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Proletari din toate țările, uniți-vă!

O
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UN PROCES COMPLEX
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Atenția cu care as
cultă lecția
Radu Drăghici și 
Vasile
la Uzina

tinerii

Mafei da 
„Rulmen

tul" Brașov îi ajută să-și însu

șească fof mai mulf noțiunile 
predate la cursurile de ridi

care a calificării.

Foto: N. STELORIAN

In vacanță,
la baza
sportivă

Partidul a pus în fața industriei petrolului și gazelor 
sarcini deosebit de importante privind îmbunătățirea cali
tății produselor petroliere, creșterea eficienței forajului, re
ducerea prețului de cost al metrului forat și al tonei de 
țiței extras prin micșorarea consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, energie, combustibil și a cheltuielilor 
indirecte.

Aceste sarcini implică ridicarea necontenită a califică
rii muncitorilor petroliști. Organizațiile U.T.M. au multe de 
făcut în această privință dat fiind faptul că în schelele de 
foraj și cele de extracție lucrează numeroși tineri.

Frecvența - o problemă importantă

De la Trustul de foraj și ex
tracție din Ploiești ni s-au 
indicat multe schele unde 

sînt organizate cursuri de ridicare 
a calificării și pe care le-am pu

tea vizita în raidul nostru. Ne-am 
oprit întîi la schela Urlați.

— Avem, ne-a spus inginerul 
șef al schelei, tovarășul 
nescu, organizate 19 
care cuprind, alături de mun
citorii vîrstnici, aproape 
de tineri de diferite 
Cursurile au la bază 
analitice elaborate inițial de că
tre Direcția personal și învăță-

Șerbă- 
cursuri

250 
profesii, 

programe

mînt din minister, lărgite și com
plectate apoi în întreprindere, la 
specificul schelei noastre.

Aceasta am aflaf-o deci aici, 
la conducerea schelei. Mergînd 
apoi de la o sondă la alta, 
discutînd cu muncitori, ingineri, 
cu lectorii acestor cursuri am 
găsii multe cursuri care-și desfă- 
șoată bine activitatea. La ate
lierul mecanic (maistrul Niculescu 
Gheorghe, lector) cursul este bine 
organizat, are o tematică judicios 
alcătuită, strîns legată de proble
mele locului de muncă. Lecțiile 
sînt expuse viu, pe înțelesul 
cursanților. Eine se desfășoară și 
cursul cu sondori de la secția I 
producție. Aici, lectorul întregește 
întotdeauna noțiunile teoretice 
predate cu demonstrații practice, 
desene reprezentative, planșe 
etc. Și aceasta are urmări pozi
tive în producție.

Brigada a ll-a de intervenții, 
de exemplu, a reușit să re
ducă timpul neproductiv cu 1,79 
la sută, să micșoreze pierderile 
de țiței, prin intervenții rapide și 
de calitate.

In desfășurarea cursurilor de 
ridicare a calificării, la schela 
Urlați se constată însă unele 
deficiențe. Din evidența existentă 
aici se poate vedea că la cursuri 
participă de fapt între 50 și 65 
la sută dintre muncitori. De ce 
oare ? Explicația ne-au dat-o 
mulți tovarăși.

Ministerul Industriei
și Chimiei a dat dispoziții 
înființeze cursuri de ridicare 
lificării pe întreaga ramură

Petrolului 
să se 
a ca- 
indu-

TELEGRAMA
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATORCu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției Populare Mongole vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri ai Republicii Populare Mongole și întregului popor mongol felicitări cordiale și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și a poporului romîn.în anii care s-au scurs de la victoria revoluției populare, poporul mongol, sub conducerea încercată a Partidului Popular Revoluționar, a obținut realizări remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea nivelului său de trai, și în prezent pășește cu hotărîre societății socialiste.Poporul romîn se bucură de poporul frate mongol.în lupta comună pentru Republica Populară. Romînă s-a statornicit o prietenie frățească de .nezdruncinat care se dezvoltă continuu în folosul ambelor* ndastre popoare, în interesul întăririi unității marelui lagăr al socialismului,-al promovării principiilor coexistenței pașnice și al colaborării între popoare.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în opera de construire a socialismului în patria dumneavoastră, în lupta pentru triumful cauzei păcii,

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului

Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne

pe calea desăvîrșirii construcțieisiricer de aceste realizări obținute construcția socialismului, între și Republica Populară Mongolă

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

El n-a indicat însă că la 
cursuri muncitorii trebuia 
cuprinși nu numai în func- 
meserie, ci și de nivelul 
pregătire profesională. La 

or-

strială. 
aceste 
să fie 
ție de 
lor de , 
rîndul lor, conducerii schelei, 
ganizației U.T.M. le-a venit mai 
ușor să-i .încadreze pe toți 
tr-un curs, chit că un muncitor 
este absolvent al școlii profesio
nale, că altul s-a calificat 
cui de muncă ori că are 
ani de experiență practică.

De aici, lista numeroasă

la
40

lo
de

ab-

lecții nu pot, firește, trage ma
ximum de foloase toți cursanții. 
Trebuie arătat că nu-i rezolvată 
nici problema cursurilor pentru 
toate schimburile. Se țin,. într-a- 
devăr, lecții pentru un schimb,

se țin uneori și pentru al doilea. 
Săptămînă de săptămîrtă rămîne 
însă un schimb căruia nu i se ofe
ră nimic pentru a-și îmbogăți cu
noștințele profesionale. E ca și 
cum ai pornit să faci un lucru bun 
dar la jumătate te oprești.

Deficiențele în organizarea 
cursurilor au urmări în realizarea 
planului. Ni s-a spus, de pildă, 
că brigada a 6-a din secția a
III-a are pînă acum 293 tone 
țiței minus față de plan ■— și asta 
și ca urmare a slabei calificări.

Era de aceea nevoie, în situa
ția de față, să1 fie folosite mai 
multe forme de ridicare a califi
cării profesionale tinînd seama 
tocmai de condițiile diferite de 
la o secție la alfa.

Condiții deosebite 
forme specifice

O experiență pozitivă în 
folosirea unor forme 
de ridicarea calificării 

există la schela Cimpina.
Aici, biblioteca este bine 

dotată cu lucrări de specia
litate, reviste și broșuri din 
țară și de peste hotare. Ele 
constituie un bogat material

pus la dispozifia muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor.

Avînd astfel la îndemână 
un bogat material documen-

I. BOBEA 
E. FLORESCU 

I. TEOHARIDE
(Continuare în pag. a III-a)

Zilnic, din sectorul legumicol al G.A.S. din Ploiești se trimit pe piața orașului importante cantități 
de zarzavaturi.

Foto: AGERPRES

Ca în fiecare vară, baza spor
tivă studențească „Lacul 
Tei” și-a primit și da data 

aceasta oaspeții la înălțimea ce
rințelor. Ștrandul bine amenajat, 
sălile de club, terenurile de sport S 
și parcul — iată numai cîteva din 
condițiile create studenților din. 
Centrul universitar București în 
această vacanță.

Programul cultural-artistic bine 
chibzuit și variat contribuie ca cele 
cîteva sute de studenți (care vin 
zilnic aici) să-și petreacă timpul: 
liber cît mai plăcut și instructiv, 

lată o duminică petrecută la 
baza sportivă, „Lacul Tei”. Pe o 
tablă mare, așezată într-un loc, la 
vedere, era afișat programul zilei: 
lecții de înot, competiții de tenis 
de masă, popice etc. La difuzoare 
răsună vocea crainicului de la sta
ția locală de amplificare : „Aten
țiune I Atențiune I Tovarășii care 
doresc să participe la concursul 
de canotaj popular să poftească 
la debarcader ; repetăm...".

Peste treizeci de ambarcațiuni 
au luat startul în două serii. Si
multan se desfășurau concursurile 
de tenis, volei, popice. Cîștigăto- 
rii primelor trei locuri au primit 
diplome și premii.

După amiază, iubitorilor de mu- 
li s-a oferit prilejul unei au- 
muzicale de canțonete, ama- ] 
de fotbal puteau asista în
micului ecran la meciul 

Steaua—Rapid din finala Cupei 
R.P.R., în timp de alții vizionau
cele trei filme documentare.

— Pe lîngă acestea avem și
întîlniri cultural-sportive cu mun
citori din diferite întreprinderi 
din Capitală, ne spune tovarășul 
Ion Ștefănescu, directorul bazei. 
Zilele trecute, studenții au susți
nut cîteva meciuri de volei, tenis 
de masă și fotbal în compania ti
nerilor muncitori de la „Electro
nica". Sîmbătă, pe lîngă competi
țiile sportive, muncitorii ds la 
Uzinele „23 August” vor prezenta 
și un program artistic.

— Astă-seară, reluă tovarășa 
Xenia Rugaci, instruefoarea cul
turală a bazei, pe terasa parcului, 
amatorii de dans vor avea prile
jul să participe la o frumoasă 
reuniune studențească.

Aici, zilele de vacanță trec pe 
nesimțite și cu amintiri plăcute.

I. ANDREIȚĂ

Citiți

In pagina a !V-a:

Cuvîntarea 
tov. N. S. Hrușciov 
la Congresul mondial 

pentru dezarmare 
generală și pace

Ștefan Luca

Vedere din Capitală. Noile blocuri de lîngă Gara de Nord.
Fofo: AGERPRES

enise vorba de tinerețe, de acest anotimp generos al vieții, de primii pași în lume. Erau de față mulți tineri, erau șibărbați în plină putere, erau și bătrîni cu părul nins.Se vorbea de profesiunile ce stau la îndemîna tînărului țăran colectivist. Lucrurile s-au petrecut, în Cîrja, la căminul cultural. în stînga era pe terminate un grajd, iar mai jos, aproape de balta Cîrjei, se ridica o centrală electrică. Știu că de atunci aceste construcții au fost terminate și că pe harta comunei au apărut și alte edificii, cărora, conform noii tradiții, locuitorii le adaugă atributul invariabil „ale noastre“.Amintirile celor aflați în primăvara vieții n-aveau umbre, nici gust amar. în schimb, ale vîrstnicilor erau încărcate de tristețe, le brăzdau dîre adînci, întunecate. Iată, se spunea, tînărului de azi i se prezintă o varietate tot mai mare de profesiuni legate de gospodăria colectivă. Poate să devină mecanizator sau zootehnist, contabil sau horticultor, poate învăța albinăritul sau tainele legumiculturii. Sînt căi Și căi de ales după cerințele dezvoltării colectivei, după însușirile fiecăruia, după dorințele fiecăruia. Și, mai ales, sînt asigurate, prin grija părintească a partidului, toate condițiile ca specialitatea aleasă, să fie însușită temeinic. Școli speciale, cursuri a- grozootehnice, laboratoare, biblioteci, cadre de înaltă calificare le stau la dispoziție. Cartea, planșa, filmul științific, conferința și experimentarea practică sînt bunuri intrate definitiv în satele noa-

stre. Perspectiva tineretului nelimitată.ceva de la sine înțeles existența unei școli medii serale la Sîntana-Crișana, apariția în aula facultăților a colectivistului, broșura sau articolul purtînd semnătura unui brigadier de cîmp sau a unei mulgătoare fruntașă. Și socotim că și discuția în continuare despre profilul moral al tînărului colectivist a fost o urmare la fel de firească. De fapt, în acea încăpere se adunaseră oameni de vîrste diferite. Unii erau tineri, alții au fost tineri, dar cîtă deosebire între tinerețea de ieri și cea de azi! S-a ivit ceva cu totul nou iar acel nou a cucerit, îmbrăcînd în lumină și culori vii, minunata vîrstă a entuziasmului și avîntului, tinerețea.Bariere dicate în calea tînărului țăran, din care cea mai grea, alături de sărăcie, se dovedea neștiința. Setea de-a cunoaște, dezvoltarea însușirilor personale, erau barate de-o nesfîrșită serie de prejudecăți, de alcătuiri care striveau omul, înăbușindu-i libertatea. Nici în iubire, în alegerea tovarășei sale de viață, tînărul nu era slobod să hotărască.Acolo unde existau copii mai mulți, venea timpul cînd tatăl trebuia să hotărască drumul în viață. De regulă, se desena în fața băiețandrului o mică perspectivă.— Pămînt mult n-avem, spunea tatăl. Voi sînteți mulți. Ionică rămîne șă ne ajute. Vasile slujește,. știți și voi. A- cum îți vine și ție rîndul. Am

dezvoltării este realmente Considerăm ca

de netrocut erau ri-

vorbit cu morarul. îi trebuie un băiat la oi. îți dă un rînd de haine, opinci și mîncare.Și astfel, la o vîrstă cînd copiii ar trebui să se joace, el intra slugă. Mi-aduc aminte de-un asemenea argățel. Slujea, lîngă Tîrnăveni, într-un cătun. împlinise 14 ani abia și avea deja 5 ani de cînd mîna oile afară la cîmp. Uitase să citească, nu călătorise niciodată cu trenul. Mîncare gătită primea odată pe săptămînă. Nu cunoștea alt culcuș decît cojocul de oaie îmbîcsit de murdărie. într-o totală izolare și ignoranță își dezvoltase un talent deosebit. Cioplea cu un briceguț de cinci parale jucării, miniaturi de case, porți, animale. Avea în față un singur drum. Cînd va împlini 16 ani va trece la plug, la coasă, la grajd, apoi armata și iar argăția.Nici să nu cercul vîrtit el nu putea să iasă. Se însura și, la rîndul lui, apăsat de nevoi își trimitea copiii să sporească numărul argaților sleiți de vlagă pe pămînt străinCu totul altă tinerețe înflorește azi în satele patriei noastre. Sînt din temelii schimbate așezările și împrejurările sînt deosebite ca de la cer la pămînt. O altă ierarhie a valorilor s-a statornicit și fala cea mai de seamă a omului

fratele său rămas aca- o ducea mai bine. Din închis în care s-a în- o viață tatăl său, nici

(Continuare în pag. a Ila)

Ba, OBS este cel care muncește!
făfeam mai acum 
cîteva zile de vorbă 
cu tovarășul Nicolae 
Rizoiu, maistrul sec
ției de montaj pneu
matic de la Uzinele 
Electroputere din 

povestea despre 
nefirească a tînăru- 

elev al școlii 
elev, mai mult cu

rere schimbată. Noi, cei de aici, 
din secție, l-am primit cu inima 
deschisă, gata să-l ajutăm. Virgil 
avea 24 de ani și încă nu-și gă
sise rostul și nu cunoștea nici o 
meserie. Ne gîndeam că îl vom 
reține în mijlocul nostru, că îl

reau. Cînd discutam cu el îmi 
dădea dreptate și de fiecare dată 
își pleca la pămînt privirile, pă- 
rînd. a înțelege tot ceea ce i se 
reproșa. Povestea aceasta cu pri
virile plecate spre pămînt s-a re
petat de prea multe ori și uneori

hai, un tînăr serios, muncitor des
toinic, care s-a angajat să-l în
vețe meserie pe Virgil. Despre 
încercările lui Mindea de a-| de
termina pe Virgil să se țină de 
treabă s-ar putea vorbi la nesfîr- 
șit. Dintre noi toți, Mindea e cel

Craiova. îmi 
comportarea 
lui Lungu , Virgil, 
de calificare; 
numele, pen‘ru că de cele mai 
multe ori lipsește de la program. 
In ziua aceea însă Virgil era a- 
colo. Povesfindu-mi, maistrul își 
arunca din cînd . în cînd privirile 
spre hala uriașă.

— Lungu Virgil a venit la școa
la de calificare pe la jumătatea 
lunii martie — spunea maistrul 
Rizoiu. Lucrase și pînă atunci prin 
cîteva locuri, dar se pare că a 
‘reçut pe acolo, cum se spune, 
ca gîsca prin apă. Nu prea s-a 
lipit mare lucru de el. Mi s-a 
părut la început a fi băiat isteț 
și destoinic, poate puțin cam în
crezut și uneori chiar obraznic. 
Nici acum, de altfel, n-am o pă-

vom face lăcătuș mecanic. Bucu
ria însă ne-a fost scurtă. După 
CÎtva timp, Virgil a început să 
lipsească nemotivat de la lucru. 
Ceea ce ne-a mirat chiar de la 
început a fost faptul că lipsea. în 
fiecare sîmbătă. Mai tîrziu însă 
au început și absențe de cîte 
două, trei sau patru zile. Absen
ța de la practica din uzină, ca 
și lipsa de dragoste cu care par
ticipa la munca noastră, ne du-

mă gîndesc dacă nu cumva Virgil 
al nostru nu făcea teatru cu figura 
lui spășită. Pentru că veni vorba 
de teatru, se spune că Virgil e 
talentat, că are o voce frumoasă, 
deși nimeni de la noi nu l-a au
zit vreodată cînfînd în formația 
artistică a uzinei. Afunci, mă în
treb eu, pe unde o fi cîntînd ?

Este la noi în secție un tînăr 
cam de aceeași vîrstă cu Virgil. 
E vorba de tovarășul Mindea Mi-

mai apropiat de Virgil. „Are un 
fond bun, trebuie însă ajutat" — 
spune Mindea. Cu toate astea, 
Virgil îl ironizează adesea pe 
Mindea : „Vrea neapărat să-mi fie 
dădacă I".

Adeseori priveam cu admirație 
la Mindea. Mă gîndeam atunci 
că mare putere trebuie să mai 
aibă în el băiatul ăsta, de nu-și 
iese din fire atunci cînd Virgil 
îl ia peste picior. Căci Virgil în
trece deseori măsura cu ironiile

sale. Și totuși Mindea a răbdat 
totul și de fiecare dată el era a- 
cela care insista să mai încercăm 
încă odată și încă odată pentru 
lecuirea lui Virgil. De încercat în-' 
cercam noi mereu, dar fără rezul
tatele pe care le doream cu to
ții. Ceea ce ne îngreuna munca 
era faptul că nu cunoșteam cauza 
atitudinilor sale, afît de nefirești 
pentru un tînăr de azi.

Curînd însă ne-am dat seama 
de unde venea necazul. Infr-o 
bună zi am fost martorii unei în- 
tîmplări deosebite. Virgil venise 
la fabrică purfînd la mînă un ceas. 
Un muncitor l-a întrebat cît e ora.

— Uită-te și dumneata, i-a a- 
rătat Virgil ceasul.

Scena care a urmat a fost ca 
o lovitură de trăsnet. „De unde 
ai ceasul ăsta ?“ — la întrebat 
muncitorul surprins. Virgil i-a răs
puns cu o glumă, așa cum are el 
obiceiul, dar la a doua replică a 
omului s-a făcut la față ca varul.

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a III-a)

După ieșirea din schimb o ulti
mă verificare a calității firelor 
este întotdeauna folositoare. Tine
rele Constanța Rădoi și Florin« 
Micu, de la Uzina de fire și fibra 
sintetice din Săvinești practică cu 

regularitate această metodă.

Foto: AGERPRES



# HAMBARE!
fin h Eeì

n actuala campanie, la gospodăria agricolă colectivă, 
„Pămînt desfelenit" din Radomireștl, regiunea Argeș, 
au fost mobilizate toate forțele. In primul rînd co
lectiviștii, tineri și vîrstnici, au participat cu toții la 
muncă. In lanurile de grîu, în afară de cele 8 com
bine de la S.M.T. Radomirești și 25 de secerăfori

simple ale gospodăriei au intrat și aproape 1 000 de colectiviști cu 
secerile. A fost stabilit, date fiind aceste forje și mijloace, ca se
cerișul să se termine in 8 zile. Surpriza este îmbucurătoare : în 
numai 5 zile s-a secerat peste 75 la sută din suprafața de 1 010 
ha cultivate cu păioase. Colectiviștii și-au întrecut angajamentul, 

acolo în cîmp, unde, de fapt, se 
recoltei.

Infrecerea organizată între echipe 
a avut ca rezultat faptul că bri
gada lui Pisică R. 
minat tarlaua ce i-a
8 zile, ci în 5 zile. Brigada este 
fruntașa campaniei

Marin a ter- 
revenit nu în

de seceriș.

Dar să vedem cum stau lucrurile 
dă cu aprindere bătălia strìngerli

Cu grijă 
penlru fiecare bob 

de grîu

In întrecere
Cum spuneam, încă înainte 

8eclanșarea secerișului, a 
întocmit un plan operativ în 
se calculase precis viteza zilnică 
de lucru. Hărnicia oamenilor a 
lăsat însă cifrele în urmă. In bri
găzi, în echipe, organizarea mun
cii oamenilor a fost făcută cu 
multă atenție. Fiecărei brigăzi 
l-au fost repartizate cîte 3 sece
răfori simple. Apoi, în funcție de 
suprafețele repartizate, și-au dis
tribuit

de 
fost 
care

forfele manuale. Mobiliza-

rea la lucru a 
ganizațiile de 
cadrul fiecărei 
o importantă 
mobilizarea la 
nerilor, cît și 
că a vitezei de 
ședințele apreciază 
muncesc bine. Nu a rămas 
cîmp nici un spic, < 
pentru fiecare bob. In brigada a 
I de cîmp, condusă de comu
nistul Pisică R. Marin, lucrează 
cei mai mulți tineri. Ei au avut 
de secerat 136 hectare cu grîu.

fosf fără greș. Or- 
bază U.T.M. din 
brigăzi și-au adus 
contribuie atît la 

muncă a tuturor fi
la depășirea zilni- 

recoltare. Pre- 
că tinerii

pe 
există grijă

Motto : La gospodăria colectivă din Radomireștl 
din cele peste 50 de secerătorl simple doar 25 au 
fost reparate bine și la timp, intrind In campanie. 
In zilele cînd secerișul era pe isprăvite, fierarii tncă 
mai dădeau zor cu reparatul a 4 secerătorl simple.

FIERARUL : — Gafa, la secerăfori am terminat cu reparatul... 
-v seceratul.COLECTIVISTUL : — Am terminat și noi cu.,

A fi colectivist
(Urmare din pag. I)de azi este munca. Barierele din calea dezvoltării armonioase a tînărului de la țară au fost spulberate. Mii de tineri țărani sînt stăpîni pe cunoștințe față de care argățe- lul din cătunul sau sătulețul îndepărtat era atît de străin.Un nou profil moral al țăranului tînăr, colectivist, s-a conturat în anii noștri. La Sesiunea extraordinară din primăvara acestui an a Marii A- dunări Naționale, în fața a 11000 de participanți, dintre care nu puțini erau tineri și foarte tineri, președintele gospodăriei agricole corective din „Ion Roată“, Gheorghe Herea, a definit schimbarea esențială ce s-a petrecut :— E adevărat, tot sîntem, dar întrebarea fel de țărani? Sîntem colectiviști și asta-i mare lucru. Ca să ajungem ceea ce sîntem a fost nevoie nu numai de-a ara mai adine pă- mîntul ci, în primul rind, de a desțeleni conștiința țăranilor...Aceste cuvinte se adresează în egală măsură tineretului. Sînt tineri țărani, dar sînt tineri țărani colectiviști. In primul rînd aceasta presupune atitudine socialistă față de muncă, o fizionomie morală a tînărului de azi fundamental deosebită față de oameni, de colectiv, față de sarcini și față de sine însuși. El a ieșit din cercul strimt al propriei sale curți. Ar fi greu de imaginat acum scene dure între frați din pricina unui petec de pămînt, ar fi greu de imaginat o ceartă iscată pricina zestrei. Tînărul e stăpin pe sine și pe lui, iar rezultatele munci dau măsura sale. Nu de mult, valoarea unui tînăr țăran era calculată în ceea ce-i dă tatăl său înjghebarea viitorului său min, iubirea, sentimentele erau înfrînte de mizerie sărăcie. Fiind stăpin pe munca sa, măsura de astăzi a valorii sale o dă hărnicia, priceperea, sîrguința sa.El e, însă, întîi de toate — și acesta e esențialul — colectivist. Face parte dintr-o unitate socialistă. De astă dată, meritele lui sînt o problemă de interes obștesc, ca și scăderile cele mai are. A te pătrunde de adîncul înțeles a ce însemnează a fi membru al unei gospodării e prima îndatorire a tînărului colectivist. Ai lucrat superficial, n-ai plivit toată buruiana, n-ai îngrijit atelajul, n-ai măsurat exact hrana vitei, ai trecut cu vederea lipsa unei țigle la acoperiș, ai făcut în sfîrșit o treabă de mîntuială, ea nu se va răsfrînge numai asupra ta, ci a tuturor. Discuția asupra aeestor scăpări interesează de-acum familia mare a satului colectivizat. înseamnă că în tine însuți n-ai plivit așa cum se cuvine și au mai rămas semințe de buruieni.A fi colectiviști înseamnă a fi mîndri să eînteți pu toții

țărani e : ce țărani

din de azi munjca acestei valorii

milionari sau multimilionari, că la sediu sînt afișate diplomele de „fruntași ai recoltelor“. Și în același timp se cere a nu îngădui neglijențele, le- nevia, chiulul, înseamnă a te durea că mai sînt tineri care nu și-au îndeplinit măcar zi- lele-muncă statutare, care se ocupă mai mulrt de treburi personale, de grădina personală, de mici negustorii, în loc să vină la lucru.Acest înțeles capătă în concepția tînărului colectivist raportul dintre „al meu“ și „al nostru”. Principalul e „al nostru”, dezvoltarea, consolidarea torței Economice, a forței noastre care, precum se știe, e sursa principală a bunăstării fiecăruia. Neîncetata sporire a „fondului de bază“ e chezășia acestei bunăstări.Tînărul colectivist, utemistul de la sate e structural deosebit de tînărul țăran de ieri, copleșit, înăbușit în perime- trul îngust al individualismului. Are la îndemînă to<tul pentru a-și dezvolta armonios caracterul, însușirile, pentru a fi bun, generos și drept, pentru a fi puternic, neînduplecat față de lipsuri, pentru a fi un bun cetățean al statului socialist. El îndeplinește un rol de seamă în construcția satului socialist. Profilul Iui moral trebuie să fie la înălțimea sarcinilor încredințate de partid.Amintirile tinerilor de astăzi se scaldă în lumina limpede, răzbătătoare a celei mai luminoase epoci din istorie. Tînăi-ului colectivist îi este hărăzită fericirea de a îndeplini fapte mari. El este capabil să le îndeplinească. O dovedește zi de zi.

De pe cea mai mare suprafață, 
griul a fost recoltat cu combinele. 
Firește că ritmul secerișul a fost 
mult intensificat. Fiecare combină 
a tăiat zilnic între 7-8 ha de grîu. 
Ori, asta presupune o bună orga
nizare a transportului și măsuri 
sigure pentru depozitare. A fost 
asigurat spațiul de depozitare : 3 
magazii cu o capacitate de 100 
de vagoane. O parte din obliga
țiile contractuale, circa 12 va
goane, au fosf transportate direct 
la siloz. Dacă 
sfivuiți pe cîmp, dacă combinele 
au mers într-una 
bunei organizări a 
cerealelor. Un număr 
atelaje avînd conductori colecti
viști tineri, destoinici, inimoși, au 
cărat într-una fără oprire. Apoi, 
autocamionul gospodăriei, la fel. 
Intr-una din zile — o zi record 
la seceriș — aceste mijloace nu 
dovedeau. Organizajia de partid, 
conducerea gospodăriei au 
imediat ajutorul S.M.T.-ului, 

înfîrziat : le-a trimis un 
cu remorcă.

sacii n-au rămas

asta se datorește 
transportului 

de 54 de

arat pînM slmbătă seara aproape 
100 de hectare, iar 50 le-au și în- 
sămînțat cu porumb-siloz.

Dar tn ultimele zile tracto
riștii sînt totuși supărați. De 
ce ? Pentru că, deși secerișul e 
aproape pe isprăvite, totuși cu 
arăturile adînci de vară nu se 
poate înainta în ritmul cuvenit. 
Pe suprafețe destul de întinse 
sînt clăile de grîu' stivuite la mici 
intervale, îneît foarte anevoios se 
poate ara printre ele. Pe alte su
prafețe zac baloturile cu paie și 
chiar paiele nestrînse. E necesară 
organizarea unor echipe care să 
înceapă de urgență să strîngă pa
iele și baloturile, să elibereze 
terenul ca să poată să-și desfă
șoare din plin munca tractoriștii. 
Recolta anului viitor se asigură
încă de pe acum. Efectuarea ară
turilor adînci de 
s-a secerat 
porfanță.

Deși s-a fixat 
treierișului 
tămînii acesteia, sîmbăiă încă nu 
se fixaseră ariile unde trebuiau 
instalate cele două batoze. Ase
menea probleme trebuie grabnic 
rezolvate.

dier

griul,

penfru

vară, îndată ce 
are o mare im-

data începerii 
începutul săp-

VASILE CÄBULEA

■ upă ce te seturi de 
vorbă cu tînărul 
brigadier Gheorghe 
I. Daia, din secto
rul zootehnic al 
gospodăriei agricole 
colective din comu

na Gogoșari, raionul Giurgiu, 
constați cu uimire că, oricum, 
dacă nu ți le-ar fi spus, două 
lucruri despre el n-ai fi putut 
nici să Ie bănuiești măcar. Pri
mul e că el, Gheorghe Daia, este 
în gospodăria colectivă de nu
mai doi ani de zile, de cînd 
aici, în sat, a luat ființă gospo
dăria agricolă colectivă, ți al 
doilea, că meseria asta de cres
cător de animale pe care o are 
acum, a îndrăgit-o și a învățat-o 
el deabia de un an încoace, de 
cînd colectiva a început să-și 
dezvolte rin frumos sector zoo
tehnic. Iți dai seama că 
gospodăria colectivă a devenit 
a. evărata lui casă. Se bucură 
din toată inima atunci cînd tre-

burile 
rău și 
teri să le îndrepte atunci cînd 
unele dintre ele se mai încurcă 
nițel.

Cît despre meserie, brigadie
rul ține la ea ca la lumina 
ochilor, fiindcă știe cîtă tre
buință are gospodăria acum, în 
primii ani ai dezvoltării ei, de 
o asemenea meserie. De fapt, 
stînd de vorbă cu brigadierul, 
nici nu-ți poți da seama unde 
sfîrșește dragostea față de me
serie și unde începe 
față de gospodăria 
sau invers.

— Acuma, vezi 
— îmi spunea el

merg din plin ; îi pare 
se străduiește din răspu-

dragostea 
colectivă,

dumneata,
— pînă

a nu lucra în meseria asta, 
eu lucram la munca cîmpului,
în < 
tr-o 
ți-mi propune să mă 
școala de brigadieri 
cieni, că e nevoie de

cultura mare. Și
> zi tovarășul

vine în- 
președinto 
trimită la 
zootehni- 

un aseme-

turile de vaci tn primire. Două 
întîmplări petrecute cu aceștia, 
la care tînărul brigadier a luat 
parte direct, ni-1 arată ca pe 
unul care e trup și suflet pen
tru gospodăria colectivă. Mai 
întîi cazul cu Florică. Băiatul 
muncea conștiincios, se străduia 
să facă toate treburile cît mai 
bine, dar nu era mulțumit do 
producția de lapte pe care o 
obținea de la vacile de care 
răspundea. Șase litri de lapte 
zilnic de la o vacă, considera el 
că e destul de puțin și de a- 
ceea

cerut 
care

Arăturile

se

biroul 
casei ra- 

cultură 
Inăun- 

afla însă
„Activiștii 

să fie pe 
Și pornim

De la,,al meu“ 
la ,,al nostru“

In urma combinelor au intrat, 
firește, tractoarele. Tractoriștii din 
cele două brigăzi de tractoare 
deabia așteptau clipa cînd să-și 
înfigă brăzdarele în miriștile în
tinse ale gospodăriei din Rado- 
mirești. Și cînd au văzut ei că 
nu prididesc să are țoală suprafafa 
eliberată, i-au chemat și pe cei 
din brigada a 9-a de tractoare 
de la G.A.C. Măruntei. Acolo încă 
nu începuse din plin secerișul. Și 
au venii 4 tractoare și... patru ti
neri de nădejde : Ciubuc Ion, 
Dumitru I. Marin, Bărbălan Pânde
le și Dufu Gheorghe. In 3 ziie, 
cei 4 tractoriști au făcut arături 
adinei, de 29-31 cm, pe o supra
față de peste 20 de hectare. In 
fruntea lucrărilor de desmiriștit se 
află tractoriștii din brigada a 17-a, 
condusă de Radu Rîmboacă. Ei au

Mecanizatorul Marin Rusu de 
la S.M.T. Hagieștj se numără 
printre fruntași la secerișul 
griului în G.A.C. Belciugafele, 
regiunea București, (fotografia 
de sus). Cu multă rîvnă mun
cesc pe combină colectivistele 
Dumitra Dinu și Niculina Min- 

cu (fotografia din stingă).
Foto r I. MARTON

nea brigadier în gospodărie. „Ce 
părere ai — zice președintele — 
te duci ? E nevoie !” „Dacă e 
nevoie, mă duc — zic. Da’ cre
deți că o să fac față ?” „Noi 
ne-am gîndit că o să faci. Dar 
asta depinde mai mult de tino”. 
Și am plecat. Da’ ce crezi că 
după ce-am ajuns acolo la școa
lă în primele zile am putut 
dormi ? Aș ! Nici vorbă. învă
țam pe ruptelea. Vream eu 
să-mi dau singur seama dacă o 
să iasă ceva din ce învăț eu, 
dacă o sa pot face față. Oame
nii mă trimiseseră acolo, se 
bazaseră pe mine și nn-i puteam 

. face de rușine. Gospodăria chel
tuia și, mă gîndeam eu, așa, 
în sinea mea, că va trebui s-o 
răsplătesc prin munca mea. Și 
atunci mă apucam de învățătură 
cu și mai mare ambiție. Caiete 
de notițe de la cursuri, cărți și 
broșuri, toate astea Ie am ți a- 
cuma și mă uit mereu peste ele 
cînd am nevoie să-mi reamin
tesc ceva. C-am uitat să spun 
că după ce am venit de la 
școală, mi s-a dat în primire 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
cu un total de 130 de taurine, 
dintre care 53 de vaci cu lap
te, peste 
de oi.

Cînd a 
brigadier 
însă, Gheorghe Daia ți-a 
seama că nu e mulțumit numai 
cu faptul că a învățat el mese
ria de îngrijitor de animale și 
gata. A început să-i atragă aici 
pe unii dintre cei mai de nă
dejde tineri colectiviști, foști co
legi de școală elementară, tineri 
cu tragere de inimă pentru 
creșterea animalelor. Uie Flori
că și Anghel 
printre primii

600 de porci și 536

început să lucreze ca 
în sectorul zootehnio 

dat

Gogor au fost 
caro au luat lo-

era tot timpul necăjit. 
Nu-i nimic — i-a zis în- 
zi brigadierul. O să vezi 
să sporească și producția. 

Crezi ?
Sînt convins. Uite, o să 

facem o experiență eu astea 
trei vaci.

Au luat trei vaci ți au în
ceput să Ie sporească zilnio ra
ția în raport cu producția de 
lapte pe care o dădeau, adică 
tocmai ața cum spune la carte 
ți, după cîtva timp, de la 6 
litri de lapte, producția pe cap 
de vacă furajată a ajuns la 14 
litri.

Cu Anghel Gogor povestea a 
fost ceva mai complicată. Acesta, 
după ce muncise vreo lună sau 
două foarte bine Ia îngrijitul 
animalelor, și-a părăsit meseria, 
plecînd să lucreze în altă parte, 
unde i se părea mai ușor. Bri
gadierul însă s-a dus după el. 
Au stat de vorbă, așa ca între 
prieteni, au chibzuit bine lu
crurile ți pînă la urmă Gogor 
s-a înapoiat să-ți ia din nou 
vacile în primire. Astăzi el este 
unul dintre cei mai buni cres
cători de animale din gospodă
ria colectivă.

Nu de mult, brigadierul a 
propus consiliului de conducere 
ți organizației de partid ca aici, 
în sectorul zootehnic, să fie 
aduți frații Radu ți Gheorghe 
Degeratu pe care el îi știa că 
se pricep bine în meseria de 
crescător de animale. Consiliul 
de conducere a aprobat propu
nerea Iui ți cei doi frați, prin 
seriozitatea cu care lucrează, nu 
i-au înșelat așteptările.

In pauzele dintre orele 
activitate, ca vechi colegi 
școală ți ca unul care a învățat 
și el multe lucruri frumoase de 
Ia alții, brigadierul vine între 
băieți cu cîte o carte, 
o broșură în mînă.

— Măi, băieți — Ie 
r— ia să vedem ce mai

Și citesc împreună 
broșuri de specialitate, ziare, re
ziste. Și învață împreună, pen
tru că ți el, Gheorghe Daia, 
consideră că mai are încă multe 
lucruri de învățat. Tocmai de 
aceea și-au propus ca de la 
toamnă să urmeze cu toții 
cursurile învățămîntului agrozo
otehnic de trei ani.

— Pentru că — zice el —1 
învățătura asta e greu pînă se 
prinde de tine, că pe urmă nu-țî 
vino s-o mai Iași.

tr-o 
că o

de 
de

cu cîte

zice el 
e non... 
cărți ți

PELILE GmsLUujiZ

SPRIJINUL VOSTRU ESTE AȘTEPTAT
toarcem penfru o Informare mal 
precisă la centru, la Slatina. Ace
lași rezultat.

Ce se întîmplă de fapt la casa 
raională de cultură din Slatina î 
Trimis la un curs de instruire, di-

sînt douăzeci șl unu de membri. 
Dacă fiecare s-ar fi ocupat numai 
cîfeva zile pe lună de activita
tea casei de cultură, aceasta s-ar 
fi desfășurat desigur în mod nor
mal. Adică așa cum s-a întîmplat

In ultimele luni însă, în loc să 
crească aportul casei de cultură 
la îmbogățirea conținutului edu
cativ al activității culturale din 
sate, el a încetat să mai existe. 
In prezent, căminele culturale din

întem în 
metodic al 
ionale de 
din Slatina, 
tru nu 
nimeni. 
trebuie

teren“, ne gîndim. 
prin comunele raionului,

— Pe la noi nu i-am văzut din 
primăvară — ne răspunde Maria 
Stoica, directoarea căminului cul
tural din Prisaca.

— Directorul casei de cultură I 
stă o clipă în cumpănă Ioana Gui- 
nă, directoarea Școlii din Perieși, 
care răspunde și de activitatea că
minului cultural. N-a trecut pe 
aici, și multă nevoie aș avea să-i 
întreb de una, de alta. Avem alî- 
tea de rezolvat... Și la raion l-am 
căutat...

...La Găneasa ne răspunde... la
cătul de pe ușa căminului.

După primele insuccese ne în

Cum îndrumă Casa raională de cultură Slatina 
activitatea căminelor culturale

tov.
a lipsit o lună

rectorul casei de cultură,
Ion Siborovschi 
încheiată. Apoi a intrat în conce
diu de studii.
îngreuiat prea 
dacă In colectivul acestei 
tufii de Îndrumare a muncii cul
turale de masă din raion ar fi 
existat un stil de muncă plin de 
responsabilitate. In colectiv doar

Lipsa sa n-ar fi 
mult activitatea 

Insti-

Lucrările au fost făcute cu migală și răspundere în sectorul legumicol al gospodăriei colective din 
comuna Piatra, regiunea București. Tocmai de aceea și roadele care se culeg în aceste zile sînt bo
gate. Remus Mîinea, agronomul gospodăriei și brigadierul Gheorghe Mirancea, par destul de mul- 

fumiji pentru rezultatele objinute.

MIHAI HALLMAN, secretarul 
organizajiei de bază U.T.M« 
din G.A.C. Slimnic, raionul Si
biu, este exemplu în muncă 
penfru toți tinerii colectivei«

Ca întotdeauna, ELENA GIUR- 
Gl din G.A.C. Biled, regiunea 
Banat, lucrează cu tragere de 

inimă și la seceriș

Conducătorul de atelaje ZA- 
HARIA DRĂGHICI, din G.A.C. 
Slimnic, regiunea Brașov, este 
unul dintre cei mai harnici ti

neri din colectivă.

în primele luni ale anului, cînd 
în viața culturală a satelor, casa 
raională de cultură a fost pre
zenta, exercitîndu-și rolul său db 
îndrumare și ajutor concret. A- 
tunci s-au organizat 3 seminarii 
metodice cu toți directorii cămi
nelor culturale și cu bibliotecarii. 
Temele centrale urmărite : activi
tatea culturală în sprijinul întăririi 
economico-organizatorice a G.A.C., 
în sprijinul formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste. Aplicațiile 
practice s-au fă( Jt la cele mai 
bune cămine culturale (la Valea 
Mare, la Piatra-sat etc.) genera- 
lizîndu-se experiența bună, for
mele muncii culturale fiind adec
vate etapelor procesului de mun
că în care erau antrenați colec
tiviștii.

Eficiența seminariilor s-a văzut 
cu deosebire în campania de în- 
sămînțări cînd, cu rare excepții, 
toate căminele culturale din raion 
și-au deplasat locui de activitate 
la locul de muncă al colectiviști
lor. Folosind cu regularitate scri
sorile metodice, schimbul de ex
periență între grupuri de cămine, 
casa de cultură și-a adus contri
buția la creșterea muncii politico- 
educativă a căminelor.

raion n-au prea mult de învățat 
din activitatea forului lor de în
drumare. Să luăm numai munca 
artistică. După încheierea con
cursului „Festivalul primăverii", 
brigada artistică de agitație a ca
sei de cultură n-a mai pregătit 
nimic pentru sate. Colectiviștii 
sînt în toiul muncii de strînqere 
a recoltei. A început și treierișul. 
Brigada casei de cultură trebuia 
să fie de mult prezentă la sate, 
să ajute, să colaboreze cu briga
da căminului și să se întreacă chiar 
în susținerea unor programe edu
cative, mobilizatoare. in loc să 
pregătească un astfel de text, 
membrii brigăzii casei de cultură 
se gîndesc la un spectacol de 
estradă pe tema... „cu condica de 
redamații și sugestii prin oraș".

Nici de la formația de teatru 
n-au ce învăța echipele de la că
minele culturale. Și nu de-acum, 
ci de multă vreme. Pregătind „Se
cunda 58“ pentru faza regională, 
lormația de teatru n-a inclus în 
repertoriul său nici o piesă pen
tru sate. Și bine-venite ar fi fost 
pe scenele căminelor culturale 
piese ca „Baba Dochia și briga
dierul“, sau „Șapte frați într-o

cărufă", piese care răspund ce
rințelor noi ele talului nostru so
cialist.

Despre astfel de probleme și 
multe altele ar fi avut de discu
tat colectivele căminelor culturale 
din Perieți și Prisaca, care ne-au 
rugat să le transmitem activiștilor 
casei de cultură că-i așteaptă și 
pe la ei. Și membrii formațiilor 
artistice din Găneasa nu și-ar fi 
încetat complet activitatea după 
„Festivalul primăverii“ dacă ar fi 
simțit sprijinul instructorului artis
tic de la casa raională de cultură. 
S-ar fi încumetat să alcătuiască 
un program chiar dacă nu i-au 
mai văzut de mult pe prietenii 
lor, artiștii amatori de la casa 
raională, de la care au avut 
cîndva de învățat.

In orientarea conținutului mani
festărilor culturale, în alegerea 
celor mai potrivite și eficace for
me de activitate culturală la sate, 
ajutorul Casei raionale de cultură 
din Slatina nu trebuie dus pe
campanii. In discuția noastră cu
membrii colectivului casei de cul
tură, cît și cu cei care răspund 
de acest for de îndrumare — 
membrii secției culturale a sfatu
lui popular raional — aceștia au 
fost de acord că așa trebuie să 
fie. Ce rămîne de făcut, deci, de- 
cît să se treacă la fapte î Expe
riența bună acumulată în campa
nia de însămînțări, cînd activita
tea culturală s-a desfășurat cu 
succes la locurile unde se hotăra 
soarta recoltei, garantează că și 
acum, în campania de seceriș și 
freieriș, se 
educative 
vfști.

■■

■
I
K

pot face multe acțiuni 
așteptate de colecti-

FLORICA POPA

Brigada legumicolă a gospo
dăriei colective „Viața Nouă“, 
din Bărcănești, regiunea Plo
iești, se mîndrește cu tineri 

ca MARIA LUCA

CICEL 
printre 
colective 
G.A.C.

SIMINIC se numără 
fruntașii gospodăriei 

„23 August” din 
Lăpugiu, regiunea Hu

nedoara.

UNUL DINTRE CEI MULTI
L-am întrebat cîte zile- 

muncă a făcut de la începutul 
anului și pînă acum. M-a pri
vit zimbind:

— Da’ de ce-ntrebați ? Sînt 
alții care au lucrat și mai 
mult. Dar dacă vreți să aflați, 
le știe brigadierul numărul. 
Eu nu le țin socoteala, că nu 
asta mă interesează fn primul 
rindL

— Și la ce lucrări ai parti
cipat ?

-* Asta chiar că e foarte 
greu de spus.

— De ce ?
— Păi 

Nici nu
De la 

lucrează 
Ionescu
Săpat, raionul Mizil, am aflat: 
pini la 1 iulie el a efectuat

tinde n-am lucrat... 
mai țin minte.
șeful brigăzii în care 

utemistul Gheorghe 
de la G.A.C. Vadu-

103,2 zile-muncă. La calitate 
a primit procente in plus a- 
proape zilnic. Dar despre 
locurile în care a muncit a- 
cest tînăr nici brigadierul n-a 
știut să ne spună precis. A 
înșirat totuși cîteva: în iarnă 
a ajutat la transportul mate
rialelor pentru construcții, la 
transportul îngrășămintelor pe 
cîmp, a fost la însămînțatul 
porumbului ți al cartofilor ț

la dezgropatul și stropitul vi
ței de vie, la toate lucrările 
de întreținere a culturilor... 
Da cine le poate înșira pe 
toate ? — a zis brigadierul. 
Unde a fost nevoie de el, a- 
colo a lucrat, și-a lucrat bine. 
Da’ de ce l-ați ales tocmai 
pe el ?

— Nu l-am ales. L-am cu
noscut pe cîmp, întâmplător,

N. BARBU
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Pregătirea profesională Orice specialist

a tinerilor petroliști
ar avea

• •

SĂRBĂTOAREA

un proces complex
(Urmare din pag. I)

tar, organizația U.T.M. s-a 
ocupat, printre altele, de răspândirea cărții de specialitate 
în rîndul tinerilor, antrenînd 
în această acțiune inginerii și 
tehnicienii tineri. Ei au pre
gătit recenzii ale unor lucrări 
care se citeau apoi la locul 
de muncă al brigăzilor. Tine
rii au început să se intereseze 
de cărțile recenzate și s-a ivit 
necesitatea formării unor bi
blioteci tehnice volante la lo
cul lor de muncă. Astăzi, în 
fiecare secție, la fiecare bri
gadă există o mică bibliotecă 
volantă care cuprinde de re
gulă 30-40 cărți și broșuri teh
nice, împrospătate din 2 în 2 
săptămîni. Aceasta e o acțiu
ne eficace. De la începutul 
anului și pînă acum au citit 
cărți tehnice peste 500 de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, dintre care mulți sînt 
tineri (Nicolae Nicolae, 
canic de intervenție, i 
Bodea, maistru 
ghe Mușetoiu, 
troliu ș.a.)

In schelă se
semenea, cu mare eficacitate, 
referatele tehnice pe anumite 
probleme (mașini și utilaje 
pentru exploatarea sondelor, 
organizarea locului de muncă, 
cum pot fi evitate viiturile de 
nisip etc). Ele sînt alcătuite 
la cabinetul tehnic, în raport 
cu necesitățile diverselor 
locuri de muncă din schelă, 
sînt multiplicate și difuzate 
apoi la locurile de muncă ale 
petroliștilor. Se țin apoi cu re
gularitate la club și în fiecare 
secție conferințe tehnice de 
către ingineri și maiștri cu 
înaltă calificare. Aceeași con
ferință a fost ținută pe rînd 
în fața muncitorilor din fie
care schimb. Se fac schimburi 
de experiență cu alte schele 
petrolifere (Schela Moreni, de 
pildă, avea o bună experiență

la

, me- 
Stoian 

sondor, Gheor- 
operator de

folosesc de a-

i-am trimis la o școală de specializare. Altceva...— Dar ceilalți, cei peste 600 de tineri din schelele Pescea- na, Otăsău, Mitrofani, Otești ? Ei nu mai au nevoie să învețe ?— Oh, cum nu ? Trebuie... Dar distanțele, vedeți distanțele astea ne omoară... Putem să-i chemăm la un curs de la asemenea depărtări ?Și totuși lucrurile nu stau deloc așa....Am pornit de aceeadrum cu însuși directorul întreprinderii, tovarășul Ion Boldan spre una dintre schele, cea mai apropiată — Otești, la peste 80 de kilometri de sediu. Ne-am oprit la sonda P6. Un 4 L-D. nou-nouț se înălța să atingă cerul. La lucru se afla brigada condusă de maistrul Traian Balaș, om cu vechime de aproape 40 de ani în meserie. Brigada lui se află acum în a 5-a localitate, de la începutul anului. Și aici este destul de izolată. Cei 27 de muncitori nu pot deci participa la un curs de ridicare a calificării împreună cu alții, de la alte sonde.— Vedeți, aceasta este greutatea, explică tovarășul Boldan.— Dar brigada nu . găsi o formă prin care să reușească să-și însușească cunoștințele tehnice necesare ?

cînd se introduce o metodă nouă, un dispozitiv nou, atunci cînd brigada lucrează în condiții deosebite, ea se poate aduna și, sub conducerea maistrului Balaș, poate învăța.Indiferent unde s-ar duce, unde ar lucra, oamenii sînt aceeași, muncesc la un loc și pot deci și învăța împreună.Ba mai mult, s-ar putea prevede Și un program al ridicării calificării la locul de muncă. Tinerii muncitori mai au nevoie de cunoștințe teoretice, de matematică, fizică, geologie. Apoi s-ar putea_ ca mica bibliotecă de pe lîngă

poate
~ ’ s necesare?Am sugerat o idee. Din ' " sînt Cu de ■e trebuie să cunoască toate operațiile care se execută în sondă. De ce n-ar putea învăța împreună ? De fiecare dată

cei 27 de muncitori, 15 sondori, 6 mecanici etc. toții sînt legați organic procesul de foraj, fierare

sondă, în. care nu există cărți tehnice, să fie dotată și cu literatură de specialitate.Muncitorii din brigadă au fost de acord.— N-ar fi deloc rău, spunea tovarășul Balaș, maistrul sondor. Uite, chiar azi noi am trecut la folosirea unui aparat nou pentru luat probe de lichid din straturi, un aparat numit texter. Chiar și eu a trebuit s-o iau de la capăt, să învăț. Am vechime în meserie dar nuștiam să lucrez cu el. Dintretineri doar unu-aoi au avutcuriozitatea să învețe și ei. Dacă aveam organizat un curs de ridicarea calificării însă, lucrurile se schimbau.

ce învăța aici
Declarațiile 

directorului Editurii 
pedagogice din Havana

In cadrul unei călătorii pe 
care o face în mai multe țări 
din Europa, pentru a studia 
sistemul de organizare și expe
riența unor edituri, directorul 
Editurii pedagogice din Havana, 
Augustin Pi Roman, ne-a vizitat 
țara timp de 20 de zile.

împărtășind impresii din tim
pul petrecut în țara noastră, 
oaspetele cuban a declarat, prin
tre altele, redactorului Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres“, 
Ștefan Bratu :

In Romînia am văzut foarte 
multe lucruri deosebit de inte
resante și utile pentru noi. Am 
fost impresionat de organizarea 
activită[ii editoriale, multe din 
problemele care se cer rezolva
te acum în țara mea, în acest 
domeniu, fiind soluționate la 
dv. Ca și în alte domenii, ex
periența dv. și a celorlalte țări 
socialiste ne vor fi de mare u- 
tilitate.

Am remarcat grija care se a- 
cordă exactității științifice în 
redactarea și editarea manuale
lor școlare, aspectului grafic al 
acestora. De altfel, condițiile în 
care se desfășoară această acti
vitate sînt excelente. La Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii'' 
sînt asigurate condiții de mun
că din cele mai bune. Cred că 
oricare specialist din străinătate 
ar avea ce învăța venind aici.

Lucrante Cotecvolui
internațional 
da civilizații 

balcanica

Cîteva propuneri
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în combaterea viiturilor de ni
sip, ceea ce a folosit și munci
torilor din schela Cîmpina).

La schela Cîmpina se mai 
pot, desigur, folosi și alte mij
loace pentru îmbogățirea cu
noștințelor muncitorilor. Unul 
din ele, pentru care tinerii 
manifestă un viu interes, îl 
constituie concursurile pe te
ma cunoașterii meseriei. Din 
păcate însă, organizația U.T.M. 
nu a manifestat interesul cu
venit față de acest lucru. Sin
gura încercare (făcută fără o 
serioasă pregătire prealabilă) 
de a organiza un concurs s-a 
soldat cu... 8 participanți și 
nici un spectator.

Comitetul U.T.M. al schelei 
este dator să dezvolte expe
riența bună, să antreneze pe 
toți tinerii în forme potrivite 
de ridicare a calificării.

Și totuși 
există condiții

■ ■■

în schelele deosebire de ție, organizarea de ridicare a calificării prezintă unele particularități. Mai întîi, sondorii nu lucrează decît perioade relativ scurte în - - - - • - -de că

de foraj, spre cele de extrac- activității
același loc. Terminînd forat o sondă ei plea- în altă localitate. A- în majoritatea cazuri- sondele de foraj sînt mai puțin grupate la un loc, de la o sondă la alta fiind zeci și poate sute de kilometri. în sfîrșit, este frecventă trecerea de la o instalație de un anumit tip la alta. La toate acestea se adaugă adoptarea de metode noi de exploatare și intervenție etc.Particularitățile muncii în foraj impun, firește, măsuri adecvate pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor.— Ce s-a făcut în această privință la întreprinderea de foraj Rm. Vîlcea ?— Ce se putea face ? —ne-a răspuns tovarășul Gheorghe Cumpănașu, șeful serviciului personal-învățămînt. Mai nimic... într-un singur loc, la schela Ciurești, raionul Slatina, unde există mai multe sonde grupate la distanțe relativ mici (10-15 kilometri), am deschis o școală de calificare pentru 100 de muncitori tineri. Alți 16 muncitori

In schelele petrolifere există 
o preocupare din partea con
ducerilor întreprinderilor, a co
mitetelor sindicatului și a or
ganizațiilor U.T.M, pentru ridi
carea calificării profesionale a 
muncitorilor. Sînt organizate 
cursuri ce se desfășoară pe baza 
unor tematici elaborate de Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei și adaptate la specifi
cul fiecărei schele; a căpătat 
extindere literatura tehnică etc.

Principala problemă care se 
pune în întreprinderile vizitate 
este aceea că la formele iniția
te în scopul ridicării calificării 
profesionale nu este mobilizat 
întregul tineret. Organizațiile 
U.T.M. au datoria să ia măsuri 
pentru îndreptarea situației ac
tuale, să facă conducerii între
prinderilor propuneri care să a- 
sigure participarea tuturor tine
rilor la o anumită formă de ri
dicare a calificării, în funcție 
de condițiile concrete ale fie
cărui loe de muncă, de nivelul 
de pregătire a tinerilor, de sar
cinile privind introducerea me
todelor de muncă avansate.

Mulți muncitori, tehnicieni și 
ingineri, ne-au făcut cu prilejul 
acestui raid propuneri intere
sante și eficace. Se pune, de 
pildă, problema stabilirii unui 
sistem unitar al cursurilor de 
ridicare a calificării din schele
le petrolifere, în special în ceea 
ce privește durata acestora. S-a 
propus, de exemplu, ca aceste 
cursuri să înceapă toamna și să 
ia sfîrșit la începutul verii. 
M.I.P.C. a elaborat directive în 
acest sens stabilind numărul de 
ore afectate fiecărei meserii. 
Din păcate însă, în unele schele 
nu se respectă aceste indicații 
(Cîmpina, de exemplu), perioa
da desfășurării cursurilor rămî- 
nînd la latitudinea fiecărei în
treprinderi. Este necesar ca Di
recția personal și învățămînt din 
minister să controleze felul în 
care se respectă indicațiile 
date.

Este apoi necesar să existe o 
mai strînsă legătură între lec
țiile de la cursuri, celelalte for
me de ridicare a calificării și 
problemele specifice ale fiecă
rui loc de muncă. La atelierul 
de strungărie al schelei Urlați, 
de exemplu, se va ține în cu- 
rînd un concurs pe tema cu
noașterii meseriei. întrebările 
pregătite pentru concurs nu cer 
însă decît cunoștințe generale, 
fără vreo legătură cu munca 
strungarului dintr-o schelă pe
troliferă.

Date fiind distanțele mari față 
de centrul schelei la care lu
crează tinerii petroliști,
creează necesitatea folosirii tu
turor posibilităților, a unor for
me adecvate pentru ridicarea 
calificării profesionale. Trebuie 
să crească astfel rolul bibliote
cilor tehnice, al clubului etc. 
în această acțiune. S-a propus 
de pildă i

• M.I.P.C. și Editura tehni
că să ia măsuri pentru editarea

unor broșuri destinate muncito
rilor petroliști care să se re
fere la tehnica 
lor, exploatarea 
diferite sisteme, 
tale la sonde, 
pide etc.

• Dotarea fiecărui 
a fiecărui loc 
gărilor cu un 
cărți tehnice.

• Să
crearea 
re care 
cese de 
țeiului : 
de deparafinare, schimbările de 
duză, tragerea 
sondei ș.a.

Organizațiile 
să desfășoare 
muncă politică pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor la cursuri 
și alte forme de ridicare a ca
lificării, să controleze felul în 
care tinerii își îmbogățesc cuno
ștințele profesionale.

forării sonde- 
acestora prin 

reparații çapi- 
intervenții ra-

dormitor, 
de muncă al bri- 
număr minim de

măsuri pentru 
filme documenta-

se ia
unor
să explice anumite pro- 
foraj și extracție a ți- 
operațiile de cimentare,

tijelor pe podul

U.T.M. trebuie 
o mai temeinică

Marți au continuat la Sinaia 
lucrările Colocviului internațional 
de civilizații balcanice.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de prof. Faik Reșit Unat, 
vicepreședinte al Comisiei națio
nale turce pentru U.N.E.S.C.O.

La prima temă a colocviului 
„Unitatea și diversitatea civiliza
ției balcanice", au prezentat co
municări : dr. A. I. Tveritinova 
(U.R.S.S.) despre „Importanța iz
voarelor orientale pentru studie
rea istoriei și culturii popoarelor 
balcanice" ; prof. Vladimir Gheor- 
ghiev (Bulgaria) despre „Problema 
lingvistică comună a popoarelor 
balcanice" ? prof. A. Buda (Alba
nia) despre „Cultura poporului al
banez ca element constitutiv al 
culturii balcanice".

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

în ședința de după-amiază, pre
zidată de prof. Andre Mirambel, 
directorul Școlii naționale de 
limbi orientale (Franța), au pre
zentat comunicări, în cadrul ace
leiași teme : prof. Panayotis Geor- 
gountzos (Grecia) despre „Limba 
și literatura greacă — mediator 
între orient și occident în civili
zația balcanică", acad. W. Anto- 
niewicz (Polonia) despre „Cultu
rile neolitice ale ceramicei 
tate în Polonia" și prof. 
Zubeyir Koșay (Turcia) 
„Identitatea și diversitatea

pic- 
Hamit 
despre 

între 
preistoria anatolică și cea balca- 

• nică .(după cercetările de la Ala- 
cahoyuk și Gulluceg)". Au urmat 
discuții.

Lucrările colocviului continuă.

se

• După o zi de odihnă, cam- 
plonatul mondial ieminin de hand- 
bal în 7 continuă astăzi cu des- 
lășurarea primelor meciuri dirt 
semitinale. In Capitală pe stadio
nul Republicii cu Începere de Id 
ora 19 echipa R. P. Romîne întîl- 
nește echipa R. P. Ungare. Jocul 
va ii arbitrai de suedezul Janer- 
stamm. La Brașov, echipa U.R.S.S, 
joacă cu echipa Iugoslaviei. Toi 
astăzi la Ploiești în cadrul meciu
rilor pentru locurile 7—9 Japonia 
va întîlni echipa R. P. Polone.

intîlnirile din semifinale vor 
continua după următorul programt 
joi: București: R. S. Cehoslovac 
că—R. P. Ungară : Sibiu : Dane
marca—U.R.S.S. > vineri: Buca-, 
rești: R. P. Romlnă—R. &• Ceho
slovacă și Brașov: Iugoslavia— 
Danemarca.
• Selecționata de fotbal a Ar

matei Siriene și-a Început turneul 
lnt (ara noastră, Intllnind ieri In 
nocturnă pe stadionul Republicii 
din Capitală echipa Steaua. Parti
da s-a Încheiat cu: scorul de 3—0 
(0—0) In lavoarea iatbaliștilor ro
mi ni.

Au Înscris Racsi, Tătaru si 
Azmi (autogol).

Echipa oaspete va susține mîind' 
o noud lntilnire la Galați cu <A- 
chipa C.S.O. din localitate.
• In turul doi al campionatului 

mondial studențesc de șah, care 
se desiășoară la Marianske Lazne, 
echipa R. P. Romîne a terminat 
la egalitate: 2—2 cu Danemarca. 
Ungureanu a ciștigat la Pedersen, 
Georgescu a pierdut la Klaussen, 
In timp ce partidele Gheorghiu— 
Hamann șl Gunsberger—Jakebssen 
s-au terminat remiză. Tot în prima 
grupă U.R.S.S. a Învins cu

*/s Scolia și R. P. Ungară cu 
2%—i‘/z puncte echipa Izraelplui. 
In clasament conduce U.R.S.S, 
cu 7J/-> puncte urmată de R. P. 
Ungară cu 6 puncte șl R. P. Ro
mlnă cu 5 puncte.

Rezultate din celelalte grupez 
Iugoslavia—R. D. Germană 21/-,— 

Olanda—Belgia 4—0: R, P, 
Mongolă—Finlanda 21/z—R.P. 
Bulgaria—Suedia 4—0 ; R. P. Pi
lonă—Cuba 4—0 ; R. S. Cehoslova
că—Anglia 31/,—ty>.

In clasamentul grupei a II-a 
conduce Olanda, cu 6 puncte, iar 
în grupa a iii-a, R. P. Polonă, cu 
Oi/z puncte.

(Agerpres)

Ulan Bator — capitala R.P. Mongole (Vedere din

pentru socialism și pace, sub 
același steag invincibil a| mar- 
xism-leninismului. Popoarele țărilor 
noastre dezvoltă continuu relațiile 
lor prietenești, sporesc tot mai 
mult legăturile economice și cul
turale, colaborarea tovărășească.

oporul mongol săr
bătorește astăzi o 
glorioasă aniversa
re. Se împlinesc 41 
de ani de la victo
ria revoluției popu
lare mongole din

elicopter).

în această zl de mare sărbă
toare, tineretul nostru, alături de 
întregul popor romîn, transmite 
poporului și tineretului mongol 
un călduros salut și-i urează noi 
succese în construcția socialistă, 
în lupta pentru apărarea păcii.

puterii populare, mun- 
abnegație, poporul 

condus de Partidul
Cu prilejul

1921.
In anii 

cind cu 
mongol, 
Popular Revoluționar Mongol, a
obținut succese de seamă în dez
voltarea economie] naționale, în 
făurirea unei vieți noi, libere. O 
remarcabilă vieforie obținută de 
oamenii muncii mongoli o consti
tuie crearea unei industrii națio
nale. A fost, de asemenea, în
făptuită transformarea socialistă 
a agriculturii. Alături de creșterea 
animalelor există azi și economie 
cerealieră. In fără se desfășoară 
o vastă acțiune de valorificare a 
pămînturilor virgine. A crescut ni
velul de frai 
al poporului, 
țea de școli, 
mint superior

Poporul romîn se bucură sincer 
de succesele poporului mongol. 
1n cadrul puternicului lagăr so
cialist, R. P. Romînă și R. P. Mon
golă pășesc împreună în lupta

material și cultural 
A fost creati o re- 
institujii de învăjă- 
și mediu.

TELEGRAM ÀTovarășul Corneliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, a adresat cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, tovarășului P. Sagdarsuren, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mongole, o telegramă prin care transmite felicitări cordiale și urări de succes în activitatea sa de promovare a politicii externe a R. P. Mongole îndreptate spre colaborarea între popoare și apărarea păcii
Da, OM este cel
care

(Urmare din pag. I)

„E ceasul meu — a spus munci
torul respectiv — are și un semn. 
Ceasul mi-a fost furat acum cîteva 
luni..."

Intr-adevăr, s-a dovedit că cea
sul era a| celui care-l întrebase 
cît e ora. Cazul a intrat în cer
cetarea miliției și așa am ajuns 
să facem lumină și asupra cauze
lor care îl influențau în rău pe 
Virgil.

Ceasul îl cumpărase de la „cel 
mai bun prieten" al său. Numai 
că „prietenul" ăsta, împreună cu 
alți cițiva „prieteni" de aceeași 
teapă, în loc să muncească cins
tit, se strecurau în locuințele oa
menilor și furau. Așa cum se și 
cuvenea, amicii lui Virgil au fost 
trimiși în fața tribunalului, pri- 
mindu-și pedeapsa meritată. E 
drept, Virgil, n-a cunoscut cu ce 
anume se ocupau „amicii" săi de 
bulevard. Ii știa numai de la res
taurante, din parcuri. Dar eu cred 
că mai devreme sau mai tîrziu, 
în cazul în care „prietenii" n-ar 
fi fost descoperiți la timp, Virgil 
ar fi pășit pe aceeași cale cu ei. 
Căci drumul pe care pornise nu-l 
putea duce în altă parte decît la 
descompunere morală. Cine nu 
cunoaște proverbul : „spune-mi 
cu cine umbli, ca să-ți spun cine 
ești"? înțeleaptă vorbă populară 
se potrivește și în cazul nostru. 
Intîmplarea cu ceasul l-a frămîntaf 
mult pe Virgil. Totul a fost pentru 
el ca un duș rece. Ne-a promis 
în urmă cu cîteva zile că nu 
mai absenta și că în toamnă 
va înscrie ia liceul seral. Se 
ține oare de cuvînt ?

întrebarea cu care maistrul 
zoiu și-a încheiat cuvîntul mă 
mărea și pe mine în timp 
discutam cu Lungu Virgil. 
vizitat acasă, prilej cu
cunoscut-o pe mama sa, rămasă 
văduvă de pe timpul cînd Virgil 
era încă de-o șchioapă. Femeia 
era întristată și îngîndurată de 
necazurile pe care i le pricinuia 
fiul său, răpindu-i bucuriile la care 
fiecare om are dreptul. Priveam 
inferiorul curat, proaspăt zugrăvit 
al casei lor, ordinea ce domnea 
pretutindeni și mă gîndeam cîte 
eforturi trebuie să fi făcut femeia 
aceasta pentru a-și crește singură 
fiul. Oare simte ceva în sufletul 
său Virgil atunci cind mama sa, o 
muncitoare harnică și cinstită, îl 
privește în ochi ?

In camera lui Virgil am făcut 
apoi o descoperire care m-a mirat 
profund. Virgil Lungu are o biblio
tecă cu multe opere literare 
de valoare. In discuția pe care 
am purtat-o împreună mi-am dat 
seama că a citit și citește litera-

va 
se 
va

Ri-
ur- 
ce 

L-am 
care am

aniversarii
revoluției populare mongoleCu prilejul celei de-a 41->a aniversări a revoluției populare mongole, marți seara, a fost prezentat în sala din str. Batiște, filmul „Huho în cu- rînd se însoară”.Au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului A- facerilor Externe, ai I.R.R.C.S., Ligii romîne de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și ai unor organizații obștești, funcționari superiori din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul Afacerilor Externe, academicieni, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. ’ A fost de față secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Mongole, Nan Sarai.

stu- din un
Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Filmul — producție a diourilor cinematografice R.P. Mongolă, care redăepisod din viața tinerilor mongoli — a fost primit cu căldură de asistență.

★Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, marți după-a- miază, Nan Sarai, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Mongole, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.

Ti
se 
în 

de

(Agerpres)

Coiful fotografului 
amator

60 do juniori din orașele 
mișoara, Cluj și București 
pregătesc în aceste zile 
iabăra națională de rugbi
la Eîrlad. Siguranța în prin
derea mingei la mină se for
mează exersînd continuu. De 
aceea antrenorii îi acordă o 

atenție deosebită.

O Foto :

muncește!
tură da calitate, că-l interesează 
foarte mult arta. Unul după altul 
sa nășteau înaintea mea semna 
de întrebare care se reduceau în 
esență la o unică nedumerire : ce 
a înțeles Virgil din tot ca a citit, 
din frumusețea și mesajul operelor 
citite î Ce și-a însușit el, de 
exemplu, din chipul luminos al |ui 
Pavel Korceaghin ? Mai mult, 
cum poate să-și dorească Virgil 
să devină actor (dorință mărturi
sită adesea tovarășilor săi) cînd 
lui nu-i place munca, învățătura, 
irosindu-și în schimb vremea în 
tovărășia unor pierde vară î

In țara noastră există toate 
condițiile pentru ca cele mai în
drăznețe visuri să se realizeze. 
Sînt nenumărațj oameni de artă 
care provin din rîndurile artiști
lor amatori și se știe că cea mai 
potrivită cale spre învățătură este 
drumul ce trece prin uzină. Par
tidul nostru a asigurat cele mai 
bune condiții tinerilor muncitori 
care doresc să învețe. Dar ce face 
Virgil ? Preferă întocmai ca în 
zicala „Pică pară mălăiață...” să 
stea la loc călduț și să se în
frupte din munca altora. Pentru 
realizarea idealului în 
buie să acționezi, să 
muncești, să fii părtaș 
tea socială. Altminteri 
Oblomov trîndav și 
care Virgil a făcut de altfel cunoș
tință citind opera lui Goncearpv), 
personaj pe care ei însuși îl de
testă. Lui Virgil nu-i plac leneșii 
dar sieși își admite lîncezeala. De 
fapt, lucrurile sînt simple. Virgil 
s-a obișnuit să fie întreținut de 
mama sa, să găsească acasă totul 
iar el să „filozofeze" sfîrșind prin 
a „frage un somn” sau printr-o 
plimbare în parc în timp ce toți 
ceilalți tineri de-o vîrstă cu el 
muncesc sau învață. Un singur lu
cru ar trebui să-l înțeleagă Vir
gil : că oricît de frumoase ți-ar 
fi visurile, ele nu se pot realiza 
tară muncă. Superficialitatea și 
lipsa de responsabilitate ating 
apogeul atunci cînd își justifică 
absențele de sîmbăfa. „Mi-am 
propus — spune Virgil senin — 
să mai am încă o zi liberă, în 
afara duminicii”. Sau, atunci cînd 
e vorba de foștii săi 
cum condamnați, îl
„Cum de au putut să fure ? Pă
reau băieți simpatici".

Să vedem însă ce înțelege 
Virgil prin adjectivul „simpatic“. 
Băieții aceștia erau simpatici pen
tru că se țineau de chefuri, cu
treierau bulevardele, știau să 
profite de munca altora, trăgeau 
chiulul de la muncă și, în primul 
rînd, pentru că îi aprobau pro
pria lui fugă de muncă.

lată deci că îrj spatele „seni-

viață tre- 
înveți, să 

la aciivita- 
devii un 

visător (cu

amici, a- 
pofi auzi.

«LORIN ȚAGA 
elustçr

de simfire și 
de ani și să

în lume.
i te»

nătăfii“ sale, Lungu 
foarte multe goluri 
conștiință. Să ai 24 
cochetezi cu viața, cu munca, cu 
îndatoririle elementare de om — 
este un lucru cu totul străin pro
filului moral al tineretului nos
tru. Cum a fost posibil o astfel 
de evoluție atît de anacronică, 
străină patosului cu care oamenii 
zilelor noastre își găsesc locul 
necesar și creator în construcția 
socialistă? După cele spuse aici, 
principalul motiv e clar ca lumi
na zilei : anturajul de pierde 
vară cu care Lungu Virgil s-a în
conjurat. Căci ce lucruri 
ar ti putut e| să învețe de 
niște lichele și bulevardiști care 
la lumina zilei flecăreau la 
țurile străzilor trecînd drept 
ieți veseli", iar noaptea se trans
formau în borfași ? Și iată cum 
în viața lui Virgil și-au făcut loc 
chiulul, lipsa simțului de răspun
dere față de societate, atitudi
nea de parazit. Da, cuvîntul este, 
probabil, prea tare. Dar să facem 
o socoteală simplă. Lungu Virgil 
trăiește într-o casă frumoasă, cu 
așternuturi curate, se îmbracă e- 
legant, mănîncă, se plimbă pe
străzi asfaltate, citește cărți, că
lătorește cu autobuzul. Cu ce
drept însă ? A așezat el vreo 
cărămidă la temelia unei case, a 
țesut pînză, a secerat î Nimic din 
toate acestea. In schimb are pre
tenții mari, se consideră „neîn
țeles". Blazarea sa apare și mai 
ridicolă atunci cînd se plînge că 
viața n-a fost prea darnică cu el, 
că nu-și prea vede clar viitorul, 
ii vine greu să înțeleagă că vii
torul stă în mîinile lui și că în 
jur, la fabrică, sînt zeci, sute, mii 
de oameni adevărați care se gîn- 
desc foarte serios, de o mie de 
ori mai serios decît el la viitorul 
său. Și tot pentru viitorul său 
apar în ziar aceste rînduri. Pentru 
că și aceasta e frumusețea vieții 
noastre socialiste, în faptul că nu 
putem și nu avem dreptul să 
trecem nepăsători pe lîngă cel 
care nu-și înțelege rostul. Pentru 
că viața noastră, folosind o com
parație dintr-o carte a scriitoarei 
sovietice Galina Nicolaeva, este 
asemenea unei ape care nu lasă 
pe nimeni să se înece, lată pen
tru ce, Virgil, chiar dacă acum 
asta te va supăra, tovarășii tăi, 
cei care țin cu adevărat la tine, 
nu te iartă. Și o fac numai pen
tru că nu vor să te îneci, ci să 
devij un om ca toți ceilalți din 
jurul tău. Și înfr-o zi le vei mul
țumi. Atunci vei fi cu adevărat 
om. Căci, așa cum s-a mai spus, 
om e numai acela care muncește.

bune 
la

col-
„bă-

n rinfi DUU „ARIA PU1VjlllA
A LITERATURII PENTRU COPII

te poți« greu 
despărți, pînă ce 
acțiunea nu înce
tează în 
cartea lui 
Karlovici 
„Trei

poți înțelege mai 
virtuțiile nelimitate

final, de 
Iurii 

Oleșa 
grăsani“.

Rareori 
deslușit 
ale genului.

„Trei grăsani" e un roman 
de aventuri și totodată o fa
bulă uriașă, în ale cărei ima
gini se încheagă tîlcul luptei 
pe care totdeauna asupriții au 
dus-o împotriva asupritorilor, 
lupta pe viață și pe moarte 
dintre „grăsani" și sărăcime, 
biruința acesteia din urmă.

Acțiunea romanului-fabulă 
se desfășoară de la bun 
început într-un ritm trepidant. 
In cîteva pagini, un mic uni
vers uman se așterne în fața 
lectorului, care pătrunde fără 
vreo prealabilă introducere în 
miezul subiectului: într-un 
oraș oarecare, domnia, stăpî- 
nirea, oligarhia impusă de 
trei grăsani e gata să se cla
tine. Poporul se revoltă sub 
conducerea viteazului armu
rier Prospero și a iscusitului 
gimnast Tibul. Dar mașina re
presivă a grăsanilor se pune 
în mișcare și prima revoltă e 
îne-cată în singe. Lupta conti
nuă și, trecînd prin nenumă
rate peripeții, Tibul, ajutat de 
originalul medic savant Gas- 
par Arnieri, îl eliberează pe 
Prospero și poporul pune ca
păt domniei grăsanilor.

Am simplificat în această 
narație subiectul cărții. El 
este însă extraordinar de bo
gat în episoade, scriitorul miș- 
cîndu-și eroii într-o cavalcadă 
de întîmplări care te face să 
le urmărești peripețiile cu su
fletul de gură.

Oleșa, prozator de mare ta
lent, își construiește romanul 
pe virtuțiile unei piese de tea
tru, sau mai curînd ale unui 
scenariu de film. Fantezia sa 
est* uimitoare. Invenția lite-.

rară propriu-zisă se îmbogă
țește nu cu fiecare capitol, ci 
cu fiecare pagină. Autorul a 
știut să găsească mijloacele 
cele mai directe, mai expresi
ve de a sugera fapte și acți
uni de însemnătate istorică, 
prin metafore poetice potrivi
te cu înțelegerea copilului. 
Demonstrația sa artistică e 
inclusă așadar implicit acțiu
nii, se face prin ea și nu prin

NOTE
DE LECTOR

vreo expunere didacticistă. 
Romanul lui Oleșa ajută pe 
copii să înțeleagă, cumplitele 
consecințe ale exploatării o- 
mului de către om, să iubeas
că libertatea, să știe să lupte 
pentru ea și s-o apere atunci 
cînd poporul și-a dobîndit-o. 
Imaginea 
mînuiește 
țiile cele mai paradoxale, a- 
forismele. glumele, metaforele 
cu virtutea unui mare crea 
tor) se alătură descrierii so 
bre reținute, laconice și une
ori tragice cînd e vorba de 
eroii căzuți în luptă. In felul 
acesta, scriitorul oferă un mo
del de felul cum trebuie folo
sită fantezia creatoare pentru 
o carte închinată copiilor.

Belinski scria că „pentru 
copii, sînt aceleași obiective 
în literatură ca și pentru cei 
mari, numai că ele trebuie să 
fie expuse potrivit înțelegerii 
copiilor, să îmbogățească co
piii cu cunoștințe, să lărgeas
că cercul prin care ei pri
vesc realitatea. Dar pentru a- 
cest lucru e nevoie ca lumea 
întreagă să fie însuflețită. E- 
xistă un singur scop, acela de 
a face cunoștință copilului nu 
cu înseși faptele, ci cu așa

umoristică (Oleșa 
adeseori compara-

zisa esență a vieții și a spiri
tului care se ascunde în ele, 
reprezentînd fondul, și însem
nătatea lor. Cel mai bun scrii
tor pentru copii poate fi nu
mai un poet cu suflet mar» 
și o bogată fantezie. In copi
lărie, cea mai însemnată ca
pacitate și putere sufletească, 
cea mai activă parte a ei este 
fantezia. De aceea, în litera
tura pentru copii, tot univer
sul trebuie să fie însuflețit și 
luminat de fantezia pudică“.

Cartea lui Oleșa e o ilus
trare strălucită a cuvintelor 
lui Belinski. Fără „infa-ntili- 
zări“, fără a adopta uri sțtl 
pițigăiat pueril, cartea se a- 
dresează micilor ei cititori so
bru, cu toată seriozitatea lite
rară, vădind o înalță ținută 
artistică și exigență. Suflul ei 
epic atinge valori literare de 
o mare respirație și deși a- 
bundă în peripeții, Oleșa nu 
face nici un fel de coricesii 
romanului de aventuri tip 
standard. Bogăția de imagini, 
stilul elegant, finețea obser
vațiilor — toate acestea alcă
tuiesc un bun mijloc de edu
care artistică a copilului. 
Marea valoare a cărții stă însă 
in tema ei, în conținutul ei 
ideologic. Prin minunatele 
sale calități romanul tui Iurii 
Karlovici Oleșa e o adevăfută 
„artă poetică" practică, a ge
nului, la fel de interesantă 
pentru lectorul matur și pen
tru copil.

In munca de înfățișare a a- 
cestei opere, traducerea a fost 
realizată cu pricepere și finețe 
de către scriitorul Marin Ian- 
cu Nicolae, care a depus o 
muncă îndelungată și stărui
toare pentru a păstra fidel 
marea valoare artistică a ro
manului. De remarcat sînt și 
condițiile grafice excelente în 
care a fost tipărită cartea de 
către „Editura Tineretului“.

AL. POPOVICI



„Dezarmarea generală și totală — 

garanție a păcii și securității tuturor popoarelor“
MOSCOVA 10 (Agerpres) — TASS transmite : Convocarea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace este unul din cele mai de seamă evenimente ale epocii noastre — a spus . N. S. Hrușciov.Soli ai aproape tuturor popoarelor de pe planeta noastră, oameni de diferite rase și națiuni, clase și grupuri sociale, din partide diferite și cu convingeri politice diferite, adepți ai unor religii diferite precum și atei, lăsînd la o parte tot ceea ce îi desparte, s-ău adunat laolaltă pentru a examina problema cea mai imperioasă a contemporaneității — cum să se bareze calea războiului.împreună cu voi în această sală se află cu gîndul întregul popor sovietic, deoarece țelurile congresului coincid întru totul cu năzuințele sale sfinte.

Pentru a imobiliza mîinile 
criminale care se întind spre 
manetele războiului termonu
clear, este nevoie de acțiunile 
cele mai energice, cele mai 
urgente ale celor mai largi 
mase populare. Succesul unirii împotriva primejdiei unui nou război mondial a tuturor popoarelor, a tuturor celor ce doresc să trăiască și să creeze, depinde în mare măsură de partizanii păcii. Trebuie să privim adevărul în față. Primejdia unui nou război mondial există. Dacă nu se vor lua măsuri hotărîte, omenirea se poate pomeni antrenată în acest război.Pregătirile de război — a relevat Nikita Hrușciov — n-au luat nici o dată proporții atît de gigantice ca în zilele noastre. Chiar și potrivit da. telor oficiale, în întreaga lume se cheltuiesc anual în scopuri militare 120 miliarde dolari. în fiecare zece minute numai țările N.A.T.O. cheltuiesc pentru pregătirile de război un milion de dolari!Pe primul loc în ce privește amploarea pregătirilor militare se situează Statele Unite ale Americii. în țările din Occident primejdia înghițirii societății civile de către militarism devine o realitate.Vorbitorul a arătat că, în ultima vreme, presa occidentală a început să afirme persistent că pericolul unui război termonuclear și al urmărilor lui ar fi mult exagerat, iar în prezent conducătorii S.U.A. încep să sugereze poporului lor și aliaților lor ideea că raportul de forțe între U.R.S.S. și S.U.A. s.ar fi modificat, chipurile, în favoarea S.U.A. Sensul unor asemenea declarații este clar : afirmînd că ei vor cîștiga războiul, militariștii americani se străduiesc să dea curaj atît forțelor lor armate, cît șj celor ale aliaților lor.Prin ea însăși această concepție periculoasă este îndreptată spre intensificarea încordării în relațiile internaționale, spre accentuarea pericolului de război. Dar în realitate ea este întru totul ne. întemeiată. Dacă privim obiectiv starea de lucruri din momentul în care Uniunea Sovietică a fost nevoită să creeze în ultimii ani o armă nucleară de 50, 100 și chiar
Trebuie tota! distruse 
posibilitățile materiale 
de ducere a războiului
Atît timp cît în arsenalele 

statelor se păstrează și spo. 
resc stocurile de armă ucigă
toare, se intensifică și primej
dia unui război. Calea spre o 
pace reală — este înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.Șeful guvernului sovietic a amintit delegaților la congres că forțele agresive desfășoară cursa înarmărilor, pregătirea unui nou război mondial la adăpostul vorbăriei despre o primejdie de război din partea Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste. El a spus că în momentul izbucnirii primului război mondial, în lume încă nu existau state socialiste, comuniștii nu erau la putere în nici o țară.Cel de-al doilea război mondial a fost dezlănțuit de fascismul german, italian și japonez. Oare Uniunea Sovietică a fost aceea care a transformat Hiroșima și Nagasaki într-un Pompei al secolului nostru ? După cum știți cei care au făcut aceasta se află în altă parte a lumii.Am fost, sîntem și vom fi pentru principiile leniniste ale coexistenței pașnice. Aceasta este singura doctrină a relațiilor dintre state cu orînduiri sociale diferite, care corespunde condițiilor istorice ale secolului nostru și pe baza căreia poate fi menținută pacea. Indiferent ce gîndesc oamenii despre modul de viață din țările celuilalt sistem social, lumea este unită și indivizibilă în fața primejdiei unei catastrofe termonucleare. Din acest punct de vedere facem parte cu toții din speța umană.Mulți oameni din Occident se întreabă : „Are oare omenirea un viitor ?“ Vorbitorul a arătat că omenirea are un viitor și că el va fi luminos, 
în secolul armei nucleare, în 
secolul rachetelor nu se poate 
pune capăt pericolului unui 
război nuclear nimicitor, fără 
să fie distruse mijloacele de 
exterminare în masă, fără să 
fie interzisă arma atomică. 
Noi sîntem pentru distrugerea
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la Congresul
de mai multe megatone, rachete intercontinentale și o rachetă globală, practic invulnerabilă, o rachetă antirache- tă, cercurile guvernante din S.U.A., care nu dispun de o tehnică militară atît de puternică, nu au nici cel mai mic temei să afirme că raportul de forțe s-a schimbat în favoarea lor.N. S. Hrușciov a calificat drept „monstruoasă“ propunerea ministrului de război al S.U.A, Mc Namara, cuprinsă în declarația sa din 16 iunie, cînd el a spus că se poate, pasămite, să se ajungă la un a- cord asupra folosirii armei nucleare numai pentru a da lovituri forțelor armate, dar nu și marilor orașe. Considerăm că trebuie să ajungem la o înțelegere nu asupra modului cum trebuie dus războiul nuclear, ci asupra modului cum trebuie exclusă însăși posibilitatea declanșării lui, pentru ca toate orașele, atît cele mari cît și cele mici, să rămînă întregi, pentru ca toa. te satele, cătunele și așezările să rămînă întregi.Șeful guvernului sovietic a spus că în condițiile actualului raport de forțe și ale existenței de noi tipuri de arme, războiul termonuclear la care îndeamnă militariștii americani nu se va limita numai la teritoriile a două state; el va lua un caracter general, va pricinui distrugeri și pieirea a milioane de oameni în toate părțile lumii.Politicienii americani, a a- rătat vorbitorul, repetă tot mai insistent poporului lor că intr-un război termonuclear S.U.A. vor suferi pierderi mai mici decît Uniunea Sovietică și că, chipurile, vor putea repurta victoria. Aceasta este o iluzie deșartă. încercarea de a se impune o asemenea interpretare a problemei are ca scop să pregătească opinia publică a S.U.A. și a aliaților lor pentru declanșarea unui război. Declarăm însă cu toată hotărîrea : dacă agresorii vor dezlănțui un război nuclear, în mod inevitabil ei înșiși vor arde în flăcările lui.Șeful guvernului sovietic a avertizat că în condițiile încordării internaționale chiar și o simplă eroare poate provoca o reacție fulgerătoare în lanț care poate duce la un război general. N. S. Hrușciov a amintit în legătură cu a- ceasta despre acțiunile generalului Power, comandantul aviației strategice americane, care în noiembrie 1961, pe baza unei alarme false, a ordonat să se trimită în direcția Uniunii Sovietice bombardierele dislocate la toate bazele americane. Timp de 12 minute și jumătate — a spus vorbitorul — aviația strategică americană s-a aflat de fapt în stare de război cu Uniunea Sovietică.

totală a posibilităților mate
riale de ducere a războiului.Lupta pentru dezarmarea generală și totală devine o datorie primordială a tuturor forțelor iubitoare de pace, a tuturor organizațiilor și curentelor naționale și internaționale care se pronunță pentru menținerea și consolidarea păcii. Dezarmarea este un imperativ al vremurilor noastre.Caracterjzînd programul sovietic de dezarmare generală și totală, N. S. Hrușciov a spus că elementul principal al acestui program, pivotul lui, esența dezarmării o constituie interzicerea și distrugerea totală a armei nucleare.Guvernul sovietic s-a condus după necesitatea de a rezolva radical problema securității tuturor statelor, de a exclude însăși posibilitatea dezlănțuirii războaielor.

Guvernul sovietic propune — a spus în continuare N. S. Hrușciov — ca în prima etapă 
a dezarmării, arma nucleară 
să fie cel puțin imobilizată, 
distrugînd toate mijloacele 
de transportare a acesteia la 
țintă. Distrugerea mijloacelor 
de transportare ar lipsi țara 
care dispune de arma atomi
că de posibilitatea de a da o 
lovitură nucleară altor țări. O asemenea propunere a fost formulată la timpul său de generalul de Gaulle, președintele Franței, și sîntem întrutotul de acord cu ea. Șeful guvernului sovietic și-a exprimat regretul că guvernul Franței nu a întreprins nici o acțiune eficientă pentru realizarea propunerii sale.N. S. Hrușciov a amintit totodată că, propunînd ca dezarmarea să înceapă cu lichidarea tuturor mijloacelor de transportare a armei nucleare, Uniunea Sovietică, care dispune de cele mai puternice rachete globale și intercontinentale din lume, renunță de bunăvoie la un avantaj militar foarte substanțial. Acceptăm însă fără șovăire această măsură, întrucît socotim că ea corespunde intereselor re-

Cuvìntarea lui N. S. Hrușciovmondial pentru dezarmare generală și pace
zolvării cît mai grabnice a problemei dezarmării.Cerem la rîndul nostru puterilor occidentale ca ele să accepte lichidarea tuturor bazelor lor militare de pe teritorii străine și retragerea trupelor lor de pe aceste teritorii.Atît timp cît vor exista a- ceste baze, va exista și primejdia unui nou război mondial. Sîntem gata să căutăm 
și să găsim formulări reciproc 
acceptabile pentru toate pre
vederile cuprinse in proiectul 
nostru de tratat, să acceptăm 
un compromis, unde este ca
zul, dacă, bineînțeles, acest 
lucru nu dăunează cauzei de
zarmării generale și totale. Un singur lucru nu-1 acceptăm și anume să renunțăm la dezarmarea generală și totală, să golim de conținut proiectul nostru de tratat, să eliminăm din el măsurile reale de dezarmare. Așa ceva nu vom accepta niciodată. Comportarea puterilor occidentale la Geneva este o mărturie că ele nu doresc dezarmarea.Referindu-se la „schița de plan cu privire la clauzele fundamentale ale unui tratat de dezarmare generală și totală” propus de S.U.A., N. S. Hrușciov a spus că practic a- ceste prevederi nu cuprind tocmai ceea ce este esențial : interzicerea totală a armei nucleare, distrugerea tuturor stocurilor acumulate de către state, lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor țări. A accepta o asemenea „dezarmare” înseamnă a înșela popoarele, a prejudicia întărirea păcii.în ce privește fondul propunerilor S.U.A. în legătură cu controlul, acesta constă în aceleași vechi cereri, doar puțin înnoite, de a se stabili controlul fără dezarmare. 

Toate greutățile în problema

Fiecare țară să-și 
demonstreze pe tărîm 

pașnic superioritatea 
orînduirii saleOpinia publică internațională se pronunță pentru încheierea tratatului de dezarmare, face sugestii în legătură cu modalitățile de lichidare a divergențelor. în a- ceastă ordine de idei merită atenție unele puncte din mesajul adresat congresului de filozoful englez Bertrand Russell. Interpretăm mesajul d-lui Russel nu ca un îndemn la formularea unui ultimatum : sau război și moarte a- tomică, sau recunoașteți comunismul și, invers, sau război nuclear sau recunoașteți capitalismul. Considerăm că dacă vreuna din părți ar încerca să obțină victoria ideologiei sau politicii ei prin sporirea forțelor armate, prin amenințări cu războiul, lucrurile ar evolua desigur spre un război termonuclear mondial. în fața întregii lumi declarăm că ne este străină politica dezlănțuirii unui război mondial pentru obținerea victoriei ideologiei comuniste. Fiecare 

țară din lumea socialistă și 
capitalistă să-și demonstreze 
superioritatea orînduirii sale 
pe tărîm pașnic! Sistemul 
eare își va demonstra supe
rioritatea, va pune stăpînire 
pe mințile oamenilor.Programul de dezarmare generală și totală propus de guvernul sovietic, a arătat N. S. Hrușciov, constituie dovada cea mai grăitoare și puternică a năzuinței noastre de a rezolva problemele litigioase nu pe calea războiului, ci pe baza întrecerii pașnice. El a spus că capitalismul n-are decît, așa cum o preconizează d-1 Russel, să • renunțe la război și să treacă litigiul cu socialismul pe terenul întrecerii pașnice. Noi nu ne temem de întrecerea cu capitalismul. Marea însemnătate a poziției noastre constă în a- ceea că trecem rezolvarea principalei probleme litigioase a contemporaneității — care anume orînduire este mai bună — iar în acest litigiu mulți reprezentanți ai cercurilor guvernante din Apus văd cauza principală a inevitabilității ciocnirilor militare, din domeniul militar în domeniul întrecerii pașnice a țărilor cu orînduiri sociale diferite. Prin aceasta se creează posibilitatea ca omenirea să fie izbăvită de războiul termonuclear.N. S. Hrușciov a amintit că guvernul sovietic a încercat de multe ori să ajungă la o înțelegere cu puterile occidentale asupra unui program limitat de dezarmare dar s-a lovit de fiecare dată de refuzul lor. El a subliniat cu regret că puterile occidentale nu doresc realizarea unor a- corduri în problemele dezarmării.Poziția lor negativă se manifestă deosebit de limpede în refuzul de a accepta un acord cu privire la încetarea experiențelor cu armele atomice și cu hidrogen, de toate tipurile. 

controlului se ivesc din cauză 
că puterile occidentale o se
pară de fapt de înfăptuirea 
sarcinei hotărîtoare: dezar
marea reală. Ne adresăm încă 
o dată puterilor occidentale: 
acceptați propunerile noastre 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, și noi vom 
accepta orice propuneri ale 
dv. cu privire la control.Vorbind despre propunerile S.U.A. de a se crea mari forțe armate internaționale și a le dota cu arma nucleară,N. S. Hrușciov a declarat că fiecare din cele trei grupuri de state reprezentate înO. N.U. trebuie să aibă aceleași drepturi Și posibilități egale de a dispune de forțele internaționale. Se înțelege de la sine că nici nu poate fi vorba ca arma nucleară să fie pusă la dispoziția forțelor armate internaționale. A- ceasta ar însemna o batjocură la adresa popoarelor care cer să fie salvate pentru totdeauna de ororile unui război nuclear. Vorbitorul a spus că nu poate fi considerat normal faptul că Republica Populară Chineză încă nu și-a ocupat locul în O.N.U.Nu pot, în sfîrșit, să trec sub tăcere nici faptul — a spus N. S. Hrușciov — că așa cum reiese tot mai limpede la Geneva, S.U.A. nu doresc în general să încheie un tratat de dezarmare generală și totală care să oblige statele să-și lichideze în termene riguros fixate mașina lor militară. Reprezentanții guvernului american spun fățiș delegaților noștri la Geneva că guvernul S.U.A. nu va semna niciodată, iar Congresul nu va ratifica tratatul de dezarmare generală și totală. Din toate acestea rezultă că S.U.A. nu fac decît să vorbească despre dezarmare, situîndu-se, de fapt, pe o poziție opusă.

Noua și ampla serie de experiențe nucleare, efectuată de guvernul S.U.A. împreună cu guvernul Angliei, a constituit o sfidare la adresa omenirii. Lucrurile au mers pînă acolo îneît S.U.A. efectuează experiențe cu arma nucleară în Cosmos, nesocotind faptul că efectul acestor experiențe asupra condițiilor de viață ale oamenilor se poate dovedi cît se poate de periculos.Iar astăzi, cînd militariștii din țările occidentale își accentuează linia agresivă, nu putem să nu fim preocupați de măsurile care întăresc puterea de apărare a U.R.S.S., a întregului lagăr socialist. N. S. Hrușciov a spus că perfecționarea armamentului țărilor socialiste este o necesitate ce ne-a fost impusă.Controlul asupra încetării experiențelor nu mai reprezintă astăzi vreo problemă, a spus N. S. Hrușciov. El a a- rătat că un acord cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară ar fi fost încheiat de mult dacă puterile occidentale ar fi manifestat la tratative chiar numai o parte din bunăvoința de care dă dovadă U.R.S.S.Referindu-se la problema germană, vorbitorul a arătat că această problemă nu are o contingență directă >cu dezarmarea, dar este strîns legată 
de ea. Reglementarea pașnică 
cu Germania și normalizarea 
pe această bază a situației din 
Berlinul occidental, ar slăbi 
încordarea internațională și 
ar crea un fundament bun 
pentru un progres în proble
ma dezarmării. Cei care năzuiesc spre pace nu pot să nu încerce o neliniște serioasă, deoarece focarul de război din centrul Europei devine tot mai amenințător.N. S. Hrușciov a subliniat că în timpul guvernării lui A- denauer, acesta a cheltuit pentru înarmarea Germaniei occidentale mai multe fonduri decît a cheltuit Hitler pentru pregătirea celui de-al doilea , război mondial. Clica militaristă din R. F. Germană se opune cu înverșunare dezarmării și atenuării încordării internaționale. Astăzi Germania occidentală și forțele ei armate devin nucleul principal al forțelor agresive ale N.A.TO. și încep să determine tot mai mult politica acestui bloc.Timpul nu stă pe loc ! Dacă puterile occidentale nu vor manifesta nici pe viitor dorința de a contribui la lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, țărilor socialiste împreună cu alte state iubitoare de pace nu le va rămîne altceva de făcut decît să încheie Tratatul de pace cu R. D. Germană, cu toate consecințele care decurg de aici. Exemplu Lao- 
sului arată că, atunci cînd 
există năzuința spre un acord, 
se pot găsi căi de reglemen
tare a celor mai complexe și 
încurcate probleme internațio

nale. Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial este vital necesară în interesul cauzei păcii și rezolvarea acestei probleme nu mai poate fi tărăgănată. Dezarmarea, excluderea războaielor din viața societății, instaurarea unei păci trainice pe pămînt constituie una dintre cele mai scumpe țeluri ale poporului sovietic și guvernului lui.N. S. Hrușciov a declarat că uriașele resurse azvîrlite în abisul pregătirilor militare ar putea fi folosite pentru satisfacerea nevoilor urgente, atît de numeroase ale omenirii.Șeful guvernului sovietic a arătat că de pe urma dezarmării ar avea foarte mult de cîștigat și țările slab dezvoltate din punct de vedere economic și popoarele care luptă pentru eliberarea de sub jugul colonial. Eliberarea popoarelor din lanțurile robiei coloniale este un măreț proces progresist. Uniunea Sovietică sprijină cu hotărîre lupta sfîntă, dreaptă a popoarelor împotriva colonialismului. Poziția Uniunii Sovietice este clară și precisă: nici în Asia, nici în Africa, nici în America Latină, în nici o regiune a lumii nu trebuie să existe vreun popor încătușat în lanțurile coloniale ; toate popoarele trebuie să fie libere! între lupta de eliberare 
națională și lupta pentru de
zarmare și pace există o 
strînsă interdependență. Lupta 
pentru dezarmarea generală 
ușurează lupta pentru inde
pendența națională. La rîndul 
lor, succesele mișcării de eli
berare națională întăresc pa
cea, contribuie la intensifica
rea luptei pentru dezarmare.în propunerile sovietice cu privire la dezarmarea generală și totală este vorba în primul rînd de distrugerea armamentului modern aducător de moarte, a spus N. S. Hrușciov. Dar acest armament nu se găsește în mîinile luptătorilor împotriva colonialismului. Dezarmarea înseamnă dezarmarea forțelor războiului, lichidarea militarismului, excluderea amestecului militar în treburile interne ale oricărei țări, lichidarea completă și definitivă a tuturor formelor de colonialism. De aceea dezarmarea corespunde pe deplin intereselor dezvoltării continue a mișcării de eliberare națională. în condițiile unei păci trainice nimic nu poate împiedica mersul înainte al luptei de eliberare națională a popoarelor din a- ceste țări, încununarea acestei lupte cu cucerirea independenței politice și economice depline. Dezarmarea ar crea condițiile necesare pentru sporirea considerabilă a
Masele populare — forța 

hotărîtoare în lupta 
pentru dezarmareN. S. Hrușciov a arătat că mișcarea mondială a partizanilor păcii, în frunte cu Consiliul mondial al păcii, diferitele organizații ale luptătorilor pentru pace, aduc o mare contribuție la cauza nobilă a apărării păcii. El a subliniat totodată că mulți oameni din țările Occidentului nu și-au dat seama de în. treaga gravitate a primejdiei unui război termonuclear și nu participă la lupta activă pentru dezarmare și pace. Nu s-au încadrat în lupta pentru pace numeroase sindicate, mari detașamente ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualilor, orj acestea împreună cu actualii luptători pentru pace sînt capabile să oblige cercurile guvernante din țările Occidentului să țină seama de voința popoarelor. A 

sosit momentul să se treacă 
la acțiune ! în numele vieții pe 
pămînt, al fericirii tuturor 
oamenilor, în numele viitoru
lui omenirii este necesar să se 
ceară cu fermitate și hotărîre 
interzicerea armei atomice și 
dezarmarea generală !Prin acțiunile sale energice poporul poate obliga pe propovăduitorii la război, să părăsească arena politică, să obțină modificarea politicii guvernelor, a întregului climat al relațiilor internaționale — a spus N. S. Hrușciov. Arma nucleară nu face deosebire între bogați și săraci. Numai ultramilitariștii ajunși în pragul nebuniei, care au o atitudine disprețuitoare față de destinele popoarelor, pot spera că ei vor reuși să sca. pe cu viață ascunzîndu-se în adăposturi antiaeriene. împotriva bombelor nucleare nu există adăpost. Cel ce dorește să trăiască, trebuie să lupte pentru dezarmare. Vorbitorul a subliniat că în problema 
dezarmării generale și totale, 
în problema preîntîmpinării 
războiului termonuclear, nu 
poate exista o atitudine de 
neutralitate. Situația din 
preajma furtunii impune ne
cesitatea creării unei adevă
rate uniuni antirăzboinice 
mondiale a popoarelor, care 
să exprime voința tuturor 
păturilor sociale, tuturor na- 

ajutorului acordat tinerelor state naționale. Popoarele U- niunii Sovietice și ale tuturor țărilor socialiste sînt vital interesate în dezarmare. N. S. Hrușciov a amintit că noul program al partidului, adoptat la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., prevede construcții de o amploare fără precedent. Mulți chiar din cei care nu ne sînt prieteni recunosc acum că cei care formulează și înfăptuiesc asemenea planuri trebuie să fie vital interesați într-o pace trainică. Dispunem de toate resursele necesare. Uniunii Sovietice îi este străină orice tendință spre modificarea frontierelor, spre dobîndirea de noi teritorii sau spre subordonarea economică a altor țări.Firește că în țările capitaliste se desfășoară lupta de clasă și ea este inevitabilă, deoarece este generată de împărțirea societății în clase, a spus N. S. Hrușciov. Rezultatul luptei de clasă, alegerea modului de viață și a orînduirii este o chestiune internă a populației din fiecare țară.
Am fost și sîntem pentru 

dezarmare, depunem toate e- 
forturile pentru a consolida 
pacea generală. Cele mai radicale propuneri îndreptate spre întărirea păcii — încheierea tratatului de pace german, interzicerea experiențelor și lichidarea totală a armei nucleare, crearea de zone denuclearizate, reducerea forțelor armate, încheierea unui pact al păcii, reglementarea tuturor problemelor litigioase prin tratative și, în sfîrșit, ca o încununare a tuturor propunerilor, proiectul de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală — au pornit și pornesc de la Uniunea Sovietică. Am luptat pentru 
pace și dezarmare pe cînd 
eram încă slabi din punct de 
vedere militar. Luptăm pen
tru dezarmare și pace și 
acum, cînd avem — o spunem 
direct — cel mai modern ar
mament pe care nu-1 are nici 
o altă putere. Oare acest fapt nu este cea mai grăitoare dovadă că Uniunea Sovietică nu vrea război ?înfăptuirea dezarmării generale și totale, a continuat N. S. Hrușciov, ar deveni o cotitură cu adevărat istorică în viața oamenilor — o cotitură de la epoca războaielor la epoca păcii trainice pe pămînt. Această cotitură istorică poate fi înfăptuită. Ea trebuie să fie înfăptuită ! Totul depinde de masele populare, de fermitatea și- hotărîrea lor. Conducătorul guvernului sovietic a arătat că o- menirea poate și trebuie să trăiască fără războaie. în epoca actuală nu există inevitabilitatea fatală a războaielor. Dar, în același timp, nu există nici inevitabilitatea fatală a păcii.Șeful guvernului sovietic a subliniat că în prezent există forțe puternice, reale, care pot salvgarda pacea. Acestea sînt Uniunea Sovietică și sistemul mondial socialist, numeroasele state tinere suverane, inclusiv mari puteri ca India și Indonezia.

țiunilor din Europa, Asia, A- 
frica, America, Oceania. Un 
singur țel poate determina 
programul și întreaga activi
tate a acestei uniuni, cu ade
vărat mondiale, a celor mai 
diferite forțe iubitoare de 
pace — a nu admite războiul 
termonuclear, a izola pe ma
niacii războiului.Șeful guvernului sovietic a asigurat Congresul că Uniunea Sovietică va continua și pe viitor să depună toate e- forturile pentru a apăra cauza măreață și sfîntă a păcii. Guvernul nostru—a spus el — m-a împuternicit să declar de la această tribună că poporul sovietic dorește să trăiască în pace și prietenie cu harnicul, talentatul popor american. Popoarele sovietic și american nu au nici un motiv să se dușmănească. Pacea și prietenia corespund intereselor lor comune. Poporul sovietic cheamă poporul american, la fel ca și toate popoarele, la luptă comună pentru aceste țeluri nobile.N. S. Hrușciov a subliniat că forța hotărîtoare în lupta pentru dezarmare o constituie masele populare, ăcțiunile lor energice. în prezent, cînd există puternicul sistem mondial care își pune toate forțele în talgerul balanței luptei pentru pace, cînd pe arena internațională acționează un mare grup de țări iubitoare de pace din Asiâ, Africa, A- merica Latină, cînd mișcarea muncitorească, general-demo- crată și de eliberare națională a devenit unul din factorii hotărîtori ai contemporaneității, se creează condiții reale pentru ca aspirațiile de pace ale generațiilor să devină în sfîrșit realitate.în încheiere, șeful guvernului sovietic a subliniat că popoarele își pun mari speranțe în lucrările acestui congres. Clopotul de alarmă al congresului să răsune în întregul Univers și să însuflețească noi zeci de milioane de oameni la luptă hotărîtă, plină de abnegație pentru o pace trainică pe pămînt.

(Text rezumat. Sublinierile și subtitlurile aparțin redac
ției).

LUCRĂRILE 
MARELUI FORUM 
AL POPOARELORMOSCOVA 10 (Agerpres). — Ședința din dimineața zilei de 10 iulie a Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace, care are loc în Palatul Congreselor din Kremlin, a fost prezidată de Kwaku Boateng, membru al parlamentului Ghanei, fostul secretar general al Comitetului de pregătire a Adunării internaționale de la Acera „O lume iară bombe”.în numele locuitorilor Moscovei congresul a fost salutat de Nikolai Dîgai, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova.Țelul nostru, ca și țelul popoarelor de pe toate continentele este pacea, a spus de la tribuna congresului reprezentantul Braziliei, Alvaro Lins.în numele poporului polonez prof. Stanislaw Kulczin- ski a sprijinit planul dezarmării generale și totale expus de N. S. Hrușciov Ia cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., iar apoi prezentat de delegația sovietică în Comitetul celor 18 de la Geneva.în numele poporului și guvernului Cubei, condus de Fidel Castro, dr. Juan Mari- nello i-a salutat cu căldură pe participanții la congres și le-a urat succese în muncă.„Noi, cubanezii, a spus el, considerăm că cea mai justă cale spre pace este calea dezarmării“. Ea ar elibera popoarele de povara cheltuielilor militare. De aceea guvernul și poporul Cubei luptă cu perseverență pentru realizarea acestui țel.„După ce de pe pămîntul german au fost dezlănțuite două războaie mondiale, nici un alt popor nu are o mai mare datorie istorică, morală și juridică ca poporul german de a lua toate măsurile pentru a împiedica un al treilea război“, a declarat prof. Kurt Schroeder, rectorul universității „Humboldt“ din Berlin.Prof. Schroeder a dat citire mesajului de salut adresat de Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D.G., participanților la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace.în numele poporului său, Thao Dean, reprezentant al poporului laoțian, a cerut retragerea trupelor americane, rechemarea consilierilor militari ai S.U.A., precum și evacuarea trupelor blocului a- gresiv S.E.A.T.O.Participanții la Congres au salutat prin aplauze furtunoase apariția la tribună a cunoscutului poet chilian Pa- blo Neruda. El a prezentat perspectivele înfloririi economiei și culturii mondiale ca rezultat al dezarmării generale.In numele Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud, care reunește toate partidele, reprezentanții tuturor religiilor și toate păturile populației, Nguyen Van Hien a cerut să se creeze în Indo-i china o zonă a păcii, a cerut retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud, lichidarea S.E.A.T.O., precum și a bazelor militare americane din toate țările Asiei de sud-est.în numele delegației italiene, Lelio Basso a subliniat că în prezent este important să fie oprită cursa înarmărilor.Canonicul Collins, unul din conducătorii bine cunoscutei mișcări pentru dezarmare nucleară din Anglia, a subliniat că o mare parte a problemelor oare provoacă fricțiuni între Est și Vest rămîn nerezolvate.Collins a chemat la stabilirea încrederii între oameni și țări pentru că „fără această încredere nu poate fi pace, nu poate exista un viitor pentru întreaga omenire".Conducătorul delegației iugoslave, Mladen Ivekovici, a declarat: Poporul și guvernul țării mele vor face tot posibilul pentru ca în relațiile internaționale să triumfe principiile încrederii și înțelegerii reciproce, ca sarcina dezarmă
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VARȘOVIA. — La 10 au

gust se va deschide la Varșo
via cel de-al Vl-Iea Congres 
al Federației Mondiale a Tine
retului Democrat. La lucră
rile Congresului vor participa 
600 de delegați, reprezentînd 
peste 200 de organizații de ti
neret din 102 țări ale lumii. 
Vor participa, de asemenea, 
observatori din partea unor 
organizații care nu fac parte 
din F.M.T.D. Congresul va 
discuta, în special, probleme 
legate de sarcinile tineretului 
și ale organizațiilor lui în 
lupta pentru consolidarea pă
cii, dezarmare, coexistență 
pașnică.

BRASILIA. — Agenția Fran
ce Presse anunță că prof. 
Francisco Brochado da Rocha, 
desemnat de președintele Gou- 
lart ca prim ministru, a obți
nut învestitura Parlamentului 
brazilian cu 215 voturi — pen
tru și 58 — contra. Luînd cu- 
vînțul la 9 iulie în parlament 
înaintea votului de învestitu
ră, Francisco Brochado da 
Rocha a apărat politica exter
nă independentă dusă de Bra
zilia și a declarat că nu va 

rii generale și totale să fia rezolvată cu succes.Arătînd că „efectuarea experiențelor atomice în Cosmos reprezintă un pericol pentru întreaga omenire“, delegatul Iugoslaviei și-a exprimat speranța că eforturile comune ale tuturor forțelor iubitoare de pace vor permite preîntîmpi- narea unui nou război și întărirea păcii generale.Reprezentanta mișcării pentru pace a femeilor din S.U.A,. Ruth Sage, a condamnat experiențele nucleare
★Ședința din după amiaza zilei de 10 iulie a fost prezidată de John Bemal, care a comunicat că Comitetul Internațional de pregătire a Congresului a adresat șefilor guvernelor celor 18 state participante la tratativele de la Geneva rugămintea de a-și expune punctul de vedere a- supra problemelor dezarmării fie verbal, fie în scris.Unii dintre șefii de guverne, a spus John Bemal, au trimis răspunsurile, iar președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hrușciov, a avut amabilitatea de a accepta să expună personal punctul de vedere al guvernului său în fața congresului.
★încă de la deschiderea congresului se știa că astăzi șeful guvernului sovietic, invitat de profesorul John Bernal, își va expune punctul de vedere în problema dezarmării generala și totale și a căilor de instaurare a unei păci trainice. Toți delegații au ținut să-și ocupe din timp locurile.Tovarășul Hrușciov este întâmpinat ca un prieten apropiat, cu stimă și căldură. Multă vreme răsună în imensa sală aplauze.De la început pînă la sfîrșit cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov este ascultată cu un interes profund. în repetate rînduri răsună aplauze prelungite.Participanții la congres au ascultat apoi mesajele de răspuns adresate Comitetului internațional de pregătire a Congresului de către cîțiva din. șefii guvernelor țărilor membre ale Comitetului celor 18.în mesajul șefului guvernului R.P. Bulgaria, Anton Iu- gov, se spune: Guvernul Bulgariei, exprimînd voința și interesele poporului bulgar, urmează cu fermitate și neabătut linia păcii și coexisten-, ței pașnice.S-a dat apoi citire scrisorii primite de președintele Comitetului Internațional de pregătire a Congresului de la Ambasada Franței la Londra.în scrisoare se spune că „părerile guvernului francez asupra dezarmării au fost exprimate în repetate rînduri în mod public și oficial și ele nu au suferit modificări“.în fața participanților la congres s-a citit apoi o scrisoare a secretarului personal al primului ministru al Marii Britanii, MacMillan, în care se arată: „Primul ministru m-a însărcinat să vă spun că, după părerea sa, punctul de vedere al guvernului Excelenței Sale asupra problemei dezarmării este deja suficient de bine cunoscut“.în cadrul congresului s-a comunicat că președintele S.U.A., Kennedy, nu a trimis nici un răspuns la scrisoarea președintelui Comitetului Internațional de pregătire și nu a comunicat nimic despre primirea acestei scrisori.în răspunsul său, primul ministru al Indiei, Jawanar- lal Nehru, a declarat între altele : „Noi ne pronunțăm pentru transpunerea în viață a rezoluției Adunării Generale a O.N.U. care cheamă la dezarmarea generală și totală“.Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, subliniază în mesajul său că problema dezarmării necesită încheierea cît mai grabnică a unui acord cu privire la încetarea imediată a oricăror experiențe cu arma nucleară.

guverna „fără a obține din 
partea congresului un mandat 
care să-i permită să realizeze 
imediat o serie de reforme 
progresiste urgente“.

ISTANBUL. — France Pres
se relatează că poliția turcă 
a descoperit o școală de... cer
șetorie. „Elevii, relatează a- 
genția, erau recrutați în spe
cial din rîndurile tinerilor ve- 
niți din provinciile de unde 
i a alungat mizeria. Profesorii 
îi învățau să simuleze infir
mitățile cu ajutorul cărora a- 
ceștia să poată face apel Ia 
caritatea publică“.

ROMA. — Greva de trei zile 
a celor peste un milion de 
muncitori metalurgiști conti
nuă. Pînă acum patronatul nu 
a satisfăcut revendicările for
mulate de sindicate.

DJAKARTA. — Partizanii 
indonezieni se apropie de o- 
rașul Merauke (Irianul de 
Vest). Sînt în curs lupte la 
Sorong, Fakfak și Kaîmana. 
La 6 iulie au fost eliberate de 
sub dominația olandeză regi
unile Atinjo și Aifat.


