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PENTRU CEI DE-O V1RSTÀ -,

CU LIBERTATEA PATRIEI

Peste 2 300 de mineri 
absolvenți ai cursurilor 

de calificare
In ultimii 2 ani, peste 2 300 

de mineri și ajutori de mineri 
au absolvit cursurile celor 6 
școli de calificare existente pe 
lingă exploatările miniere ale 
Văii Jiului. Alți 860 de mun
citori din subteran și-au ri
dicat calificarea profesională 
urmînd cursuri de scurtă du
rată. De asemenea, de pe băn
cile grupului școlar minier 
din Petroșeni au ieșit în ulti
mii ani peste 1 500 muncitori 
și maiștri.

(Agerpres)

■
 ulte sînt viratele 

cărora ne-am o- 
bișnuit să le adu
cem urările noa
stre. în primii 
ani de școală, la 
9 ani, cînd elevul, 

exemplu în învățătură și com
portare, intră în organizația 
de pionieri, cu toții — părinți, 
profesori, colegi — îl încon

joară, felicitîndu-1.
Cînd tînărul a împlinit 14 

ani, îi este închinată o altă 
sărbătoare : înmînarea, în ca
dru festiv, a buletinului de 
identitate, ca o confirmare a 
mersului său pe drumul ma
turității, o consemnare a în
crederii ce i se acordă și, în 
același timp, a unor cerințe 
noi ce i se pun în față, ca ce
tățean al patriei socialiste.

Mai vine o vîrstă pe care 
toată țara o sărbătorește. Tî
nărul este acum utemist, un 
bun muncitor, calificat într-o 
meserie, lucrează într-una din 
întreprinderile noastre socia
liste și este — așa cum sînt 
cei mai mulțî — elev la școala 
medie serală ; sau, un bun 
colectivist, prieten al mașinii 
și științei agrozootehnice, elev 
sîrguincios Ia școala belșugu
lui ; sau îl găsim printre ze
cile de mii de studenți ai pa
triei, pregătindu-se să devină 
un bun specialist.

18 ani! La această vîrstă 
lumea lui e prezentul și viito
rul, visurile lui au aripi pu
ternice, întinse pentru zboruri 
înalte. E vîrstă la care mun
cește plin de entuziasm, în
vață cu pasiune, cînd perso
nalitatea lui prinde primele 
contururi distincte.

Cînd împlinești 18 ani, vîr- 
sta maturității, ești sărbăto-

lume eliberată și numai dru
mul eroic străbătut de atunci 
de întregul popor i-a oferit 
condițiile de trai, de muncă și 
învățătură de care se bucură 
astăzi. Țara a crescut odată 
cu el. Mari înfăptuiri ale cla
sei muncitoare au apărut ne
mijlocit sub ochii săi. Tot ce 
se clădea, tot ce se construia 
începea să facă parte din pro-

Să pregătim 
„Sărbătoarea 
majoratului“

rit. Dar cînd această vîrstă 
coincide cu vîrstă libertății 
patriei, cînd anii împliniți de 
tine sînt anii liberi și fericiți 
împliniți de popor de la zdro
birea jugului fascist — sărbă
toarea este nemăsurat mai 
mare, semnificațiile ei infinit 
mai adînci. în viața tînărului 
pe care-1 vom sărbători în a- 
cest an există un lucru esen
țial pentru întreaga ei evolu
ție : lupta partidului i-a îngă
duit să deschidă ochii într-o

pria-i biografie : cartierul nou, 
școala largă și luminoasă, casa 
de cultură, uzina, șantierul pe 
care a trăit întîia oară mi
nunata bucurie a muncii... Și 
iată-I acum, la 18 ani. Inima-i 
tresaltă de o mare fericire. El, 
cel născut în anul Eliberării, a 
văzut în chiar anul în care 
împlinește 18 ani, devenind 
major, triumful definitiv al 
socialismului atît la orașe, cît 
și la sate. Toate condițiile 
îi sînt create pentru înfăp-

Un zîmbef tineresc. O satisfacție izvorîtă din bucuria unui succes. Tinerii sudori Elena Slabu și 
Dumitru Horia de la Șantierul naval Galați au și azi planul cu 20 la sută depășit.

Foto : N. STELORIAN

tuirea celor mai îndrăznețe 
visuri puse în slujba înflori
rii patriei, Iui, care n-a cu
noscut niciodată lanțurile ro
biei clocit din povestirile pă
rinților și ale muncitorilor în 
vîrstă.

Cum și-o fi sărbătorit pe 
atunci, în viața aceea din tre
cut, un tînăr muncitor, sfîrși- 
tul adolescenței sale zbuciu
mate ? Umilit de mic, bătut 
ca ucenic, disprețuit, înfome
tat și scîrbit de imaginea unei 
societăți nedrepte, omul trecea 
din copilărie în adolescență 
și din adolescență în maturi
tate fără să prindă de 
veste, sub povara unor sufe
rințe ce nu permiteau popa
suri și aniversări. Chiar dacă 
reușea să învețe o meserie 
sau să absolve o școală, acea
sta o făcea cu prețul unor 
mari sacrificii. Exploatării 
crâncene și mizeriei i se adău
ga lipsa totală de drepturi 
politice și cetățenești.

Dar cît de largi sînt astăzi 
aceste drepturi pentru poporul 
și tineretul nostru ! în anii 
puterii populare au devenit 
realități vii, cuceriri de ne
clintit, însorise cu litere de 
aur în Constituția și viața 
patriei socialiste: dreptul ti
nerilor de a participa la viața 
politică a țării, la conducerea 
treburilor obștești, dreptul la 

• muncă, la salariu egal pentru 
muncă egală, largul acces la 
învățătură și cultură, dreptui 
la odihnă.

Trecerea Ia vîrstă majora
tului este un moment unlo și

„Scînteia tineretului"
(Continuata în- pag. ă IlI-a)

DELHI 17 (Agerpres). — De 
la trimisul special al Ra
diodifuziunii, Eugen Preda : 
La 17 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romi- 
ne, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
au sosit la Delhi — capitala 
Indiei — în continuarea vizi
tei în țara prietenă, la invi
tația președintelui Republi
cii India, dr. Radhakrishnan.

La ora 12, ora locală, pe 
aeroportul Palam a sosit, 
escortat de un grup de avioa
ne cu reacție ale forțelor mili
tare aeriene indiene, avionul 
cu care au călătorit conducă
torii de stat romîni, însoțiți 
de ministrul muncii al guver
nului central indian, Jai Sukh 
Lai Hathi, ambasadorul Repu
blicii India la București, 
Mathur, și ambasadorul R.P. 
Romîne la Delhi, Iancu Hora- 
țiu.

Pe aeroport, pavoazat cu 
drapelele de stat ale Republi
cii Populare Romîne și Repu
blicii India, era aliniată o 
gardă de onoare formată din 
subunități ale forțelor armate 
terestre, maritime și aeriene 
ale Republicii India- în semn 
de salut, o baterie de artile
rie a tras 21 de salve de tun.

Solii poporului romîn sînt 
întîmpinați cu căldură de pre
ședintele Republicii India, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, de 
vicepreședintele Zahir Hus- 
sein, și de primul ministru 
Jawaharlal Nehru. Primarul 
orașului Delhi oferă conducă
torilor de stat romîni tradi
ționalele ghirlande de flori. 
După prezentarea membrilor 
guvernului indian, s-au into
nat imnurile de stat ale Re
publicii Populare Romîne și 
Republicii India. Comandan
tul gărzii de onoare a 
prezentat raportul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
trecut în revistă garda de 
onoare.

Conducătorilor de stat ro-

La sosirea pe aeroportul Palam din Delhi.

Au terminat însămînțările de
Gospodăriile agricole 

colective din raionul 
Brăila au terminat în- 
sămînțările de toamnă. 
Cu sprijinul mecaniza
torilor din S.M.T., co
lectiviștii au semănat

39 580 hectare cu grîu 
și secară și 3 800 hec
tare cu secară furajeră. 
De asemenea, s-a însă- 
mînțat cu orz de 
toamnă întreaga supra
față planificată.

Insămînțările din 
toamna aceasta au fost 
efectuate în bune con
diții agrotehnice, po
trivit recomandărilor 
Institutului central de 
cercetări agricole.

toamnă
Terminînd însămîn- 

țările, mecanizatorii și 
colectiviștii continuă 
intens pregătirea ogoa
relor de toamnă.

(Agerpres)

mîni le-au fost prezentați 
apoi alți înalți demnitari in
dieni, precum și membrii cor
pului diplomatic aflați pe 
aeroport.

Președintele Republicii In
dia, dr. Radhakrishnan, s-a 
apropiat de microfon și a 
rostit un cuvînt de bun sosit.

Sîntem fericiți, a spus pre
ședintele Indiei, dr. Kadha- 
krishnan, să vă avem pe dv. 
și persoanele care vă însoțesc 
în mijlocul nostru. Din vizita 
pe care ați întreprins-o în- 
tr-un număr de orașe din In
dia v-ați putut da seama de 
stima adîncă - și bunăvoința 
pe care poporul nostru o nu
trește pentru dv. și țara dv.

Noi dăm o înaltă apreciere 
luptei dv. curajoase pentru li
bertate și străduințelor pe 
care le depuneți pentru a 
îmbunătăți condițiile sociale 
și economice în țara dv. Ați 
obținut, într-un timp foarte 
scurt, succes în sarcina pe 
care v-ați propus-o. Prețuim 
interesul pe care îl mani
festați și ajutorul pe care îl 
acordați în dezvoltarea indu
striei noastre petroliere.

Contactele personale contri
buie la întărirea relațiilor 
de prietenie între popoare.

(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea delegației 
Asociației de prietenie 

sovieto-romîiiă
Delegația Asociației de prie

tenie sovieto-romînă, care, la 
invitația Consiliului General 
A. R. L. U. S., a participat 
la manifestările prilejuite 
de sărbătorirea Lunii priete
niei romîno-sovietice, a părăsit 
miercuri Bucureștiul, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

Oaspeții au fost conduși la 
plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, de tovarășii acad. P. Con- 
stantinescu-Iași și Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru 
cultură și artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, membri ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., oameni 
de cultură, conducători și ac
tiviști ai organizațiilor de 
masă.

Au fost de față G. E. Ce- 
botariov. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București și membri 
ai ambasadei,

*«

BIRUIT OMUL $1 ȘTIINȚA
proape 5 luni de 
zile pe tarlalele 
gospodăriei agrico
le colective din co
muna Căzăneșfi, ra
ionul Slobozia, nu 
a căzut nici un sirop

de ploaie. Mulfi colectiviști priveau 
cerul fără nici urmă de nor și 
proroceau o secetă grea. „S-a 
dus porumbul nostru“ — spu
neau ei. Inginerul agronom Ion 
Săvulescu și mulfi alți colectiviști 
erau însă de părere că seceta 
poate fi învinsă, că în foarte 
mare măsură asigurarea unei pro
ducții bune depinde de ei, de 
felul în care vor aplica învăță
mintele agrotehnicii.

Și iată că a venit vremea re
coltării porumbului. Cei care au 
crezut în puterea agrotehnicii au 
avut dreptate. Seceta a fost biru
ită, iar unele brigăzi au obfinut o 
recoltă de 3 350 de kg de po
rumb boabe la hectar. Pe aceeași 
tarla, la același soi de porumb 
alte brigăzi au obfinut o recoltă 
cu citeva sute de kilograme mai 
pufim

Unii dintre cei care nu cu
noșteau precis cum stau lucrurile, 
se întrebau pe bună dreptate :

„De ce în brigada lui Dobre Po- 
pescu s-a realizat în medie 3 350 
de kg de porumb boabe la hec
tar, și de ce în brigada lui Ale
xandru Oprea numai 2 680 de kg 
de porumb boabe la hectar ? 
Au avut același pămînt, aceeași 
sămînfă, la fel au pregătit terenul, 
atunci ?...“.

In vară, după recoltatul păioa- 
selor s-a făcut arătură adîncă la 
peste 30 de centimetri pe toată 
suprafafa ce urma să fie cultivată 
cu porumb. Toamna s-a făcut 
ogor și au fost administrate cîte 
20 de tone de gunoi de grajd și 
300 de kg de superfbsfat pe fie
care hectar. în ziua însămînjării 
terenul a tost din nou discuit.

După însămînjare, întreaga su- 
prafajă a fost grăpată. Au urmat 
apoi două sape rotative. De ce 
două ? Pentru că de pe atunci se 
anunja secetă, iar cei mai mulfi 
dintre colectiviștii care fuseseră 
în vizită la vecinii lor, muncitorii 
de la G.A.S., susfineau că o pra- 
șilă face cît o ploaie bună.

La răriful porumbului s-au is
cat discuții aprinse. Inginerul a 
confecționat cîfeva sute de befi- 
țoare lungi de 30 de cm. „Să ră
rești porumbul cu linia gradată

Așa ceva chiar că nu mai auzi
seră oamenii de pe aici. Atît în 
adunarea generală a colectiviști
lor, cît și în adunările deschise 
ale organizafiei de bază U.T.M., 
inginerul agronom al gospodăriei 
a trebuit să explice ce însemnă
tate deosebită are asigurarea den
sității plantelor pentru o produc
ție sporită. Aici, cu ani în urmă,

Agrotehnica 
hotărăște 
belșugul

oamenii răreau și ei porumbul, 
dar din sapă și la distanfe mari. 
Făceau doi pași și lăsau un fir. 
Acum însă l-au rărit la distanfa 
recomandată de agrotehnică pen
tru condifiile lor de sol și pentru 
soiul pe care l-au folosit. Ute- 
miștii și-au însușit și ei îndată a- 
ceastă recomandare, conviny de 
importanfa ei.

Pînă aici, nimic de zis, ambele 
brigăzi au procedat absolut la 
fel. Dar de aici în colo, mai pre

cis de la prașilele manuale, s-a 
tras paguba celor din brigada lui 
Alexandru Oprea. Și ei au exe
cutat tot 3 prașile mecanice, dar 
numai trei manuale fafă de 4 
cîte a executat brigada lui Dobre 
Popescu.

Cele trei prașile manuale nu 
au fost date la timp, cînd pă- 
mîntui începuse să capete crustă, 
ci mai tîrziu. Iar atunci cînd a- 
ceastă lucrare s-a executat totuși, 
membrii brigăzii căutau numai 
buruienile și nu săpau la rînd 
terenul pentru a fărîma scoarfa 
care se formase. Astfel, terenul 
lor, care era în aceeași tarla cu 
a primei brigăzi, a pierdut mai 
repede aa acumulată în primă
vară. o prașilă nu au mai execu- 
taf-o deloc, sub motivul că prin
tre rîndurile de porumb nu mai 
există buruieni.

Și iată că o singură prașilă 
neexecutată și trei făcute de ca
litate mai slabă au adus o pierdere 
de 670 de kg de porumb boabe 
la hectar.

Cauza principală a celor petre
cute în acest an a fost slaba or-

ganizare a muncii în brigada res
pectivă, lipsa de preocupare a 
brigadierului pentru respectarea 
regulilor recomandate de agroteh
nică. Tocmai acest lucru a fost 
dezbătut în adunarea generală a 
colectiviștilor ce a avut loc cu 
citeva zile înainte de începerea 
însămînfărilor de toamnă.

Schimburile de experiență între 
brigadieri și între șefii de echipe, 
mobilizarea colectiviștilor la în- 
văfămînful agrozootehnic, vizitele 
în gospodăriile fruntașe sînt pro
bleme de care consiliul de con
ducere, ajutat de organizafia de 
partid, și-a propus să se ocupe 
în mod deosebit de acum înainte.

Măsurile stabilite în această di- 
reefie au fost însușite de organi
zafia de bază U.T.M., care s-a 
preocupat de înscrierea unui mare 
număr de tineri la învăfămîntul 
agrozootehnic de trei ani și a 
trecut în planul său de muncă 
aefiuni cu privire la mobilizarea 
tinerilor la schimburile de expe
riență, vizite, conferinfe etc.

GH. NEAGU

0 n uzina noastră toți tinerii învață 
și e firesc să fie așa. îndeplinirea 
planului, realizarea de produse de 
calitate, reducerea consumurilor 
specifice, într-un cuvînt întreaga 
muncă, este strîns legată de nivelul 
pregătirii profesionale. Conducerea

uzinei, comitetul sindicatului, comitetul U.1 .M. 
au considerat ridicarea calificării tinerilor ca 
una din principalele probleme. S-au creat condi
ții pentru organizarea unei susținute acțiuni și 
se poate spune că s-au obținut o seamă de re
zultate bune. Care este contribuția organizației 
noastre ? Vorbind despre acest lucru, aș vrea să 
mă opresc la cîteva probleme mai importante.

Sub conducerea organizației de partid, ne-am 
ocupat îndeaproape de selecționarea tinerilor 
pentru cursurile organizate în uzină. Pînă în 
anii trecuți, deși exista preocupare pentru^ ridi
carea calificării, această sarcină, trebuie să spu
nem, se rezolva oarecum meșteșugărește, neștiin
țific, în sensul că mobilizam la cursuri numai 
tineri cu o calificare mai slabă. Cei care aveau 
categoria de încadrare 6, 7 sau 8 erau în afara 
preocupărilor noastre, lucru complet greșit. Și 
pentru ei, ca și pentru ceilalți tineri muncitori, 
producția ridica multe probleme, și ei aveau ne
voie să știe cum le pot rezolva mai bine, să stă- 
pînească tehnica, să muncească cu rezultate mat 
bune.

In acest an toți tinerii au fost mobilizați la 
diferite forme de învățămînt pentru ridicarea 
calificării profesionale. Acest lucru a fost cerut 
de însăși natura sarcinilor care i-au revenit uzi
nei, sarcini sporite de plan. Au fost organizate 
astfel 31 de cursuri de ridicare a calificării 

^pentru 12 profesii în care au fost cuprinși peste 
700 de tineri. Nouă, organizației U.T.M., ne-a 
revenit sarcina să-i mobilizăm pe tineri, să-i 
recomandăm pentru o formă sau alta de învă
țămînt profesional, astfel ca fiecare să aibă po
sibilitatea să-și îmbogățească cunoștințele în 
meseria în care lucrează. Am discutat cu tinerii, 
cu maiștrii, ne-am interesat de pregătirea fiecă
ruia, Nu ne-a fost nici un moment indiferent în 
ce curs va fi încadrat tînărul respectiv, pentru 
că de aceasta depinde intr-o bună măsură dacă

el va crește sau nu din punct de vedere profe
sional.

în selecționarea tinerilor a trebuit să ținem 
seama de faptul că nu toți aveau aceeași pregă
tire. Unii erau absolvenți de școală profesională, 
alții erau calificați cu ani în urmă la locul de 
muncă și aveau o experiență prețioasă în pro
ducție. Apoi, erau șefi de echipă, de brigăzi, de 
sectoare sau muncitori cu o înaltă calificare. 
S-au organizat pentru ei 8 cursuri de specializare 
frecventate de 225 tineri la care lecțiile se pre
dau la un nivel mai ridicat.

în uzină sînt mulți tineri care-și termină li
ceul — aproape 400. E drept că ei erau mult 
timp ocupați; dar nici nu puteau fi lăsați deo-

erau organizate mai multe cursuri. într-un curs 
erau cuprinși 5—6 sau 7—8 tineri. în acest caz 
erau greutăți în ce privește asigurarea condițiilor 
pentru desfășurarea cursurilor, săli, lectori, și 
pe de altă parte, organizate astfel, cursurile nu 
dădeau rezultate, în acest an s-a procedat alt
fel. Cursurile s-au organizat pe schimburi și la- 
minoriștii cu pregătire apropiată au fost înca
drați în trei cursuri.

N-au fost neglijați nici tinerii ingineri, tehni
cieni, maiștri. Ei sînt doar cei care organizează 
și conduc procesul de producție și ca atare tre
buie să învețe în permanență, trebuie să fie la 
curent cu noutățile din tehnică. Pentru maiștri 
și tehniceni au fost organizate 4 cercuri de stu-

Uzina noastră-o școală 
la care învață tofi tinerii

parte. Ei lucrează doar în producție, concură 
deci la realizarea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate de uzină. Trebuia deci să gă
sim o formă prin care să-i ajutăm să-și ridice 
concomitent pregătirea profesională. Forma a 
fost găsită : organizarea unui ciclu de conferințe 
predate în zilele cînd erau mai puține ore de 
curs. Unele conferințe au tratat despre structura 
oțelurilor și fontelor, prelucrarea metalelor prin 
deformare plastică, planificarea și organizarea 
procesului de producție, principalii indici de 
plan etc. Expuse de specialiști din uzină, după 
un plan judicios întocmit în colaborare cu con
ducerea școlii medii, conferințele au fost de un 
real folos tinerilor.

S-a ridicat și o altă problemă. în anii trecuți 
pentru aceeași meserie — să zicem laminoriștii —i

diere a literaturii tehnice, pe specialități. Pentru 
ingineri se țin conferințe și s-a organizat o se
siune tehnico-științifică. Maiștrii și tehnicienii se 
întîlnesc periodic la biblioteca tehnică și dezbat 
a seamă de probleme de care depinde bunul 
mers al procesului de producție. Nu de mult 
maistrul oțelar Mihai Blag a prezentat un refe
rat privind elaborarea și turnarea oțelului de 
rulmenți, iar maistrul Ioan Gușe a vorbit despre 
stabilirea șutajului optim la sîrmele laminate 
din oțel, în acest fel a fost organizat învăță- 
mîntul profesional în acest an. Uzina a devenit 
o școală la care învață toți tinerii.

în atenția comitetului U.T.M nu a stat numai 
mobilizarea tinerilor la cursuri. Fără să ne sub
stituim conducerii uzinei sau comitetului sindi
catului care organizează cursurile, ne-am ocupaț

îndeaproape de frecvența tinerilor, de calitatea 
lecțiilor predate, de condițiile materiale asigu
rate. De fiecare dată ne-am spus părerea, am 
făcut propuneri și atunci cînd ele s-au dovedit 
bune au fost soluționate,

O atenție deosebită s-a acordat în uzină con
ținutului cursurilor. Inginerii, maiștrii, muncito
rii cu bogată experiență care au elaborat tema- 
ticile au avut în vedere ca ele să răspundă pro
blemelor ridicate de producția prezentă și vii
toare a uzinei. La rîndul său, comitetul U.T.M. 
a studiat tematicile, a consultat tinerii și a pro
pus — acolo unde a fost cazul — introducerea 
unor teme. Așa de exemplu, tinerii din secția 
bare trase au cerut și lecții despre controlul 
metalografic al recoacerii oțelurilor, demonstra
ții practice. La oțelarie s-au introdus lecții pri
vind compunerea încărcăturii metalice la cup
toare pentru diferite sortimente de oțeluri, în
călzirea ei și conducerea procesului de topire, 
despre reparațiile la rece și la cald a cuptoare
lor etc. Sau, un alt exemplu: secția trăgătorie 
de oțel moale va fi în anul viitor aproape în 
întregime utilată cu mașini moderne de trefilat 
de înaltă productivitate. Tematica cursurilor de 
aici a ținut seama de acest fapt. S-au predat 
lecții privind caracteristicile acestor utilaje, des
crierea și mînuirea lor etc.

Mai buna organizare a acțiunii de ridicare a 
calificării a influențat, așa cum este normal, 
activitatea economică a uzinei. Tinerii și-au adus 
o contribuție mai mare la realizarea principali
lor indici de plan. în primele 9 luni, planul 
producției globale a fost realizat în proporție de 
107,9 la sută, al producției marfă — 109 la sută. 
Sarcina de creștere a productivității muncii a 
fost depășită cu 4,2 la sută, iar în primele 8 
luni s-au realizat peste prevederi economii în 
valoare de 1 423 000 lei (angajamentul anual

IOAN CIOCA
secretarul comitetului U.T.M. 
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școlar, și-au început activitatea și școlile 
profesionale și tehnice agricole, care au sar
cina de a asigura cadre bine pregătite uni
tăților agricole socialiste. Hotărîrea partidu
lui și guvernului privind reorganizarea și 
îmbunătățirea învățămîntului agricol, subli

niază că pregătirea unor cadre cu o calificare ridicată, 
stăpîne pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
agricole, este una din sarcinile importante ale noii 
etape de dezvoltare a agriculturii noastre.

Reorganizată, conform hotărîrii de partid și de stat, 
după criterii științifice, corespunzător cerințelor actuale 
ale agriculturii socialiste, rețeaua școlilor profesionale 
și tehnice agricole s-a extins, numărul elevilor a cres

cut mult față de anul precedent. In cele 174 școli de 
mecanici agricoli, înființate pe lîngă numeroase unități 
agricole socialiste, și în cele 168 școli organizate pen
tru pregătirea de maiștri mecanici agricoli, tehnicieni 
agronomi, horticultori și veterinari, învață în acest an 
peste 68 000 elevi. în scopul asigurării condițiilor ma
teriale necesare cuprinderii unui asemenea număr de 
elevi s-au alocat peste 100 milioane de lei (pentru con
struirea de noi școli, lucrări de reparații, achiziționarea 
de materiale și utilaje pentru laboratoare și ateliere).

Firește, ca orice început, și începutul activității în în- 
vățămîntul profesional și tehnic agricol a ridicat unele 
probleme de organizare, de gospodărire, pentru rezolva
rea cărora au trebuit și vor mai trebui depuse încă multe 

eforturi. Pentru buna desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educativ, în fața școlilor au stat în această perioadă 
sarcini importante ca asigurarea condițiilor materiale, 
în primul rînd a sălilor de clasă și a spațiului pentru 
internate, încadrarea cu profesori selecționați din rîn- 
dul celor mai buni specialiști din agricultură și cadre 
didactice din învățămîntul de cultură generală, procu
rarea materialului didactic, a manualelor și cărților ne
cesare elevilor.

Numeroase școli, cu sprijinul sfaturilor populare, al 
consiliilor agricole regionale și raionale, sub îndruma
rea organelor de partid, au reușit să-și înceapă activi
tatea în bune condiții tocmai datorită faptului că au 
terminat la timp toate pregătirile gospodărești pentru 

primirea elevilor, au luat măsuri pentru buna organi
zare a procesului de învățămînt.

Raidul nostru, întreprins prin unele școli profesio
nale și tehnice, a scos însă la iveală faptul că nu peste 
tot au fost rezolvate toate sarcinile privind buna des
fășurare a învățămîntului în școlile agricole, buna gos
podărire a fondurilor alocate, precum și folosirea judi
cioasă a resurselor locale, ceea ce reclamă o preocu
pare sporită pe viitor din partea conducerilor acestor 
școli, a organelor locale ale sfaturilor populare ,și con
siliilor agricole. De asemenea se cere comitetelor raio
nale și orășenești U.T.M. o sporită preocupare pentru în
drumarea concretă, permanentă a organizațiilor U.T.M. 
din școlile agricole în vederea desfășurării unei activi
tăți politice educative susținută în rîndul elevilor.

<•
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La o oră de practică a viitorilor mecanici, agricoli
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■ a centrul școlar 
hortiviticol nr. 1 
din Iași, prima 
zi de școală a fost 
prima zi de acti
vitate intensă.
Profesorii, în cea 

mai mare parte ingineri, lu
crători ai Stațiunii experi
mentale, pe lîngă care funcțio
nează școala, sau cadre din în
vățămîntul superior au predat 
primele lecții, iar elevii, fii ai 
colectiviștilor din împreju
rimi, au început cu sîrguin- 
ță învățătura. Pentru buna 
desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ, la această 
școală au fost asigurate din 
timp toate condițiile necesare, 
înțelegînd importanța pregă
tirii în condiții cît mai bune 
a viitorilor tehnicieni horticoli

alte două săli, îmbogățindu- 
se cu material didactic, cu a- 
parate, planșe, mulaje se 
transformă în laboratoare: 
unul pentru disciplinele chi
mie, fizică, vinificație și me
canizare, al doilea pentru bo
tanică, pomicultură, legumi- 
cultură, viticultură și agricul
tură. O atenție deosebită a 
acordat conducerea școlii și a 
stațiunii condițiilor de cazare 
și de hrană ale elevilor. Dor
mitoarele au fost amenajate

riilor colective, dispun de săli 
de clasă, de studiu, de dormi
toare și de cantină, bine puse 
la punct; la Centrul școlar 
agricol din Brăila, pe lîn
gă cele 17 săli de clasă, 
zugrăvite din nou și înzestrate 
cu mobilier modern, gospodă- 
rindu-se bine spațiul existent, 
s-au creat laboratoare pentru 
toate specialitățile. în plus, 
s-au construit încăperi spe
ciale pentru depozitarea ma
terialului didactic, precum și

Mai mult
și veterinari (acesta e pro
filul școlii), conducerea sta
țiunii, organizîndu-și și valo- 
rificîndu-și mai judicios spa
țiul a pus la dispoziția ele
vilor 8 săli de clasă. Cu spri
jinul organelor locale acestea 
au fost amenajate, efectuîn- 
du-se lucrări de raparații, au 
fost înzestrate cu mobilierul 
necesar. Pentru ca toți cei 
355 de elevi să-și desfășoare 
munca în cursul dimineții, 
în prezent, prin transformarea 
unei încăperi se pregătește 
încă o sală de clasă. Paralel,

cu tot ceea ce este nece
sar. Masa va fi servită de 
toți elevii la cantina Institu
tului agronomic situat chiar 
în incinta școlii.

Peste tot, acolo unde a 
existat preocupare din partea 
conducerii școlilor, problema 
asigurării condițiilor materia
le necesare școlilor agricole, 
privită ca una din cele mai 
urgente sarcini, a fost rezolva- 
vată cu simț de răspundere. 
Așa stau lucrurile și la Cen
trul școlar agricol nr. 2 din 
Iași, unde cei 70 de elevi, 
viitori contabili ai gospodă

o cantină cu o capacitate de 
300 locuri într-o serie.

La Centrul școlar agricol 
din Turda, la școlile agricole 
din Geoagiu, înființate în a- 
cest an, spațiul de învăță
mînt, internatele au fost pre
gătite cu mult timp înainte 
de începerea anului școlar. 
Prin folosirea posibilităților 
proprii, pînă la terminarea 
construcției noului local, la 
Școala tehnică veterinară Pa- 
las s-au creat 3 săli de clasă 
și s-au mărit internatul și 
cantina.

Din păcate, în unele școli

PROCESUL DE mjĂMM-LA NIVELUL CERINȚELOR
a centrele școlare 
din Brăila, Turda, 
Caracal, la Școala 
tehnică veterinară 
din Palas, la școlile 
profesionale dc me
canici agricoli din

Filipești, Mizil, Buzău, Rm. Să
rat și altele, procesul de învăță
mînt se desfășoară din plin și 
în cele mai bune condiții. 
Notele mari de 8, 9 și 10 — ob
ținute de numeroși elevi din 
primele zile de școală arată că 
pe linia realizării obiectivului 
principal — calitatea superioară 
a studiului — s-a făcut un bun 
început. Conducerile școlilor res
pective, de comun acord cu con
ducerile întreprinderilor pe lîn
gă care funcționează aceste 
școli au asigurat condiții nece
sare desfășurării practicii de o 
zi pe săptămînă în producție. 
Astfel, s-a stabilit concret ziua 
cînd elevii vor face practică, 
•ectoarele prin care vor trece, 
cine se va ocupa de îndrumarea 
elevilor din partea unităților a- 
gricole. Pe lîngă însușirea prin

cipiilor generale ale producției 
în diferite sectoare, elevii se 
vor deprinde cu efectuarea unor 
lucrări practice concrete : îngri
jirea plantelor de cîmp, a legu
melor, puieților, viței de vie, 
tehnica creșterii animalelor, lu
crărilor de ridicare a fertilității 
Bolului, folosirea tractoarelor și 
mașinilor agricole etc.

Pentru buna desfășurare a 
procesului de învățămînt, școlile
— mai ales cele nou înființate
— au nevoie de sprijin din 
partea consiliilor agricole și sfa
turilor populare pentru asigura
rea numărului necesar de cadre 
didactice. Experiența arată că 
acolo unde a existat preocupare 
pentru aceasta încă înainte de 
deschiderea anului școlar, s-a 
reușit ca la toate disciplinele să 
fie asigurați profesori, atît din 
rîndul specialiștilor din unitățile 
productive, cît și dintre profe
sorii de cultură generală : limba 
romînă, chimie, biologie. în șco
lile amintite sînt numeroase 
cadre didactice care, deși au și

sarcini în producție, au început 
activitatea de pedagogi cu toată 
răspunderea, cu pasiunea pe care 
o cere nobila activitate pentru 
formare a noi generații de cadre 
pentru agricultura socialistă. 
Chibzuindu-și bine programul de 
lucru, acești profesori rezervă 
timp pentru pregătirea lecțiilor, 
pentru a merge regulat la școală. 
Viitorii tehnicieni agricoli, horti
coli, veterinari, mecanizatori 
primesc astfel cunoștințe com
plexe din fiecare specialitate 
pentru a putea îndeplini, după 
absolvirea școlii, funcția de a- 
jutoare directe ale inginerilor și 
ale medicilor veterinari.

Nu peste tot conducerile șco
lilor au dovedit spiritul orga
nizatoric cuvenit pentru a asi
gura ca procesul de învățămînt 
să se desfășoare de la început 
în condiții hune, pentru ca une
le neajunsuri inerente începutu
lui să fie înlăturate. Centrele 
școlare din Brăila și Curtea de 
Argeș, de pildă, aveau posibili
tatea să completeze numărul ca-
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firelor didactice Ia toate disci
plinele. Secția de învățămînt a 
sfatului popular, în colaborare 
eu consiliul agricol, ar putea re
zolva ca cei cinci specialiști ve
terinari din raion (care au expe
riență pedagogică) să îndepli
nească și sarcina de profesori la 
secția veterinară a Centrului șco
lar din Curtea de Argeș. Școala 
de mecanici agricoli din Slatina 
are, de asemenea, posibilitatea 
să-și completeze numărul de 
cadre didactice (ingineri, meca
nici și un inginer agronom) cu 
specialiști de la S.M.T. Recea, 
care patronează această școală, 
precum și de la celelalte stațiuni 
de mașini și tractoare din raion.

O preocupare mai atentă tre
buie să dovedească școlile pentru 
felnl în care își desfășoară acti
vitatea cadrele didactice, pen
tru ca orele de școală să decurgă 
conform planificării, în cele mai 
bune condiții. Secția de învăță
mînt a Sfatului popular regio
nal Ploiești, de pildă, ar putea 
studia posibilitatea ca profesorii 
de limba romînă, de matematică, 
de fizică, care predau la Centrul 
școlar agricol din Tîrgșoru Nou 
să nu-și mai limiteze activitatea 
în școală la cele cîteva ore pe 
care le-o permite întreruperea 
călătoriei —navetă între Aricești 
— Rahtiveni și Ploiești. Rezol- 
vînd judicios această problemă 
s-ar putea alcătui un orar 
care să aibă caracter permanent, 
să fie anunțat din timp elevilor 
și respectat, iar rezultatele ele
vilor la învățătură și în activita
tea practică ar fi, desigur, mai 
bune..

Pentru a asigura legătura ne
mijlocită a elevilor cu practica 
efectivă in producție, școlii» 
profesionale agricole funcționea
ză pe lîngă stațiuni de mașini și 
tractoare sau gospodării agricol» 
de stat. Școala de mecanici agri
coli din Cojasca funcționează, 
de pildă, pe lîngă S.M.T. Stîlpu. 
Practic însă nu se realizează le
gătura permanentă între școală 
și între stațiunea de mașini și 
tractoare, deoarece școala est» 
situată în alt raion. Socotim că 
ar fi necesar să se studieze posi
bilitatea ca școala să funcțio
neze mai aproape de S.M.T., cee» 
ce ar rezolva numeroase proble
me legate de buna desfășurare a 
procesului de învățămînt.

Consiliile agricole regionale, 
secțiile de învățămînt și condu
cerile școlilor trebuie să anali
zeze acum, după prima lună do 
școală desfășurarea procesului 
de învățămînt în școlile agricole 
și să tragă concluzii pentru ridi
carea calitativă a acestuia. In 
deosebi se cere mai multă grijă 
pentru îndrumarea activității 
cadrelor didactice. Majoritatea 
lor lucrează în unități agricole. 
Ei au nevoie de sf/rijin pentru 
a desfășura o muncă rodnică, 
plină de pasiune și în școală, la 
catedră. Depinde, mult de con
ducerile unităților ca inginerii 
și tehnicienii care sînt și cadre 
didactice să aibă asigurate toate 
condițiile pentru a pregăti lecții 
interesante, pentru a răspunde 
obligațiilor ce le au ca pedagogi 
de a contribui la buna desfășu
rare a procesului instructiv edu
cativ în școala agricolă.

rganizațiile U.T.M. din școlile agri
cole sînt chemate să-și aducă con. 
tribufia la pregătirea viitoarelor ca
dre pentru agricultură. In fața lor 
stau, în această perioadă, sarcini im
portante. Cuprinderea în organiza, 
fie a elevilor ufemișfj din anul I, 

șl desfășurarea adunărilor de dări de 
alegeri, organizarea muncii grupelor 

i organizațiilor U.T.M. pe ani de stu
diu în vederea unei activităfi bogate, rodnice, 
încă de la începutul anului școlar — iată princi
palele probleme care trebuie să preocupe corni, 
tetele U.T.M. din aceste școli.

La Centrul școlar hortiviticol nr. 1 din lași, ac. 
tivitatea organizațiilor U.T.M. a început din pri
mele zile de școală. Constituirea organizațiilor U.T.M. 
în anii I n-a fost numai o problemă organizatori. 
că. Comitetul U.T.M. s-a îngrijit ca și aceste or
ganizații nou constituite să-și axeze activitatea de 
la început pe problemele principale ce stau în 
fața școlii, să se preocupe de închegarea colec. 
tivului de elevi, de organizarea unor activități e- 
ducative în scopul formării atitudinii socialiste față 
de învățătură, a! dezvoltării dragostei față de me
seria aleasă.

N-a trecut mult timp, dar deja pot fi citate 
fapte interesante nu numai din activitatea organi
zațiilor din anii mari, ci și din anul I. Prezenta
rea expunerii „Ce înseamnă pasiunea în muncă“ 
a prilejuit, prin discuțiile purtate pe marginea ei, 
un prim pas spre dezvoltarea la elevii din anul I 
a conștiinciozității și interesului față de învăfătură, 
a disciplinei și ordinei.

Discutarea în cadrul clasei a rezultatelor obți
nute zilnic, la lecțiile teoretice cît și la lucrările 
practice, atitudinea combativă a utemiștilor față de 
unii elevi care încă nu înțeleg că însușirea cu
noștințelor cere o muncă temeinică, dusă zi de 
zi, popularizarea metodelor de muncă pe 
care le folosesc elevi ca lliescu Viorica, Roznovăț 
Mihai, din anul I, sau Merchez Mihai, Scînteianu 
Aurica, Suceveanu Maria, Oșlobanu Nicolae, care 
au obținut numai note bune — constituie doar 
cîteva din măsurile întreprinse de organizațiile 
U.T.M. din fiecare an pentru mobilizarea elevilor 
la învățătură, încă din primele zile de școală.

Pregătirea adunărilor de dări de seamă și a- 
legeri s-a făcut printr.o activitate bogată în toa
te domeniile. A fost organizat învățămîntul poli
tic la toți anii de studiu, alegîndu-se, prin con
sultarea largă a utemiștilor, ciclurile de conferințe, 
la fiecare organizație s-au ținut primele in

formări politice. Pe baza planului comun de acfi. 
vități, au început să se desfășoare primele ac. 
țiuni cultural-artistice și sportive.

în cadrul adunărilor de alegeri s-a făcut, la 
anii mari, o analiză temeinică' a rezultatelor ob
ținute în anul trecut, căutîndu-se mijloacele prin 
care aceste rezultate pot fi îmbunătățite. Și la anii 
întîi s-au purtat discuții interesante, utemiștii pre. 
ocupîndu-se de căile prin care vor putea realiza 
cel mai bine sarcinile ce le stau In față. S-a discu
tat, în primul rînd, despre învățătură, despre or
ganizarea grupelor de întrajutorare, despre modul 
cum organizația U.T.M. poate contribui la ridica
rea răspunderii elevilor față de învățătură, la pre. 
gătirea lor multilaterală.

Și la Centrul școlar agricol nr. 2 din lași, or. 
ganizația U.T.M. a început să organizeze ac
țiuni educative interesante, printre care cea mai 
interesantă a fost întîlnirea celor 70 de elevi 
din anul I cu președinții gospodăriilor agricole 
fruntașe din Mogoșești (Pașcani) și Balș (Hîrlău), 
care le-au vorbit tinerilor despre frumusețea 
muncii în gospodăria colectivă și despre cerințele pe 
care le au aceste gospodării, față de ei, viitoarele 
cadre^ care vor lucra în agricultură.

Și la alte școli agricole organizațiile U.T.M. au 
înțeles că desfășurarea încă din primele zile a 
unei munci politice educative bogate, contribuie 
nemijlocit la dezvoltarea răspunderii elevilor față 
de principala lor îndatorire — însușirea temeinică 
a profesiunii alese.

Organizațiile U.T.M. din școlile agricole sînt în 
cea mai mare parte organizații tinere, create în 
acest an. Cei aleși să conducă munca lor sînt, de 
asemenea, utemiști care nu au experiență în 
munca de organizație. De aceea, organizațiile, 
birourile și comitetele U.T.M. din școlile agri
cole au nevoie de o îndrumare mai atentă, 
mai concretă, această sarcină revenind acti
viștilor comitetelor orășenești și raionale ale U.T.M. 
E necesar ca activiștii comitetelor orășenești și 
raionale ale U.T.M. să se ocupe cu cea mai mare 
grijă și răspundere de îndrumarea comitetelor 
U.T.M., birourile pe clase din școlile agricole, aju- 
tînd aceste organizații să întreprindă activități 
bogate, multilaterale menite să contribuie 
efectiv la mobilizarea tuturor elevilor la Invățătu. 
ră, la educarea răspunderii lor pentru a-șl însuși 
temeinic meseria aleasă, la creșterea lor ca viitoare 
cadre de nădejde pentru agricultura noastră so
cialistă.

nu s-a manifestat aceeași 
grijă pentru aceste treburi 
gospodărești.

Numărul elevilor Școlii a- 
gricole din Curtea de Argeș 
a crescut în acest an de la 
218 la 514. Localul vechi nu 
mai poate satisface necesită
țile școlarizării numărului 
sporit de elevi. Conducerea 
școlii a luat hotărîrea de a 
amenaja cu mijloace proprii 
două noi săli de clasă. Din pă
cate însă lucrările sînt în mod

amenajarea unor clădiri încă
pătoare din cartierul Groape, 
care stau nefolosite. Comite
tul executiv trebuie să în
treprindă toate măsurile ne
cesare pentru punerea la 
dispoziția școlii a acestor con
strucții, să pornească ur
gent lucrări de reamenajare a 
clădirilor, de înzestrare a ace
stora cu tot ceea ce este ne
cesar procesului de învăță
mînt : mobilier, material di
dactic etc.

noscînd situația școlilor agri
cole, consiliul agricol raional 
ar putea ajuta școlile care 
au rămas în urmă cu pregă
tirile să gospodărească mai 
bine fondurile care le sînt puse 
la dispoziție pentru lărgirea 
spațiilor de învățămînt, pen
tru reamenajări, pentru pro
curarea materialului necesar.

Asigurarea sălilor de clasă 
necesare numărului sporit de 
elevi s-ar rezolva și la Cen
trul școlar agricol din Caracal

spirit gospodăresc
nejustificat întîrziate. In ceea 
ce privește condițiile de cazare, 
acestea pot fi pe deplin rezol
vate dacă se aduc unele îm
bunătățiri internatelor exi
stente, Ar trebui să se acorde, 
de asetnenea, o mai mare grijă 
dotării dormitoarelor cu cele 
necesare, înfrumusețării încă
perilor.

Sfatul popular orășenesc, 
care s-a preocupat de școala 
agricolă mai puțin, trebuie să 
acorde sprijin în asigurarea 
condițiilor materiale și în a- 
ceastă școală. Problema spa
țiului poate fi rezolvată prin

La școala profesională de 
mecanici agricoli de pe lîngă 
S.M.T. Călugăreni, raionul 
Giurgiu, sînt întîrziate lucră
rile de reamenajare a localu- ' 
rilor repartizate, care ar fi 
asigurat spațiul de școlari
zare necesar. Această situa
ție se putea rezolva mai de
vreme. Sfatul popular a re
partizat însă tîrziu fondurile 
care-i reveneau școlii. Tot
odată, Consiliul agricol raio
nal a neglijat una din sarci
nile sale importante: spriji
nirea activității școlilor agri
cola din raza raionului. Cu-

prin eliberarea celor 10 săli de 
clasă de la etaj, folosite acum 
ca dormitoare. Fonduri pentru 
construirea dormitoarelor exi
stă ; sfatul popular nu-și res
pectă însă nici pînă acum pro
misiunea, făcută cu trei ani în 
urmă, și reînnoită în acest an 
de a construi localul destinat 
pentru internat. Și conducerile 
școlilor de pe lîngă S.M.T. 
Holboca și de pe lîngă G.A.S.- 
Galata (Iași), împreună cu 
conducerea S.M.T. și a gos
podăriei de stat trebuie să 
depună un efort mai susținut 
pentru terminarea grabnică a

lucrărilor la noile săli de cla
să și dormitoare. Acestea tre
buie să urmeze exemplul șco
lilor care, pînă la primirea 
repartizărilor, și-au procurat 
materialele necesare pe plan 
local, ceea ce le-a permis ur
gentarea lucrărilor. Este ne
cesar să existe mai mult spi
rit gospodăresc și organizato
ric, să se facă aprovizionarea 
cu materiale de construcții de 
la distanțe mici, pentru urgen
tarea lucrărilor și, mai ales, 
a acelor lucrări menite să asi
gure cazarea elevilor din anii 
II și III.

Amenajarea spațiilor de 
școlarizare, a internatelor și 
laboratoarelor, mai ales în 
cazul școlilor înființate în 
anul acesta, a celor create pe 
lîngă unitățile agricole socia
liste, solicită o muncă gospo
dărească și organizatorică mai 
intensă. Ceea ce s-a făcut 
pînă în prezent dovedește că 
dacă se depune un efort sus
ținut și dacă școlile primesc 
sprijinul necesar din partea 
consiliilor agricole, a secțiilor 
de învățămînt ale sfaturilor 
populare, a unităților agricole 
socialiste, pot fi recuperate 
întîrzierile sesizate.

Pagină realizată de către 
corespondenții regionali ai 

ziarului nostru.

Elena Polexe din anul II al 
Școlii tehnice veterinare de la 
Găiești, este una din elevele 

fruntașe la învăfătură.
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emoționant din viață. 18 ani 
e virata cînd tânărul primește 
din partea societății noastre 
răspunderi înalte, de mare 
cinste, cînd are datoria să ac
tiveze cu pasiune și spirit de 
răspundere în viața politică 
și obștească a țării, să facă 
tot mai simțit aportul său in 
lupta întregului popor pentru 
desăvârșirea construcției socia
liste în patria noastră.

IIII ■
zvorîtă din rela
țiile noi, socialiste 
și înscriindu-se 
printre tradițiile 
luminoase stator
nicite în anii no
ștri în viața gene

rațiilor de oameni ai muncii, 
sărbătorirea majoratului s-a 
dovedit a fi o formă eficace 
de educare comunistă a tînă- 
rului. Perioada de pregătire 
cît și festivitatea propriu-zisă 
trebuie, de aceea, folosite cu 
toată priceperea pentru a-i 
ajuta pe tineri să cunoască 
sub forme diverse și intere
sante politica partidului și 
statului nostru, marile reali
zări ale oamenilor muncii, 
obținute sub conducerea parti
dului, grija părintească a în
tregului popor pentru dezvol
tarea tinerei generații. Orga
nizarea sărbătoririi majoratu
lui constituie, astfel, o sarcină 
de mare răspundere pentru 
organizațiile U.T.M. din în
treaga țară.

Organizațiile U.T.M., îndru
mate de organizațiile de par
tid, s-au preocupat să asigure 
un bogat conținut educativ 
sărbătoririi majoratului, des- 
fășurind de Ia an la an o tot 
mai intensă activitate politi- 
co-edueativă în cadrul mani
festărilor legate de acest eve
niment din viața tineretului 
nostru. Așa, de exemplu, anul 
trecut cei aproape 208 000 de 
tineri și tinere ajunși în pra
gul majoratului au fost antre
nați de organizațiile U.T.M. 
la numeroase activități încă 
în perioada de pregătire a 
sărbătorii majoratului. Pentru 
a-i ajuta pe tineri să cunoască 
mai bine politica partidului și 
statului nostru, sarcinile de 
răspundere pe care partidul 
le pune în fața tineretului, să 
cunoască drepturile și îndato
ririle lor cetățenești, s-au or
ganizat expuneri urmate de 
discuții, precum și întâlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, cu oameni de cultură și 
știință, care le-au vorbit tine
rilor de 18 ani despre minu
natele perspective deschise în 
fața tinerei generații, despre 
condițiile de muncă create azi 
oamenilor muncii. Multe ase
menea întâlniri au fost urma
te de programe artistice și 
ooncursuri gen „Cine știe, răs
punde" pe teme ca: „Dreptu
rile și îndatoririle cetățenești”, 
„Ce a dat regimul democrat- 
popular tineretului” etc.

De neuitat au rămas în a- 
mlntirea tinerilor sărbătoriți 
întâlnirile cu comuniștii, cu 
muncitorii vîrstnici care le-au 
povestit despre viața lor din 
trecut, despre lupta dusă de 
olasa muncitoare, condusă de 
partid, pentru ca astăzi, în 
societatea socialistă, tineretul 
să se bucure împreună cu toți 
oamenii muncii de cele mai 
largi drepturi și libertăți.

Astfel de expuneri și întâl
niri au fost îmbogățite de 
multe organizații U.T.M. prin 
organizarea unor vizite și ex
cursii la locuri istorice, în 
uzine și fabrici, In gospodării 
colective, pe mari șantiere, 
dindu-se tinerilor, în acest 
mod, o posibilitate șl mai 
largă pentru cunoașterea cu
ceririlor șl realizărilor obținu
te de poportfl nostru munci
tor, condus de partid, pe dru
mul desăvârșirii oonstrucției 
socialismului. Așa au procedat 
multe organizații U.T.M. din 
regiunile București, Ploiești, 
Mureș-Autonomă Maghiară,

Suceava, Galați, care au orga
nizat cu tinerii excursii la 
Muzeul Doftana, la Muzeul de 
Istorie a partidului din Capi
tală, la muzeele locale, la 
obiectivele industriale din re
giunea lor sau din alte re
giuni.

In regiunile Oltenia, Iași, 
București, Dobrogea, tinerii 
de 18 ani au fost ajutați să 
învețe mai multe cântece re
voluționare și patriotice, poe
zii, să pregătească ei înșiși 
programele artistice ce urmau 
să se desfășoare in ziua săr
bătoririi 
giunile 
Suceava 
perioada 
reuniuni 
tinerilor majori. Și la acțiunile 
de muncă patriotică, cum ar 
fi colectarea fierului vechi, 
înfrumusețarea orașului, co
munei, cartierului, uzinei și a 
școlii, plantări de pomi, ame
najări de drumuri , șosele, 
parcuri, tinerii au luat parte 
activă.

Această experiență pozitivă 
acumulată de către organiza
țiile U.T.M. trebuie folosită 
din plin acum cînd ne pregă
tim din nou pentru sărbători
rea celor de 18 ani.

Au fost, din păcate, și ca
zuri cînd sărbătoarea majora
tului n-a fost privită cu 
suficient spirit de răspundere, 
ea căpătînd, în unele locuri, 
un aspect formal. Unele orga
nizații U.T.M. din regiunile 
Suceava și Galați, de exem
plu, se mai găseau încă aproa
pe de începutul lunii decem
brie în faza identificării 
tinerilor 
neglijînd 
privind 
serbarea 
ficarea tinerilor

majoratului. In re- 
Hunedoara, Brașov, 
au fost organizate în 
de pregătire sute de 
și seri culturale ale

în faza 
care devin 

munca de conținut 
pregătirile 

majoratului. Identi- 
care împli

nesc 18 ani se poate face în
tr-un timp scurt, ea fiind o o- 
perațiune ușor de rezolvat, iar 
accentul principal al pregăti
rilor să se pună de la început 
pe munca de conținut. In 
unele organizații U.T.M. din 
regiunile Ploiești, Brașov, 
Crișana această perioadă de 
pregătire s-a redus adesea la 
convocarea tinerilor de 18 ani 
într-o ședință-două, unde s-au 
ținut una sau două expuneri 
generale, și cu aceasta acțiu
nile de pregătire a tinerilor 
majori s-au socotit încheiate.

Experiența arată însă lim
pede că sărbătoarea majora
tului își atinge scopul său 
educativ dacă ea este bine 
concepută încă din prima eta
pă — etapa de pregătire. In 
acest an vor trebui să fie și 
mai bine organizate acele ac
tivități care s-au dovedit efi
ciente în anii trecuți. Majora
tul, sărbătoarea celor ce îm
plinesc 18 ani, să fie un prilej 
de mobilizare și mai activă a 
întregului tineret Ia lupta po
porului nostru pentru înflori
rea patriei. Să facem ca, 
întîmpinînd sărbătoarea ma
joratului, tinerii să obțină 
prin lărgirea continuă a ori
zontului lor profesional și 
cultural noi și însemnate rea
lizări în îndeplinirea sarcini
lor de plan, să contribuie și 
mai mult la lupta crlectivekr 
întreprinderilor pentru o tot 
mai sporită productivitate a 
muncii, pentru produse de ca
litate superioară. Pregătindu-i 
pentru majorat, să-i ajutăm 
pe tinerii de la sate să înțe
leagă și mai profund nece
sitatea însușirii continue a 
cunoștințelor agrozootehnice, 
să-și mărească contribuția la 
întărirea eeonomico-organiza- 
torică a gospodăriilor colecti
ve. Activitățile organizate cu 
tinerii de la sate vor trebui 
să contribuie Ia dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la înțele
gerea șl mai profundă de că
tre tinerii colectiviști a cerin
țelor mari pe oare le pune în 
fața lor agricultura socialistă. 
Tineretul studios să-și inten
sifice eforturile spre însușirea 
temeinică * cunoștințelor pre
date in școală, spre continua 
ridicare a nivelului politic

majori

pentru

și ideologic, legînd strîns oele 
învățate în școală cu practica.

Cu o mare 
rie poporul 
va sărbători 
15 ani de la 
publici! noastre populare, săr
bătoare scumpă tuturor oame
nilor muncii. Pregătirile pen
tru majorat vor fi astfel un 
minunat prilej pentru organi
zarea unor asemenea acțiuni 
care să dezvolte sentimentul 
de patriotism socialist, pentru 
cunoașterea și mai profundă a 
istoriei acestor ani de con
strucție a patriei noi, sociali
ste,- pentru cunoașterea drep
turilor și îndatoririlor care re
vin fiecărui cetățean. Comite
tele regionale, raionale și oră
șenești U.T.M. trebuie să ajute 
fiecare organizație U.T.M. să 
desfășoare în legătură cu săr
bătoarea majoratului ample șl 
bogate acțiuni pentru cunoa
șterea adîncă de către fiecare 
tînăr care devine major a 
prevederilor Constituției Re
publicii Populare Romîne, oa 
o cucerire de neprețuit a cla
sei noastre muncitoare și a 
întregului nostru popor, con
dus de partid.

Este o mîndrie patriotică 
pentru fiecare tînăr care 
împlinește 18 ani să se pre
zinte la sărbătoarea majora
tului cu însemnate realizări — 
contribuție nemijlocită la ope
ra poporului de desăvîrșire a 
construcției socialismului în 
patria noastră scumpă.

mîndrie și bucu- 
nostru muncitor 
la 30 Decembrie 
proclamarea Re-

programe artistice
Seri literare, conferințe,

literare, 
de mult

Pe tarlalele G.A.C. dm comuna Mihălășeni, regiunea Suceava în- 
sămînțările se desfășoară într-un ritm intens.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, 

a ambasadorului Republicii Populare Ungare
Miercuri 17 octombrie, vi

cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Petre Borilă, a 
primit în audiență pe amba-

Primirea de căire
Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, 

a ambasadorului Cubei

sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Ungare la București, 
Jeno Kuti.

vicepreședintele

pro-ărbătoarea 
priu-zisă a majo
ratului, care co
incide cu sărbăto
rirea celor 15 ani 
de la proclamarea 
Republicii noastre 

populare, trebuie să fie în așa 
fel pregătită încît ea să fie o 
manifestare cu adevărat tine
rească, entuziastă.

Atmosfera sărbătorească din 
această zi trebuie să stea de 
Ia început în atenția organi
zațiilor U.T.M. La adunarea 
festivă vor fi invitați tovarăși 
de muncă și învățătură ai ce
lor de 18 ani, tineri și vîr
stnici, reprezentanți ai organi
zației de partid, U.T.M. și 
sindicat, ai sfatului popular, 
părinți, pionieri. Momentul e 
de o caldă solemnitate. Oame
nii cu 18 primăveri iau în 
primire din partea Republicii 
toate drepturile șl toate răs
punderile prevăzute în Constl. 
tuție pentru cetățenii ei. în
demnurile 
oamenilor 
rile din 
U.T.M., a

comuniștilor, ale 
în virstă, felicită- 
partea organizației 

comitetului raional 
și orășenesc U.T.M., 
primite cu acest prilej 
amintiri de neuitat 
tînărul de 18 ani. Și 
pionierului — frate 
tînăr al sărbătoritului — 
va face ca el să-și aducă 
aminte cu drag de această zi. 
Iar fotografia făcută în ziua 
majoratului laolaltă cu tinerii 
săi tovarăși, cu cei oare au 
venit să se bucure împreună 
cu el, îi va readuce în suflet 
peste ani și ani emoția acestor 
clipe. In programul artistic 
din această zi, cîntecul și ver
sul înaripat, izvorîte din viața 
noastră nouă, vor mări farme
cul sărbătorii dacă va fi ros
tit chiar de oel sărbătorit. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
se îngrijească din vreme ca 
programul artistic să vor
bească despre viața frumoasă 
a tinerilor noștri de 18 ani, 
despre ce se așteaptă de la ei 
odată cu pășirea în viață ca 
cetățeni maturi. Sărbătoarea 
încheiată cu „valsul celor de 
18 ani" va fi povestită mult 
timp după aceea de omul în 
vîrstă de mîine.

Așa va fi tabloul sărbătorii 
celor de 18 ani și ei vor simți 
încă o dată grija părintească 
a partidului și poporului pen
tru generația tînără, își vor 
întări și mai mult hotărirea 
de a fi la înălțimea marilor 
răspunderi ce le revin în ope
ra de desăvîrșire a construc
ției socialismului în patria 
noastră.

florile 
rămîn 

pentru 
urarea 

mai

Miercuri 17 octombrie, vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Petre Borilă, a 
primit în audiență pe amba-

sadorul extraordinar și 
nipotențiar al Republicii 
la București, Manuel 
Menendez.

ple-
Cuba
Yepe

(Agerpres)

Informație
Miercuri dimineața a ple

cat spre Brazilia o delegație 
a grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare al
cătuită din deputății Gheor
ghe Vasilichi, conducătorul 
delegației, Barbu Solomon și

C. Paraschivescu - Bălăceanu, 
care va participa la lucrările 
celei de-a 51-a Conferințe a- 
nuale a Uniunii interparla
mentare care va avea loc în 
orașul Brasilia între 22 octom
brie și 1 noiembrie.

Săptămînă poeziei prilejuiește 
manifestări literare în numeroase 
orașe și sate din fără.

Un grup de poeți, printre care 
Eugen Jebeleanu, Cărnii Baltazar, 
Petre Solomon și fon Gheorghe 
s-au întilnit cu iubitorii de poe
zie din Buești—Slobozia, Rosef, 
Giurgiu și din localitatea natală a 
poetului Dimitrie Bolintineanu, 
Bolentinu Vale.

La Bacău, locul de naștere al 
poetului George Bacovia, a avut 
loc în sala Filarmonicii de stat și 
la clubul școlii de ucenici-con- 
sfruefori șezători literare închinate 
poeziei romîneșfi. Poeții Marcel 
Breslașu, Violeta Zamfirescu, Ce
zar Drăgoi și Radu Cîmeci au citit 
din creațiile lor.

In cadrul „Săptămînii poeziei 
romîneșfi“ poeții Victor Tulbure, 
Letoy Lajos, Tiberiu Utan și llie 
Constantin, s-au întîlnit cu iubito
rii de poezie din localitățile Ne
grești, Sighef, Satu Mare, Baia 
Mare. Printre participenții la a- 
ceste înfîlniri se aflau mineri, co
lectiviști, muncitori, elevi, învăță
tori, profesori. Primiți cu multă 
căldură, poeții au recitat din crea- 
fia lor.

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Din inițiativa Co
mitetului pentru artă și cultu
ră al orașului Cluj în cămi
nele culturale din comunele 
care aparțin orașului Cluj, 
(Apahida, Cojocna, Baciu) au 
fost organizate seri 
care s-au bucurat
succes.

în fiecare cămin 
din satele apropiate 
se vor organiza 
pe tema realizărilor din țara 
comunismului, 
vor fi urmate de 
tistice sau filme 
De asemenea, 
artistice din oraș se deplasea
ză în fiecare duminică în co
munele din împrejurimi, unde 
prezintă programe artistice.

cultural 
Clujului 

4 conferințe

Conferințele 
programe ar- 
documentare. 
șase formații

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — în sa
tele și orașele regiunii Ma
ramureș 
loq în 
roase 
te 
tice. Noile realizări ale cine
matografiei sovietice printre 
care filmele „Casa de la răs
cruce“, „Flăcări și flori“, „La 
30 de ani” și altele prezentate 
în cadrul Festivalului filmului 
sovietic la cinematograful 
„Minerul” din Baia Mare, și la 
cinematograful „Popular“ din 
Satu Mare, au fost mult apre
ciate de publicul spectator. în 
alte peste 40 de cinematografe 
sătești continuă, de asemenea, 
prezentarea a numeroase fil
me sovietice. De la începutul 
festivalului și pînă acum, fil
mele sovietice au fost vizio-

continuă să aibă 
aceste zile nume- 

manifestări consacra- 
prieteniei romîno-sovie-

> -

Selecționabilii 
reprezentativei 

Spaniei
Federația spaniolă de 
dat publicității lista 

22 de jucători din care 
forma selecționata 
care va intîlni la 1 noiembrie 
la Madrid echipa R. P. Romî
ne, în primul tur al „Cupei 
Europei inter-țări“. lată nu
mele selecționabililor: Ara- 
quistain, Cicente, Sadurni 
(portari), Calleja, Rivilla, Ro- 
dri, Rieja (fundași), Verges, 
Pachin, Paquito, Glaria (mij
locași), Collar, Gento, Oliva- 
ros, Veloso, Marcelino, Ade- 
lardo, Jones, Amancio, Guillot, 
Fuste și Antonio Ruiz (înain
tași). Nu au fost selecționați 
Di Stefano și Santamaria. Re
turul meciului se va desfă
șura la 25 noiembrie la Bucum 
rești.

a

Mondialele de volei PE SCURT

fotbal 
celor 

se va 
Spaniei,

Astăzi încep la Mos
cova meciurile turne
ului final al campio
natului mondial de 
volei. în turneul mas
culin echipa R. P. Ro
mîne va intîlni forma
ția R. P. Chineze, 
U.R.S.S. va juca cu Ja
ponia, Iugoslavia cu 
R. P. Polonă, R. S. 
Cehoslovacă cu Brazi
lia și R. P. Ungară cu 
R. P. Bulgaria. Echipa 
romînă intră 
neul final cu 
rie deoarece 
cîștigat marți 
preliminarii

în tur- 
o victo- 

meciul 
seara in 

cu echipa

R. P. Ungare, de ase
menea calificată, con
tează. Intilnirea din 
preliminarii R. P. Ro- 
mînă — R. P. Ungară 
cîștigată de reprezen
tanții noștri cu 3—2 
a fost dîrză.

Voleibaliștii ma
ghiari jucînd peste aș
teptări au condus cu 
2—0 (15—12, 15—8),
iar in setul trei au 
avut avantaj la 14—12 
și victoria lor părea 
aproape sigură. Volei
baliștii romini nu 
și-au pierdut insă spe
ranțele și printr-un •-

fort extraordinar au 
egalat, apoi au făcut 
cele două puncte ne
cesare cîștigării setu
lui. Descurajați, jucă
torii maghiari au ce
dat in seturile urmă
toare jocului metodic 
al voleibaliștilor no
ștri.

In competiția femi
nină echipa R.P. Ro
mîne va Intîlni astăzi 
echipa Braziliei. Alte 
meciuri : Japonia—
R. P. Polonă ; R. P. 
Bulgaria — R. D. Ger
mană i U.R.S.S.—R. S. 
Cehoslovacă.

• Nona Gaprindașvili, studentă 
la Facultatea de Filologie din Tbi
lisi, este noua campioană a lumii 
la șah. Cîștigînd și cea de a 11-a 
partidă, ea a invins cu 9—2 pe 
Bikova în meciul pentru 
mopdial 
miercuri

titlul 
feminin de șah încheiat 
la Moscova.

stadionul Republicii din 
s-a disputat Ieri Intîlni-

• P«
Capitală
rea restantă de fotbal din cadrul 
categoriei A dintre echipele Dina- 
mo București șl Petrolul Ploiești. 
Fotbaliștii bucureștenl au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (0—0).

Comitetul de cultură șl artă al 
orașului București — Comisia 
pentru răspindirea cunoștințelor 
științifice și Consiliul local al sin
dicatelor din orașul București, a- 
nunță deschiderea Universității 
populare din Capitală, care va 
funcționa în perioada 15 noiem
brie 1962 — 15 iunie 1963.

înscrierile se fac zilnic cu În
cepere de la 20 octombrie la se
diul Universității populare din 
str. Biserica Amzei nr. 5—7, Intre 
orele 10—14 și 17—21.

Grigore Beuran: OCHI ADÎNCI Oră de sport le Complexul

școlar de la BîrJad.

zilei, ■ 
(Lucrare

nate de peste 35 000 de oameni 
ai muncii maramureșeni. în 
cadrul altor manifestări închi
nate marii prietenii, locuitorii 
regiunii fac cunoștință cu 
uriașele realizări ale poporu
lui sovietic în ultimii ani. La 
Baia Mare în sala „Flacăra“ 
sute de oameni ai muncii din 
oraș au luat parte la un jurnal 
de actualități intitulat „Din 
toate colțurile U.R.S.S.“ expus 
de către profesoara Georgeta 
Moldovan. Același jurnal a 
fost prezentat de către pro- 

i Lata la clubul 
al întreprinderii

fesorul Ioan 
„Minerul” i _____ _
miniere Săsar.

La Cărei, în holul cinemato
grafului „Popular”, a fost des
chisă zilele acestea o expoziție 
care înfățișează aspecte ale 
dezvoltării economiei și cultu
rii în orașul Kiev precum și 
aspecte din viața locuitorilor 
acestui oraș. în raionul Cehu 
Silvaniei numeroși colectiviști 
din peste 17 localități, printre 
care Sălsig, Ulrneni, Hodod, 
Benesat și altele au ascultat 
duminică la căminele cultu-< 
rale conferințe cu tema; 
„Prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice“.

Uzina noastră — 
o școală 

la care învață 
toți tinerii

(Urmare din pag. I)

1 000 000 lei). S-au obținut 
zultate mai bune ți în ce 
vește calitatea produselor.

n prefața sa la vo
lumul de debut al 
Jui Grigore Be
uran, apărut re
cent în colecția 
Luceafărul, Dumi
tru Isac vorbește

despre „preocuparea perma
nentă de a reflecta fenomene 
ale vieții noastre contempo
rane“ — ca despre o „primă 
și importantă coordonată a 
schițelor și povestirilor“ tînă- 
rului prozator. Făcînd abstrac
ție de faptul că facultatea re
liefată de prefațator e comu
nă, dacă nu tuturor scriitori
lor noștri, cel puțin tuturor 
tinerilor, că, deci, prin ea nu 
se poate defini specificul scrie
rilor lui Beuran, trebuie să 
recunoaștem că personajele 
autorului nostru se comportă, 
în genere, ca oameni aparți- 
nînd unei lumi din care dis
par pentru totdeauna mo
ravuri și prejudecăți ce țin 
de orînduirile împărțite în 
clase antagoniste, că ele ma
nifestă interes pentru proble
mele care, într-un trecut a- 
propiat încă, nu puteau intra 
în sfera lor de preocupări.

Un țăran care să elaboreze 
un soi de referat științific, 
pe baza unui minuțios și de 
durată studiu, efectuat cu 
toată răspunderea, e un per
sonaj al vremurilor noastre în 
care problema lichidării deo
sebirilor esențiale dintre mun
ca fizică și munca intelec
tuală a devenit o pro-

blemă la ordinea 
practicii curente 
științifică); după cum ale vre
murilor noastre sînt astfel de 
femei ca Varvara lui Andreica 
sau Sofia Talianului care pri
vesc chestiunile de interes 
obștesc, ca pe niște chestiuni 
ale lor personale și luptă pen
tru justa lor soluționare (Ochi 
adinei și Sofia Talianului). 
Pînă mai ieri nici nu putea fi 
conceput ca, într-un cătun oa
recare, două surori să se certe 
pentru un personaj cu o exis
tență fictivă, cum e Davîdov 
al lui Șolohov (Nu e cazul), 
sau ca pe șosele să circule 
șoferi care să refuze bacșișul 
unor pasageri ocazionali, și 
ucenici de-ai lor care să tră
iască o adevărată dramă numai 
la gîndul că meșterul lor s-ar 
putea înjosi într-atît (Frămîn
tarea). Un țăran și încă trecut 
de vîrsta tinerețelor, (Anton 
Lupu din Ochi adînci),care nu 
numai că nu încearcă să nege 
învinuirile ce i se aduc în șe
dință, dar își dezvăluie sin
gur în public alte abateri de 
la normele de conduită socia
listă și cere sfi fie destituit 
din funcția de brigadier — e, 
în felul său, un ins tot atît de 
nou și tot atît de interesant 
ca și colectivistul care lu
crează noaptea la un referat 
cu caracter științific.

Preocuparea pentru reflec
tarea noului există, deci, re
almente în schițele și povesti
rile lui Beuran. Ea este chiar

atît de accentuată, încît, la 
un moment dat, autorul se 
arată atras de un conflict din
tre doi soți, la originea căruia 
se află învinuirea adusă 
unuia din ei de către celălalt 
că ar fi încercat cîndva să 
amîne, sub diverse pretexte, 
intrarea în gospodăria colec
tivă (Necazuri); el vrea astfel 
să ne convingă că eroii săi, 
în majoritate, sînt atît de de
parte de cei care au fost ei 
înșiși pînă nu de mult, încît 
se rușinează de trecutul lor, 
și-l dezic, și nici nu mai pot 
crede parcă în existența 
lui reală.

sursa într-o destul de pronun
țată și pernicioasă tendință 
de a se eschiva conflictelor 
reale care fac posibilă apari
ția și victoria noului, pe de o 
parte, iar Pe de altă, în încli
nația pentru pitorescul de ca
racter și situații, care nu o 

lectorului 
ce este

dată abate atenția 
tocmai de la ceea 
esențial.

Cît de abil se 
autorul în a evita conflictele 

în a netezi asperită- 
situații, cît de înro- 
el tendinței ideali- 
putem da seama

dovedește

realității, 
țile unor 
bit este 
zante ne 
foarte bine din lectura schiței,

L CRflNICA I ITERAR Ai
Dorința lui Grigore Beuran 

de a reflecta fenomene și ati
tudini noi fiind 
nunțată, ne 
unde atunci 
cunoscut, și, 
învechit chiar, 
nic pe care ne-o 
ducțiile sale, nu 
dată, impresie de sub impe
riul căreia zadarnic încercăm 
să ne eliberăm? Cred că impre
sia aceasta provine din carac
terul adesea convențional al 
situațiilor în care sînt'prezen- 
tate fenomenele noi din via
ță, atitudinile înaintate, so
cialiste ale oamenilor muncii. 
Iar convenționalismul își are

de pro
de 
de 

fel,

atît 
întrebăm 
impresia 
într-un

de anacro- 
lasă pro- 
o singură

Apartamentul. în loc să-l 
pună pe erou, care urmează 
să devină locatarul unui apar
tament modern, să se lupte cu 
rămășițele concepțiilor de mic 
proprietar ale soției sale, s-o 
convingă să-și schimbe anu
me deprinderi, așa cum se 
anunțase la început, autorul o 
pune pe femeia ce urma a fi 
lămurită în situația de a se 
arăta mai convinsă decît soțul 
ei de avantajele renunțării la 
proprietatea asupra cocioabei 
și la creșterea unui purcel și 
a cîtorva orătănii. E această 
schiță parcă o ilustrare a teo
riei, de mult înfrîntă, a con
flictului dintre bun și mal

bun. Și nu numai aceasta, dar 
și Frămîntarea și Prețul pli
nii și Ochi adinei.

Iar altele, puține, precum 
Pasagerul necunoscut, în care 
se confruntă mentalitatea îna
intată cu cea înapoiată, sînt 
astfel construite, încît perso
najul negativ nu face decît să 
se pună singur într-o postură 
penibilă. Nici o învățătoare 
sau profesoară care e trimisă 
să-și 
tr-un 
care, 
tează 
primă 
renul, 
unui 
ostil, 
astfel
„Intr-o săptămînă cît am stat 
în sat, mi-am nenorocit o pe
reche de pantofi luați cu 
tru sute de lei".

Preocuparea pentru 
există la Beuran, dar, 
pricina acestor rezolvări faci
le, convenționale, lectorul 
poate crede în elementele 
pe care autorul vrea să le 
liefeze.

Sofia Talianului e, în 
tenția autorului, o colectivistă 
înaintată, dar, în schița cu a- 
celași titlu, ea nu trăiește atît 
prin această calitate (cititorul 
nu reține spusele ei în legă
tură cu canalizarea satului), 
cît prin pitorescul ei. Ea este 
Înainte de toate o „țață“ pl- 
săloagă, certăreață și dornică

exercite profesia în- 
cătun îndepărtat, și 
din comoditate, dezer- 
de la datorie după o 
luare de contact cu te

nu va folosi în fața 
auditoriu pe care îl știe 

care o dezaprobă, 
de argumente :... —

pa-

nou 
din

nu 
noi 
re-

in-

să atragă atenția asupra ei, 
numai că în loc să-și muștru- 
luiască soțul 
muștruluiește 
președinte și 
lua la refec 
cititorul nu poate să n-o crea
dă. Iar Cătrina (din Necazuri) 
se complace în a-și face 
publică viața intimă. Dacă ac
centul cădea pe ceea ce e în- 
tr-adevăr esențial la Sofia sau 
Cătrina, personajele își pier
deau din pitorescul lor (astfel 
de femei 
nemiluita 
ratură cu 
practicată 
gau în substanță și 
mai mult interes.

Preferințele noastre s-au în
dreptat, în acest volum de de
but al lui Grigore Beuran, 
spre schițele cu caracter sati
ric : însoțitorul de vagoane și 
Mitică, mai puțin spre Ulti
ma minune a sfîntului Anton. 
In această direcție l-ași consi
lia pe tînărul autor să perse
vereze, nu numai fiindcă în 
materie satirică a dobîndit — 
cred — cele mai frumoase rea
lizări ale sale, dar și fiindcă 
astfel e la adăpost de tentația, 
periculoasă pentru el, de a a- 
luneca pe panta pitorescului 
mai mult sau mai puțin gra
tuit, în orice caz vetust, și a 
spectaculosului melodramatic, 
evident mai ales în povestirea 
intitulată Intre două linii.

sau vecina, 
într-una 

amenință că 
întreg satul.

pitorești există cu 
într-o anume lite
tematica țărănească 
în trecut), dar cîști- 

stîrneau

re- 
pri- 

A 
scăzut mult numărul reclama- 
țiilor, au fost reduse rebuturile, 
declasatele, colateralele. Și la a- 
cest lucru a contribuit in mod 
direct mai buna calificare a 
muncitorilor, îmbogățirea cuno
ștințelor maiștrilor, inginerilor, 
tehnicienilor. Tot mai mulți ti
neri devin fruntași în producție. 
Anul trecut, de pildă, erau 720 
de fruntași, iar în primele 9 luni 
ale anului în curs numărul a- 
cestora a ajuns la 850. Tătaru 
Simion, Teodor Cirebea, Ion 
Popa sînt cîteva exemple.

O pregătire profesională supe
rioară a permis tinerilor să rea
lizeze o seamă de perfecționări 
și inovații. La un concurs de 
inovații organizat pe uzină, Ion 
Boco s-a clasificat pe locul II, 
iar Teodor Moldovan pe locul 
in.

Comitetul U.T.M. a analizat 
de două ori felul în care se des
fășoară invățămîntul profesional. 
Am constatat că în multe secții 
există o situație bună, dar că 
mai sînt cursuri (lăcătuși, strun
gari, trefilatori) care se des fă' 
șoară defectuos. Aici și organi
zațiile U.T.M. au muncit mai 
slab. La asta se adaugă un inte
res scăzut manifestat de condu
cerile administrative, de lectorii 
Virgil Cîmpean, Ion Cîmpean, 
Ion Olteana, Ion Popa care nu 
și-au făcut întotdeauna datoria. 
Acestea sînt lipsuri pe care ne 
vom strădui să le lichidăm în 
scurt timp.

Pînă la sfîrșitul anului vor fi 
ținute lecțiile din tematica 
cursurilor actuale. Alte cursuri 
își vor începe activitatea în luna 
ianuarie. Din experiența de pînă 
acum, potrivit condițiilor noa
stre, vom rămîne tot la formele 
existente. Schimbarea se va pro
duce în ce privește nivelul cu
noștințelor care se vor preda, 
nivel care va fi, firește, mai 
înalt, corespunzător pregătirii 
tinerilor și sarcinilor pe care u- 
sina le va avea de rezolvat.

Comitetul U.T.M., va sprijini 
îndeaproape pregătirile care se 
fac, elaborarea tematicilor, se
lecționarea tinerilor, recrutarea 
lectorilor.

Vom desfășura o intensă mun
că politică în rîndul tinerilor, 
pentru ca fiecare să fie pătruns 
de necesitatea ridicării nivelului 
profesional

Foto: N. STELORIAN

sau

ale
de

vă oferă condiții optime pentru tratarea urma 
toarelor afecțiuni : Dispepsii și gastrite hipera- 
cide, în afecțiuni ale ficatului, căilor biliare 
aparatului urinar, precum și în tulburări 
nutriție, în gută și diabet.

Băi calde și reco-mofete.

L
 Diferite regimuri alimentare.

Cei Interesați se pot adresa — O.N.T. 
direct stațiunii.

ELEVI Șl ELEVE
Completați-vă bibliotecile personale cu cărțile apărute în 

colecțiile „Biblioteca pentru toți", „Biblioteca școlarului”, 
„Știința învinge”, „Mîini îndemînatice'.

Cărțile dorite Ie puteți procura de Ia librăriile și magazi
nele cooperativelor de consum și difuzorii de carte de Ia sate.

EUGEN LUCA
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Călduroasa primire făcută COSMOS-10“ Sub semnul prieteniei 
romîno-sovietice

Un nou satelit artificial al Pâmîntului

solilor poporului romîn la Delhi
lansat în U. R. S. S.

(Urmare din pag. I)

Sînt sigur că dv., primul mi
nistru al țării dv., 
strul de externe, precum 
persoanele care vă 
veți considera vizita 
noi plăcută și folositoare 
sper că această vizită 
strînge legăturile dintre 
Din toată inima, fiți bine 
nit, domnule președinte.

Răspunzînd, tovarășul Gheor
ghe 
.Vă 
tru 
sate
Permiteți-mi să vă transmit 
dv. și prin dv. locuitorilor ca
pitalei Indiei prietene, mare
lui popor indian, salutul 
nostru cald din partea Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a guvernului 
Republicii Populare Romîne și 
a poporului romîn.

Vă sîntem recunoscători 
pentru amabila invitație de a 
vizita marea și frumoasa dv. 
țară, de a avea convorbiri 
prietenești cu conducătorii In
diei, de a lua cunoștință de 
realizările poporului indian, de 
năzuințele sale de progres și 
o viață mai bună. Sîntem con
vinși că prilejul de a avea noi 
întrevederi cu oamenii de stat

și mini- 
Și 

însoțesc, 
dv. la 

Și 
va 

noi. 
ve-

Gheorghiu-Dej a spus: 
mulțumim sincer pen- 
caldele cuvinte adre- 

nouă și poporului român.

și Indiei va deschide noi po
sibilități pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor și 
colaborării dintre popoarele și 
țările noastre.

Locurile vizitate pînă acum 
au lăsat asupra noastră impre
sii puternice, de neuitat. Aș 
vrea să mulțumesc pentru a- 
tenția cu care am fost 
înconjurați și primirea deose
bit de prietenească pe care 
ne-au făcut-o nouă, reprezen
tanți ai poporului romîn, per
soanele oficiale și populația 
orașelor Bombay, Bangalore, 
Agra.

Dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre se bazează pe 
interesele comune ale cons
trucției pașnice. Fie ca această 
prietenie să se dezvolte spre 
binele nostru comun, spre bi
nele păcii în întreaga lume.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
adresat urări pentru prietenia 
romîno-indiană, pentru pace 
în întreaga lume.

De la aeroport, străbătînd 
Bulevardul Păcii, arteră prin
cipală a 
Ioana de 
îndreptat 
ședintelui 
unde sînt

la

capitalei Indiei, co- 
mașini oficiale s-a 
spre reședința pre- 

Republicii India, 
găzduiți oaspeții ro-

Dezbaterile din Comitetul
Politic al O. N. U.

Intervenției reprezentantului R. I». Romine
NEW YORK 17. — De la tri

misul special Agerpres, Cor
nel Răducanu : Pe măsură ce 
în Comitetul Politic continuă 
discuția cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare și 
termonucleare, se manifestă 
cu tot mai multă putere opi
nia majorității zdrobitoare a 
delegaților iîn favoarea unei 
acțiuni hotărîte din partea 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru rapida soluționare a 
acestei probleme.

în ședința din seara de 16 
octombrie, delegatul Birma- 
niei a arătat că „experiențele 
nucleare subterane nu pot fi 
examinate separat. Orice sus
pendare parțială ar duce lu
crurile la impas și ar avea un 
efect dezastruos asupra vii
toarelor negocieri”. De aceea, 
a spus delegatul Birmaniei, 
nu pot fi sprijinite propune
rile anglo-americane de acord 
parțial, care sînt ca o casă 
fără acoperiș, acceptabilă 
doar cînd afară este cald și 
plăcut.

în continuarea ședinței a 
luat cuvîntul Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Romîne. 
Amintind de la început pozi
ția consecventă a R. P. Romî
ne în favoarea încetării tu
turor experiențelor nucleare 
în toate mediile și pentru tot
deauna, Mircea Malița, a scos 
în evidență că dezbaterile ge
nerale și discuțiile 
tetul Politic arată 
tatea delegaților 
pentru rezolvarea 
în ansamblu, în conformitate 
cu cerințele tuturor popoare
lor. Problema a fost de la în
ceput — a subliniat șeful de
legației romîne — aceea a 
încetării tuturor experiențe
lor cu arme nucleare și nu 
numai a experiențelor în anu
mite medii.

Propunerea puterilor occi
dentale de a interzice expe
riențele cu arme nucleare în 
cele trei medii tinde să lega
lizeze experimentarea unor 
astfel de arme în subteran.

Reprezentantul R. P. Romî
ne a citat apoi o serie de 
fapte care arată că acum, ca 
și în trecut, modul fundamen
tal de abordare a problemei 
de către S.U.A. este acela al 
intereselor lor militare, mai 
mult chiar, acela al obținerii 
de avantaje militare unilate
rale.

Trecînd la analizarea posi
bilităților practice și neîntâr
ziate a ajungerii la un acord, 
Mircea Malița a subliniat că, 
dacă toate părțile interesate 
ar manifesta dorința și hotă- 
rîrea de a pune capăt expe
riențelor cu arme nucleare, 
s-ar putea încheia chiar acum 
un acord cu privire la înceta
rea acestor experiențe.

Mircea Malița a subliniat că 
se impune necesitatea de a

nu mai amâna și tergiversa 
rezolvarea problemei suspen
dării experiențelor nucleare. 
Delegația romînă acordă în
tregul său sprijin propunerii 
Uniunii Sovietice de a se în
cheia un acord internațional 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arme nucleare 
în atmosferă, în Cosmos și 
sub apă, concomitent cu asu
marea obligației de a nu se 
proceda la efectuarea unor ex
periențe în subteran.

După părerea delegației 
R. P. Ramiîne, a subliniat în 
încheiere Mircea Malița, de o 
mare însemnătate ar fi adop
tarea de către puterile nu
cleare a obligației solemne de 
a înceta toate experiențele cu 
arme nucleare, fără nici o ex
cepție și nu mai tîrziu de 1 
ianuarie 1963, așa cum a pro
pus șeful delegației mexicane. 
Dacă puterile nucleare occi
dentale ar manifesta aceeași 
bunăvoință de care a dat do
vadă Uniunea Sovietică, nimic 
nu va putea împiedica soluțio
narea problemei aici și acum, 
fără a o mai trimite în alte 
organisme.

★

din Comi
că majori- 
se declară 
problemei

WASHINGTON. — La 17 
octombrie a sosit la Washing
ton, venind de la New York, 
A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovie
tice la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

La 18 octombrie A. A. Gro
mîko se întâlnește la Casa 
Albă cu președintele S.U.A., 
J. Kennedy.

Sosirea
al

mîni în timpul șederii 
Delhi.

Capitala Indiei cuprinde 
două părți: Old Delhi (Ve
chiul Delhi), cu o populație de 
2 600 000 de locuitori, care are 
aspectul tipic al aglomerărilor 
urbane din India, și New 
Delhi, (Noul Delhi) cu 260 000 
de locuitori, în care se află 
diversele instituții oficiale, 
palatele de reședință ale înal- 
ților demnitari, precum și 
numeroase grădini.

Clădirea de reședință a pre
ședintelui Republicii India 
este construită din piatră ro
șie, cu coloane în stil antic, cu 
cupola în forma templelor bu
diste. In momentul cînd tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu dr. Radha
krishnan au sosit la reședință, 
alături de drapelul portocaliu- 
negru al președintelui Repu
blicii India s-a înălțat și dra
pelul roș-galben-albastru al 
Republicii Populare Romîne.

In piața din fața reședinței, 
încadrată de clădirile diferi
telor ministere, se aflau zeci 
de mii de oameni care au fă
cut o primire entuziastă con
ducătorilor de stat romîni. Pe 
aleea de la intrarea reședinței, 
pe o distanță de mai bine de 
1 kilometru, alți numeroși lo
cuitori ai capitalei Indiei au 
salutat pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer, manifestînd pen
tru prietenia romîno-indiană. 
De la intrarea în piață și pînă 
la reședință convoiul de ma
șini a fost escortat și de o 
unitate de lăncieri călare din 
garda președintelui.

★
In cursul zilei, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu au făcut o vizită pre
ședintelui Republicii India, 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan.

După-amiază, conducătorii 
de stat romîni au avut con
vorbiri cu primul ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru.

Seara, președintele Repu
blicii India, dr. Radhakrishnan, 
a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților romîni.

MOSCOVA 17 (Agerpres).— 
TASS transmite :

La 17 octombrie, în Uniu
nea Sovietică a fost efectuată 
lansarea satelitului artificial 
al Pămîntului „Cosmos-10”.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu următorii para
metri :

— perioada inițială de 
voluție 90,2 minute.

— depărtarea maximă 
suprafața Pămîntului (la 
geu) 380 km.

— depărtarea minimă 
suprafața Pămîntului (la 
rigeu) 210 km.

— unghiul de înclinație al 
orbitei față de planul Ecua
tor este de 65 grade.

La bordul satelitului sînt 
instalate : aparatură științifi-

re-

de 
apo-

de 
pe-

că, destinată continuării cer
cetărilor spațiului cosmic în 
conformitate cu programul a- 
nunțat de agenția TASS la 16 
martie, un emițător radio 
care funcționează pe frecven
ța 19,995 MHz, un sistem ra- 
diotehnio pentru măsurarea 
precisă a clementelor orbitei 
și un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pă
mînt a datelor privind func
ționarea dispozitivelor și apa
ratelor științifice, aflate 
bord.

Aparatura instalată Ia bor
dul satelitului funcționează 
normal.

Centrul de coordonare 
calcul prelucrează informa
țiile obținute.

U.R.S.S. a efectuat cu succes
lansări de noi variante

de rachete purtătoare
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Agenția TASS a dat publici
tății un comunicat, in care se 
spune : „La 16 șt 17 octombrie 
a.c., Uniunea Sovietică a efec
tuat cu succes lansări ale 
unor noi variante de rachetă 
purtătoare cu mai multe trep
te pentru obiecte cosmice în
tr-o regiune a părții centrale 
a Oceanului Pacific, la o dis
tanță de peste 12 000 km.

Zborul rachetelor și funcțio
narea tuturor treptelor s-au 
desfășurat în conformitate cu 
programul stabilit.

Machetele penultimelor trep
te ale rachetelor purtătoare 
au atins suprafața apei în i- 
mediata apropiere a punctului 
de cădere stabilit.

Date fiind rezultatele bune 
ale încercărilor, agenția TASS 
este împuternicită să declare 
că de la 18 octombrie a.c. pri-

ma regiune mărginită 
donatele indicate în 
catul agenției TASS 
octombrie este în mod provi
zoriu, pînă la un comunicat 
special, liberă pentru navigație 
și zborurile avioanelor“.

de coor- 
comuni- 
din 16

Evenimentele

industriale,

din Yemen

amatori — 
„Republica"

(277 000 
iar su- 

1 102 km. 
o posesi- a/ suferinței

MOSCOVA 17 (Agerpres). — , 
La Palatul de cultură al Uzinei 
„Secera și Ciocanul" din Mosco
va — membru colectiv a| Asocia. 
(iei de prietenie soviefo-romînă, 
s-a deschis o expoziție de lu
crări ale pictorilor 
muncitori ai Uzinei 
din București.

In întreprinderile
în colhozuri, sovhozuri, în institu
tele de cercetări științifice din 
Moscova, Leningrad, Ucraina, Le
tonia, R.S.S. Moldovenească, Ar
menia, Gruzia, se fin în aceste 
zile referate despre succesele po
porului romîn în construcția so
cialismului, se organizează expo
ziții. La adunările oamenilor mun. 
cii, consacrate Lunii prieteniei, . 
participă membrii ambasadei ro
mîne, grupuri de turiști din R. P. 
Romînă care vizitează în prezent 
Uniunea Sovietică.

In cinstea Lunii prieteniei so- 
vieto-romîne, a avut loc o seară 
festivă la Casa prieteniei cu po. 
poarele din țările străine. în ur
mătoarele zile vor avea loc 
seri consacrate muzicii și 
cinematografice romîneșfi.

Postul de radio Moscova, 
preună cu Asociația de prietenie 
soviefo-romînă, a organizat pentru 
radioascultătorii romîni un concurs 
literar a cărui temă este colabo
rarea frățească și prietenia popoa. 
retor romîn și sovietic.

aici 
artei

îm-

Pretutindeni am fost

SANAA 17 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reu
ter, primul ministru al Yeme
nului, Abdallah As-Sallal a 
declarat : „Totul este calm în 
Yemen. Sînt satisfăcut de cele 
văzute.
martorii unui înalt spirit de pa
triotism. Poporul a primit eu 
bucurie instaurarea republicii și 
sînt convins că acum nici un 
agresor nu ne poate infringe”. 
El a arătat, de asemenea, că o- 
perațiunile militare sînt practic 
inexistente Ia frontiera nordică, 
după eliberarea localității Saada.

Mizeria apasă greu pe umerii oamenilor muncii din Coreea de 
sud. In fotografie : o locuință din rogojini dinfr-o suburbie a 

orașului Seul.
Fofo: JAPAN PRESS-TOKIO

R. D. P. Algeria, Ben Bella
HAVANA 17 

După cum s-a 
16 octombrie, la invitația guver
nului revoluționar al Cubei a 
sosit la Havana primul ministru 
al Republicii Democrate Popu
lare Algeria, Ben Bella. Pe ae
roportul Jose Marți, împodobit 
sărbătorește, mii de locuitori ai 
Havanei l-au salutat pe șeful 
guvernului Republicii Democrate 
Populare Algeria. La coborîrca 
din avion, Ben Bella și persoa
nele care-1 însoțesc au fost salu
tate de Fidel Castro, prim-secre- 
tar al Conducerii naționale a 
Organizațiilor Revoluționare In
tegrate, primul ministru al gu
vernului revoluționar al Cubei, 
și de Osvaldo Dorticos, pre
ședintele Republicii.

(Agerpres). — 
mai anunțat, la

Salutîndu-1 pe Ben Bella, Fidel 
Castro a adus elogii revoluției 
algeriene.

Ben Bella a declarat că atît 
poporul cubanez, cît și cel alge
rian își dau tot mai bine seama 
că socialismul este singurul drum 
posibil care duce spre libertate 
și progres. în Algeria, a declarat 
Ben Bella, se duce o luptă susți
nută pentru a pune capăt ex
ploatării omului de către om, 
pentru lichidarea o dată pentru 
totdeauna a ignoranței și incul
turii,

în cursul zilei de 17 octom
brie Ben Bella a avut întreve
deri cu Fidel Castro și Osvaldo 
Dorticos.

PE SCURIR I 'T
TOKIO. — La invitația con

gresului japonez al ziariștilor, 
la 16 octombrie a sosit Ia To
kio o delegație a Uniunii zia
riștilor din U.R.S.S. Delegația 
este condusă de directorul ge
neral al agenției TASS, D. P. 
Goriunov, secretar al condu
cerii Uniunii ziariștilor sovie
tici.

gătit cu ajutorul experților 
O.N.U.“ a fost dat publicității.

LEOPOLDVILLE. — Agen
țiile de presă relatează că la 
16 octombrie Cyrille Adoula, 
primul ministru al Republicii 
Congo, a prezentat conducăto
rilor guvernelor provinciale 
proiectul noii Constituții fede
rale. In aceeași zi, transmite 
agenția France Presse, proiec
tul „Constituției federale, pre-

HAVANA. — Ministerul 
Forțelor Armate Revoluțio
nare relatează despre noile 
provocări ale imperialiștilor 
americani împotriva Cubei, 
încălcînd legile internaționale 
de navigație maritimă, avioa
ne militare americane săvîr- 
șesc zboruri razante deasupra 
navelor comerciale cubane a- 
flate în apele teritoriale ale 
Cubei.

Ziarele din Havana publică 
fotografii care oonfirmă acte
le piraterești ale imperialiști
lor americani.

NEW YORK. — Deși pînă la 
alegerile din S.U.A. mai sînt 
doar cîteva săptămîni. presa a- 
mericană semnalează că actua
la campanie electorală se des
fășoară într-o atmosferă de a- 
patie și indiferență generală 
din partea marelui public. Nu
meroși alegători relatează zia
rele și-au exprimat părerea că 
nu văd care este diferența din
tre candidații celor două parti
de — democrat si republican 
— cu excepția faptului că își 
dispută voturile unii sub em
blema măgarului (democrații), 
iar alții sub cea a elefantului 
(republicanii).

„Trebuie să se dea tuturor țări
lor membre ale N.A.T.O., nu nu
mai teoretic, drepturi și obligații 
egale, ci și practic în domeniul 
de importanță vitală al armelor a- 
tomice“. Această declarație, care 
aparține ministrului 
vest-german, Strauss, a 
motivul pretențiilor 
și revanșarzilor de la 
căpăta arma atomică, 
sinistră susține că de vreme ce 
Bundeswehrul este principala 
„forță de șoc“ a N.A.T.O., el ur
mează să capete cit mai grabnic 
și armament atomic. Îndărătul ce
rerii de a se aplica „egalitatea“ 
față de toți membrii N.A.T.O. sa 
ascunde dorința cercurilor agre
sive din R.F.G. de a putea dis
pune pentru 
agresive de 
in masă.

Tocmai în 
furnizării de 
Germaniei 
registrat în ultima vreme un aflux 
de contacte pe linie politică și 
militară între reprezentanții pu
terilor occidentale și reprezentan
ții Bonn-ului și se pare că Ade- 
nauer va profita de viitoarea sa 
vizită la Washington 
cita noi presiuni 
Albe. Diplomația 
caută să profite pe 
putință de divergențele și concu
rența dintre monopolurile amerr 
cane și engleze pentru a obține 
cit mai grabnic și la un preț cit 
mai redus armament modern. In 
momentul de față, problema înar
mării atomice a Bundeswehrului 
nu este privită pe malurile Atlan
ticului sub prisma primejdiei pe 
care o implică punerea armelor 
de distrugere în masă la dispozi
ția vechilor generali hiflerișfi, 
deci a răspunderii ce le revine 
celor ce procedează în acest fel, 
ci sub prisma obținerii unor pro
fituri imediate de pe urma fran-

de război 
devenit leit 
militariștilor 
Bonn de a 
Logica lor

propriile lor planuri 
arme de distrugere

spre a exer- 
asupra Casei 
vest-germană 
cit ii stă în

regiunea insulei Pescianîi 
Marea Caspică, de unde 

extrage petrolul, se construiește 
o estacadă maritimă cu ajutorul 
căreia se va face forarea ramifi
cată. In fotografie : construcjia 

estacadei.

în regiunea Maarib continuă o- 
perațiunile de curățire, cu sco
pul de a împiedica retragerea 
mercenarilor care au pătruns pe 
teritoriul Yemenului, venind din 
protectoratul britanic Aden. în 
urma acestor operațiuni a fost 
capturată o însemnată cantitate 
de muniții și armament. Sallal a 
declarat că ziariștii străini vor 
fi invitați la fața locului să 
vadă armele și munițiile care 
sînt toate de proveniență străină.

Agenția Reuter anunță că la 
17 octombrie forțe armate ale 
Arabiei Saudite au încercat din 
nou să pătrundă pe teritoriul 
Yemenului prin partea de sud- 
est a țării, însă în urma unor 
lupte date cu forțele patriotice, 
au fost silite să se retragă în 
Arabia Saudită cu mari pierderi.

*
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : Redacția zia
rului „Izvestia” s-a adresat prin 
telefon președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe 
Yemen, Abdallah As-Sallal, cu 
rugămintea de a comenta situa
ția din tînăra republică, care își 
apără independența, ba 17. oc
tombrie redacția ziarului a pri
mit răspunsul primului 
al Yemenului.

El a comunicat t „în 
întregul popor respinge
tiere atacul trupelor străine 
armata noastră a și izgonit 
mercenari în fruntea cărora 
aflau ofițeri saudiți și iordanie
ni, capturînd armamentul lor și 
alungîndu-i de la 
interiorul

Primul 
a adresat
recunoștință poporului sovietic 
și primului ministru N. S. 
Hrușciov pentru acordarea de 
„ajutor la trecerea Yemenului 
do la starea medievală la o stare 
adecvată secolului al XX-lea"Â

ministru

prezent 
la fron

ti 
Pe 
se

Arabiei 
ministru 
un salut

frontiera tn 
Saudita”.
al Yemenului 
fi a exprimat

artinica 
locuitori, 
prafață 
p) este 
une franceză situ
ată în arhipelagul 
Antilele mici. Ea 

dispune de bogății ca: trestie 
de zahăr, banane, ananas, ca
fea, cacao, lemn etc. înainte 
dc 1946, Martinica era o colo
nie franceză plasată sub tu
tela ministerului coloniilor și 
administrată de un guverna
tor. După 1946 această țară 
împreună cu Guadelupa (situ
ată tot în Antilele mici) Gu
yana Franceză și insula Reu- 
nion au constituit ceea ce se 
numește „departamentele de 
peste mări“. Incepînd din 1947 
fiecare din aceste țări este 
condusă de un prefect. In fond 
este vorba de o simplă schim
bare de firmă deoarece regi
mul colonial în esența sa a ră
mas neschimbat.

In special după 1946, în Mar
tinica și în celelalte „departa
mente de peste mări“ în pofida 
voinței popoarelor din aceste 
țări, guvernul francez duce o 
politică cu intenția vădită de 
a permanentiza rînduielile co
loniale. Prefectul din Marti
nica, acționînd în interesul ma
rilor monopoluri franceze și al 
marilor proprietari funciari 
locali este investit cu largi îm
puterniciri. Conform faimoa
sei „legi“ din 15 octombrie 
1960 el are dreptul de a schim
ba orice funcționar pe care-l 
consideră indezirabil.

In Martinica nivelul de trai 
al populației este foarte scă
zut. Costu jieții este cu 60 la 
sută mac ridicat decît în 
Franța. Șomajul, în special în 
rîndul tineretului, reprezintă 
un adevărat flagel. De la sfîr- 
șitul lunii iunie anul trecut și 
pînă la începutul lunii februa
rie a.c. 40 000 de muncitori a- 
gricoli nu au avut aproape ni
mic de lucru. Martinica este o 
țară a latifundiarilor. 5 la sută 
dintre proprietarii de pămînt 
stăpînesc 74 la sută din pă- 
mînturi. Marii proprietari fun
ciari, strănepoții stăpînilor de 
sclavi, dețin de asemenea mo

nopolul asupra importului și 
exportului. Lor le aparțin fa
bricile de zahăr, băncile etc.

O puternică mișcare a for
țelor progresiste din această 
țară se dezvoltă continuu. Re
vendicarea comună este o a- 
dunare legislativă și un gu
vern local care să răspundă în 
fața acestei adunări. Ele luptă 
pentru crearea unui front anti- 
colonialist larg, pentru mobili
zarea poporului în vederea cu
ceririi independenței. In 1959 
a avut loc o adevărată răs
coală populară în urma ucide- 
derii de către forțele de repre
siune a trei tineri. La Fort de 
France (capitala țării) a fost 
declarată stare de asediu. In 
martie 1961 muncitorii agricoli 
au intrat în grevă pentru spo
rirea salariilor legînd această 
acțiune de cererea lor privind 
acordarea independenței.

Măsurile arbitrare ale auto- 
rităților se țin lanț în Marti
nica. ~ 
Aime 
cent : 
tile a 
diu care nu îndrăznește sâ-și 
spună pe nume... Nu există 
constituție, nici drepturi ale 
omului și ale cetățeanului, nu 
mai există libertăți politice. 
Nu există decît un singur re
gim : acela al bunului plac...“.

In rezoluția C.C. al P.C. din 
Martinica publicată în ziarul 
„l’Humanite“ se spune : „Miș
carea pentru eliberarea colo
niilor, obținerea independen
ței de către noi state, vic
toria poporului algerian, pro
clamarea independenței Trini- 
dadului și Jamaicei 
considerabil poziția 
care vor ca Martinica 
delupa să trăiască ca 
acum în condițiile actualului 
regim reacționar“.

Populația din Martinica va 
ști să lupte și pe viitor pentru 
satisfacerea revendicării prin
cipale — libertatea.

GH. PURCAREA

Cunoscutul om politic, 
Césaire a declarat re- 

„Starea normală în An- 
devenit o stare de ase-

slăbesc 
acelora 

și Gua- 
și pînă

zacțiilor făcute cu armamentul e- 
fomic. Doar încă pe vremea cînd 
era președinte al S.U.A., generalul 
Eisenhower a susținut deschis că 
cercurile conducătoare americane 
sînt interesate ca R.F.G. să su- 

' porte o parte cit mai mare din 
povara cursei înarmărilor, deci a 
ocrotit fățiș ideea înarmării vest- 
germane „pe

In primul 
octombrie, 
„Time“ scria 
tulat „Cearta 
armamentului“

cont propriu”.
său număr pe luna 

revișța americană 
intr-un articol inti- 
in N.A.T.O. în jurul 

că „Washingtonul

care a fost transformat într-o 
bază a N.A.T.O.

Tocmai acesta este contextul în 
care ministrul adjunct de război al 
S.U.A., Roswell Gilpatrick, s-a 
înapoiat „triumfător“ în S.U.A. 
după ce a obținut semnarea unor 
contracte pentru furnizarea de ar
mament modern Germaniei occi
dentale în decurs de doi ani în 
valoare de 1,2 miliarde de dolari. 
Mergînd la concurență cu S.U.A., 
guvernul englez a izbutit să ob
țină și el comenzi pe doi ani în- 
sumînd 300 de milioane de do-

tlrguiesc prea mult asupra livrării 
de armament atomic, Bonn-ul 
caută să-l obțină eventual prin in
termediul Franței, contribuind cit 
mai larg la crearea armamentului 
atomic francez. Așa-numita „re
conciliere franco-germană“, folo
sită ca slogan al axei militare 
Paris-Bonn, se traduce în prac
tică, printre altele, în tratativele 
care au avut loc între ministrul de 
război Messmer și ministrul de 
război vest-german, Strauss, la 
baza militară aeriană de la Saint 
Raphael (pe litoralul meditera-

Un business monstruos
legătură cu problema 

armament atomic 
occidentale s-a în
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nu neagă că este satisfăcut să 
poată vinde cit mai mult țărilor 
N.A.T.O., stăvilind astfel în parte, 
scurgerea de aur“. înarmarea 
Bundeswehrului cu armament ato
mic depășește, evident, cadrul 
unor simple tranzacții comerciale, 
ea transformîndu-se într-o pro
blemă politică gravă. Tranzacțiile 
de armament sînt puse în practică 
în momentul cînd la Bonn și în 
Berlinul occidental se fac auzite 
strigăte revanșarde, cînd cancela
rul Adenauer sa laudă că axa 
Paris-Bonn reprezintă „un puternic 
dig“, cînd primarul vest-berlinez 
W. Brandt face naveta între Ca- 
denabbia, locul de odihnă al lui 
Adenauer, și New York și Washing
ton unde s-a întîlnit cu președim 
lele Kennedy pentru a afirma ne- 
necesitatea „eternizării“ situației 
actuale din Berlinul occidental

lari, ceea ce a fost considerat cu 
totul nesatisfăcător din punct de 
vedere al intereselor industriei 
producătoare de armament brita
nice. Uifînd de orice menajamente, 
deputatul conservator Hastings s-a 
abătut cu un potop de injurii a- 
supra concurenților americani care 
au luat „partea leului“, dedarînd: 
„Principiul interdependenței 
cadrul N.A.T.O. este doar o 
taie de joc lamentabilă“.

în această întrecere sinistră 
a contribui la înarmarea militariști
lor și revanșarzilor de la Bonn se 
dă intenționat uitării primejdia pe 
care o comportă această politică, 
iar Bonn-ul, potrivit cererii sale de 
a se crea o „egalitate“ în cadrul 
statelor-membre ale N.A.T.O., 
caută să achiziționeze cit mai mult 
armament modern, de unde poate. 
Jinînd seama că S.U.A. și Anglia se

în 
bă-

de
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uitai la 
Bundes- 
avioane 
cărui a- 
iolosile

nian) privitor la problemele le
gate de „fabricarea în comun a 
unor tipuri de armament“.

Nici vechiul aliat al lui Hitler, 
călăul Franco, nu a lost 
Bonn pentru înzestrarea 
wehrului, Constructorul de 
fascist, Messerschmit, ale 
parate de vînătoare erau
odinioară de aviația hitleristă, a 
construit o uzină de avioane pe 
teritoriul spaniol, iar un alt con
structor de avioane fascist, Dor
nier, a înființat la Madrid un bi
rou de proiectări și construcții de 
aviație. In sluțit, concernele chi
mice vesf-germane împreună cu 
trusturile industriale din Spania în
cearcă să organizeze pe teritoriul 
Spaniei 
toxice,- 
participă 
spaniol.

produefia de substanțe 
iar capitalul vest-german 
la extragerea uraniului 
Firma Degussa de la

Bonn a și obținut o concesiune 
pentru extracția de uraniu și con
struiește o uzină pentru prelu
crarea lui.

înarmarea Bundeswehrului este 
inevitabil legată de creșterea a- 
gresivității cercurilor guvernante 
vest-germane. Faptul că principa
lul consilier al Departamentului de 
Stat pentru problemele N.A.T.O. 
și Germania, Bundy, după ce a 
petrecut nu puține zile în compa
nia cancelarului Adenauer la re
ședința sa de odihnă de la Ca- 
denabbia, a ținut să afirme la 
sfîrșitul întrevederilor că „unitatea 
de vedere“ nu poate avea o in
fluență pozitivă pentru soluționarea 
pașnică a problemei germane și 
frazele belicoase ale 
de război al S.U.A., 
merg pe aceeași linie a încurajării 
politicii agresive.

Dacă militarii și oamenii poli
tici occidentali au memoria atît de 
scurtă incit dau uitării faptul că 
predecesorii hiflerișfi ai actualilor 
guvernanți de la Bonn s-au le
pădat fără pic de jenă de pro
tectorii lor și nu s-au sfiit să co
tropească țările occidentale în 
momentul cînd s-au simțit sufici
ent de puternici, în schimb po
poarele nu au putut și nu pot uita 
faptul că actualele pregătiri ale 
Bonn-ului se desfășoară sub ace
leași pretexte ca și cele ale lui Hit- 
ler din deceniul al IV-lea al vea
cului nostru. Toate pregătirile mi
litare ale Bonn-ului, desfășurate cu . 
concursul puterilor occidentale, 
scot în evidență necesitatea im
perioasă a încheierii tratatului de 
pace german și a normalizării, 
pe această bază, a situației Ber
linului occidental, prin transfor
marea lui înlr-un oraș liber demi
litarizat. Prin aceste măsuri se va 
putea ridica o stavilă puternică în 
calea planurilor aventuriste ale re
vanșarzilor de la Bonn.

Z. FLOREA

ministrului 
McNamara,

H


