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încă un excavator purtînd 
marca Uzinei de utilaj greu 
„Progresul“ Brăila se află 
în faza de monfaj. Foto
reporterul a surprins, mo
mentul cînd se montează 
compresorul cu care esfe 

echipat acest utilaj.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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la întreprinderea forestieră — Reghin

LEMNUL - 0 BOGĂȚIE

alorificarea supe
rioară a masei 
lemnoase este o 
preocupare de
seamă a întregu
lui colectiv de 
muncitori și teh

nicieni ai întreprinderii Fore
stiere Reghin. în primele 
nouă luni de la începutul a-
nului, sarcina care i-a 
nit întreprinderii 
a da în producție 
lemn de lucru, a 
mai îndeplinită 
ci și depășită. 
Cifrele sînt 
grăitoare.
Astfel din to

talul de masă 
lemnoasă a fost ■ 
valorificat ca 
lemn de con
strucție, la ră- 
șinoase 96,7 la 
sută — adică 
cu 0,5 la sută 
mai mult față 
de indicele de 
plan, la fag 
80,7 la sută, 
ceea ce repre
zintă o depăși
re de 6 pro
cente, iar la

reve- 
noastre, de 
cit mai mult 
fost nu nu-
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0 delegație a Sovietului Suprem 
a! U. R. S. S. ne va vizita țara

La invitația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne. o dele
gație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. va face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Delegația condusă de tov. N. N. Organov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem- al U.R.S.S. și președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., va sosi în Capitală la 
începutul lunii noiembrie.

(Agerpres)

Au terminat însămînțările
Gospodăriile agri

cole de stat și gospo
dăriile colective din 
regiunea Ploiești au 
terminat însămînțări
le de toamnă. Lucrînd 
cu peste 36 Ia sută

din numărul tractoa
relor în două schim
buri, mecanizatorii 
și colectiviștii din re
giune au reușit să în- 
sămînțeze cu grîu, 
orz și cu secară pen
tru masă verde cele

peste 136 000 ha pla
nificate. Lucrările au 
fost efectuate la un 
nivel agrotehnic su
perior și în timpul 
optim.

(Agerpres)

IN PAG. A III-A
• In discuția utemiștilor : 

probleme ale educației co
muniste.

® Pe marginea dezbaterii : 
„tntîlnire cu dansul“ (Scri
sori de la cititori).

IN PAG. A IV-A
® O importantă construc

ție

într-uinul din laboratoarele Universităfii „AI. I. Cuza“ din lași.
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■
ncepînd cu toam
na acestui an, în 
baza Hotărîrii Co
mitetului Central 
al Partidului Mun
citoresc Romîn si 
a Consiliului de

Miniștri privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățămîntu
lui agricol, 
cursuri 
masă cu 
care vor 
lectiviști 
maner.ți din gospodăriile agri
cole de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare.

Trecerea de la înVățămîn- 
tul agrozootehnic de un an la 
cel cu durata de trei ani a 
fost impusă de noua etapă de 
dezvoltare a agriculturii noa
stre socialiste. într-un fel se 
muncea în mica gospodărie in
dividuală și altfel Se munceș
te în gospodăria mare, socia
listă. Fiecare țăran colectivist 
trebuie să fie pe deplin pre-

se organizează 
agrozootehnice de 
durata de trei ani, 

fi frecventate de co
și de muncitori per-

ÎN PREAMA DESCHIDERII CORSI/RIIOR
AGROZOOTEHNICE DE 3 W

gătit pentru a munci în felul 
acesta nou, să-și însușească te
meinice cunoștințe privind di
ferite ramuri ale producției a- 
gricole.

Fără îndoială că trecerea la 
organizarea pe o treaptă su
perioară a învățămîntului a- 
grozootehnic de masă se va o- 
glindi în mai mare măsură în 
creșterea veniturilor gospodă
riilor agricole colective, a co
lectiviștilor și a 
din gospodăriile 
stat și S.M.T. și, 
rînd, a celor ce 
ceste cursuri.

de prof. univ. David Davidescu 
șeful Secției de învățămînt și propagandă 

din Consiliul Superior al Agriculturii

con-
au

muncitorilor 
agricole de 

în primul 
vor urma a-

stejar indicele 
de plan privind valorificarea 
masei lemnoase a fost depășit 
cu aproape 20 la sută. De ase
menea buștenii pentru indus
trializare au fost folosiți mai 
bine ca în alți ani, depășin- 
du-se și aici indicele planifi
cat cu 3,1 la sută.

Ce factori au contribuit la 
obținerea acestor rezultate ?

în primul rînd, trebuie să 
vorbim de generalizarea în 
întreaga întreprindere a orga
nizării muncitorilor în brigăzi 
complexe, care lucrează în 
acord global. Astfel, în afa
ra cîtorva parchete acciden
tale și secundare din 
orașelor Reghin și Tg. 
la toate parchetele cu 
se principale lucrează 
complexe mari și mici, retri
buite în acord global. Această 
organizare superioară a mun
cii specifică întreprinderilor 
forestiere a dus la creșterea 
răspunderii personale a fiecă
rui muncitor, la cointeresarea 
sa în folosirea rațională a 
masei lemnoase.

Introducerea tehnicii moder
ne la principalele faze de lu
cru a determinat creșterea 
productivității muncii, a creat 
premize mai bune volorifică- 
rii la maximum a masei lem
noase. Anul acesta au fost 
montate 6 funiculare care — 
alături de celelalte 9 existen
te — au un rol foarte impor
tant în transportul materiale
lor la punctele de lucru. în 
prezent sînt în curs de con
struire încă 5 funiculare la 4 
parchete. Tractoarele forestie
re, ferăstraiele mecanice, pre
cum și celelalte utilaje moder-

jurul 
Mureș, 
produ- 
brigăzi

ne cu care sînt înzestrate 
parchetele noastre, ușurează 
munca lucrătorilor forestieri, 
duc la creșterea productivită
ții muncii și, în ultimă in
stanță, la folosirea cît mai 
deplină a masei lemnoase. 
Mecanizarea a început să se 
extindă și asupra sectoarelor 
de muncă aparent greu de 
mecanizat, cum ar fi, de pil
dă, rampele de încărcare. A- 
nul acesta la două parchete — 
Borta și Florești — și la de

pozitul final se 
face încărcatul 
cil cablu de o- 
țel, sistem ca
re, in afară de 
faptul că ușu
rează efortul 
fizic, duce la 
economisirea u- 
nei mari canti
tăți de masă 
lemnoasă nece
sară construc
ției unei rampe 
obișnuite. In 
lunile care ur
mează sînt în 
curs de con
strucție încă 
două asemenea

rampe la parchetele Creanga 
Albă și Călin.

Această însemnată bază 
tehnică cu care au fost în
zestrate parchetele a atras 
după sine și necesitatea înar
mării muncitorilor cu cuno
ștințele tehnice corespunză
toare mînuirii acestor mașini 
moderne. De aceea, în atenția 
sindicatului, a organizației 
U.T.M., a conducerii între
prinderii a stat și stă sarcina 
ridicării calificării profesiona
le a muncitorilor forestieri. în 
anul acesta au funcționat 
cursuri de ridicare a cunoștin
țelor profesionale, cu o dura
tă mai mare ori mai mică, în 
funcție de necesități. Astfel, 
au fost oganizate cursuri pen
tru sortatori, pentru cei care 
mînuiesc ferăstraiele mecani
ce, precum și pentru alte cate
gorii de muncitori. Lunar se 
fac instruiri la fiecare par
chet, pe brigăzi în legătură 
cu respectarea STAS-urilor, a 
regulilor silvice și de protec
ție a muncii etc. Cursurile de 
ridicare a calificării profesio
nale au fost frecventate de 
peste 250 de tineri. Organiza
ția V.T.M. a sprijinit inițiati
va ca o serie de ingineri și

ȘTEFAN CSURKA 
inginer

CONSTANTIN CHIOREANU 
lăcătuș

rganîzarea în bu
ne condiții a des
chiderii anului 
de învățămînt a- 
grozootehnic de 
masă cu durata 
de 3 ani sta în

permanență în atenția orga
nelor de partid și de stat. 
Consiliul Superior al Agricul
turii, prin Secția de învăță
mînt și de propagandă, a luat 
pînă în prezent o serie de 
măsuri în vederea organizării

și desfășurării în bune 
diții a cursurilor. Astfel, 
fost elaborate „Instrucțiunile 
privind organizarea și desfă
șurarea învățămîntului agro
zootehnic de masă cu durata 
de 3 ani“, care au fost difu
zate la regiuni și raioane, 
ajungînd pînă la comune și 
gospodării agricole colective. 
Un colectiv de specialiști din 
agricultură a elaborat progra
mele pe baza cărora s-au în
tocmit manualele după care se

vor pregăti cursanții. Au apă
rut într-un tiraj de masă ur
mătoarele manuale, corespun
zător profilului cercurilor care 
se vor organiza : cultura 
telor de cîmp, creșterea 
malelor, legumicultura, 
r ’ ura, pomicultură — 
s-au difuzat și continuă
difuzeze în prezent la sate prin 
rețeaua cooperației.

în sprijinul însușirii în con
diții cît mai bune a lecțiilor 
de către cursanți, lectorii vor 
trebui să folosească material 
didactic 
riat. în 
utilizate 
nate de
strînse în acest scop, ca și

plan- 
ani- 
viti- 
care 

să se

cît mai bogat și va- 
acest scop trebuie 
planșe, pliante, expo- 

plante și produse

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Succese 

ale siderurgiștilor 
hunedoreni

hiar din 
noștinței 
Sandu 
mi-a făcut
sia unui 
sîrguincios 
bun simț.
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Topitorii de la cuptoarele elec
trice ale Combinatului siderurgic 
Hunedoara au elaborat în primele 
24 de zile din luna aceasta cu 
310 tone de oțel special mai mult 
decît aveau planificat. De la în
ceputul anului, uzinele construc
toare de ufiltsj petrolier, de rul
menți și alte întreprinderi, au 
primit de la Combinatul siderur
gic Hunedoara în plus, față de 
plan, aproape 1 200 tone de oțe
luri speciale.

Colectivul ofelărîei electrice de 
la Hunedoara produce în prezent 
peste 50 de mărci superioare de 
oțeluri. Cu peste 50 la sută a 
sporit în acest an producția de 
oțeluri pentru rulmenți.

Prin eforturile depuse de întreg 
colectivul de ofelari rebuturile la 
oțelul elaborat anul acesta au fost 
reduse cu 15,2 la sută față de nor
mele admise.

(Agerpres)

Gheorghe Dinu este unul din
tre tinerii mecanizafori frun
tași de la gospodăria agricolă 
de sfat Vifănești, raionul A- 
lexandria. Numele lui a apă
rut la panoul de onoare al 
gospodăriei nu numai acum, 
cînd și-a depășit planul de 
producție pe campanie. Co
munistul Gheorghe Dinu și-a 
depășit întotdeauna, cu regu
laritate sarcinile de plan, situ- 
îndu-se mereu în rîndurile frun
tașilor. Străduindu-se să folo
sească întreaga capacitate de 
lucru a tractorului și a mașini
lor ce i-au fost 
să efectueze
bună calitate agrotehnică, 
contribuie pe 
creșterea 
economice

sfat în

încredințate, 
numai lucrări de 

el
această cale la 

continuă a puterii 
a gospodăriei de 
care muncește.

Foto : I. CUCU

PR1ETE
de cărți, 

eroi 
că vrea să

ziua cu- 
noastre, 

Horincă, 
impre- 

băiat 
și de 
După

multe discuții pe teme diverse, 
am ajuns la oarecare intimi
tate. Atunci, prinzînd un mo
ment favorabil, mi-a spus, 
vrea să vă fac 
dar să nu mi-o 
de rău“...

Rugămintea 
prins 
despre 
scrisese 
cartea“, 
în fața 
nare pentru obținerea insig
nei de prieten al cărții, dar 
nu citise nimic sau aproape 
nimic... Făcuse rost de două 
scurte recenzii la „Baltagul“ 
de Mihail Sadoveanu și „Așa 
s-a călit oțelul“ de N. Os
trovski, recenzii pe care voia 
să le memoreze, dar ii mai 
trebuiau cîteva, măcar vreo 
trei, patru. îmi cerea să-i po-

,Aș 
o rugăminte, 
luați în nume

lui m-a sur- 
neplăcut. Iată 
vorba. Se în

foarte 
ce era

la concursul „Iubiți 
voia să se prezinte 

comisiei de exami-

vestesc subiecte 
să-i caracterizez 
Cînd i-am spus 
facă un lucru necinstit, a gă
sit cîteva argumente în apă
rare : Mai știe el vreo doi 
care s-au prezentat tot așa... 
Pe urmă, cînd au avut timp, 
în concediu, au citit cărțile, 
nu-i nici o nenorocire. El e 
miner, are mult de lucru, 
după ce iese din șut doarme, 
se plimbă, se destinde, vede 
un film... Cu cărțile e mai 
greu, n-a prea fost obișnuit, 
dar peste cîțiva ani... Mi-a 
fost destul de greu să mă- 
nțeleg cu Sandu. în cele din 
urmă, i-am spus: „Dacă te 
prezinți în fața comisiei de 
examinare, te dau de gol și 
ajungi de rîs“. Cînd și-a dat 
seama că nu glumesc, a în
cercat să braveze : „Doar n-o 
să mor de inimă rea! Fiindcă 
mă spuneți la nu știu cine 1 
M-apuc și citesc. în două, 
trei luni citesc tot ce mi se 
cere. O s-o fac și pe asta. Am 
făcut eu altele, mai ceva! 
Ptiu, ce prostie să vă cer

demonstrații practice, pe te
ren. Pe plan central, s-au luat 
măsuri ca un număr de 73 de 
filme documentare cu carac
ter agricol să fie redistribuite 
pe regiuni în funcție de spe
cificul acestora și al cercu
rilor care s-au organizat.

Consiliile agricole regionale 
și raionale s-au preocupat de 
organizarea cercurilor de în
vățămînt agrozootehnic de 
masă cu durata de 3 ani, co
respunzător profilului gospo
dăriilor agricole colective.

în unele locuri a existat 
însă tendința de a se orga
niza cercuri mixte de cultura 
plantelor de cîmp și creșterea 
animalelor, 
și creșterea animalelor, 
reflectă în
superficialitatea, lipsa de răs
pundere, diminuarea caracte
rului și a importanței învăță- 
mîntului agrozootehnic de trei 
ani. Aceste amestecuri nu vor 
folosi cursanților, nu-i vor

sau horticultura
Se 

asemenea cazuri

(Continuare în pag. a Il-a)

MINISTERUL
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

COMUNICAI

șco- 
(el. 

de 5

sera-
avea

în legătură cu deschiderea 
anului școlar 1962—-1963 în în- 
vățămîntul seral și fără frec
vență de cultură generală Mini
sterul Învățămîntului comunică:

— Noul an de învățămînt 
pentru cursurile serale ale 
Iilor de cultură generală 
IX—XI) va începe în ziua 
noiembrie 1962.

— Pentru clasa a VIII-a 
lă concursul de admitere va
loc între 7 și 10 noiembrie a.c. 
Elevii admiși vor începe cursu
rile în ziua de 12 noiembrie a.c.

— înscrierile la învățămîntul 
fără frecvență (clasa V—XI) se 
fac pînă la 20 noiembrie a.c. 
Concursul de admitere în clasa 
a VIII-a învățămînt fără frec
vență va avea loc între 20 și 
30 noiembrie a.c.

— Cei interesați se vor adre
sa secțiilor de învățămînt raio
nale (orășenești) și secțiilor se
rale și fără frecvență din cadrul 
școlilor medii.

(Agerpres)

de Nicolae Țîc

aju-ajutor. Doar știam că 
torul nu se cere oricui“.

A obținut insigna de „Pri
eten al cărții“ abia peste vreo 
jumătate de an. Cînd ne-am 
văzut, eram convins că iar 
o să braveze: „Am citit. 
Știu și eu să citesc. Dacă 
m-aș ține numai de cărți, 
i-aș întrece pe mulți. Dar am 
niște treburi ceva mai impor
tante“... Intr-adevăr, Sandu 
Horincă citise șase cărți. Dar 

' nici gînd să braveze. I se în
tâmplase ceva, destul de ne
plăcut, Cu șase cărți citite, 
voise s-arate că el știe ceva, 
ce nu știu alții. Convins de 
victorie, se angajase într-o 
discuție despre literatură cu 
tovarășii 
mase păreri, fusese contrazis 
și, în lipsă de argumente, se 
enervase: „Cu dumneavoas
tră nu se poate discuta !“ 
Cînd să iasă din sală, cineva 
îl întrebase: „Cîte cărți cu-

noști din opera lui Mihail Sa- 
doveanu ?“ „Mă privește!’’ 
îi aruncase Sandu. în loc să 
declare cinstit că nu cunoaște 
decît o singură carte, se su
părase și mai tare, pe toți, 
oe scriitori și examinatori. 
Pe urmă, cînd s-a gîndit mai 
bine, s-a supărat pe sine .în
suși. Era o supărare mult 
mai înțeleaptă, pe deplin fo
lositoare.

Cele șase cărți erau un în
ceput foarte modest, dar pro
mițător. Sandu descoperise că 
i place să citească. își spu
nea mereu că dacă ar avea 
imp, ar citi și mai mult. 

Cărțile de multe sute de pa- 
tfini 
iărea 
era

din comisie, expri-

îl cam speriau, uneori 
cîte o sută de pagini, 

curios să afle ce se în- 
tîmplă, cum se termină po
vestea. îndemnat de prieteni, 
s-a apucat să citească primul 
volum din „Pe Donul liniștit“ 
de Mihail Șolohov. „în trei 
luni îl dau gata și m-apuc de 
volumul 
scriitor 
bucuros

doi“. Dar marele 
nu s-a arătat prea 

de socotelile lui

Sandu, 
pede, i 
primele 
nire 
emoționat, i-a furat niște la
crimi... „A făcut ce-a vrut cu 
mine, mărturisea Sandu, eram 
în puterea lui“. A citit amin- 
două volumele în mai puțin 
de ’ 
nu 
mira cum de nu avusese timp 
pînă acum, se mustra pentru 
argumentele pe care le adu
sese în apărarea lui.

Cu fiecare carte citită avea 
mpresia că face o călătorie 
pasionantă, pleacă de-aici, de 
la mină, străbate mări și țări, 
cunoaște oameni și locuri, iar 
peste 
parcă 
blat, 
Camil 
său „ 
cucerise 
închipuia și el, Sandu Ho
rincă, revoluționar, alături de 
Bălcescu, omul lui de încre-

Se voia citit mai re- 
drept care, încă de la 

• pagini, a pus stăpî- 
pe Sandu, l-a uimit, l-a

două săptămîni. Timpul 
mai era o problemă, se

cîteva ore se întoarce, 
mai înțelept, mai um- 

Bălcescu, reînviat de 
Petrescu în romanul 

.Un om între oameni“ îi 
toată admirația. Se 

și el.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Telegramă

Tovarășului ȚOI EN GHEM 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Tovarășului RIM IR SEN 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN

Cu prilejul alegerii și numirii dv. în calitate de președinte 
Prezidiului Adunării Populare Supreme și președinte alal

Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate 
Coreene, vă transmitem cele mai călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima noi succese în activitatea dv. 
închinată operei de construire a socialismului în R.P.D. Co
reeană, realizării năzuinței naționale a poporului coreean — 
unificarea pașnică și democratică a patriei sale și consolidării 
păcii în lumea întreagă.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Populară Romînă și Republica Populară Demo
crată Coreeană se vor dezvolta continuu, spre binele popoare
lor noastre, în interesul întăririi 
socialist.

unității și coeziunii lagărului

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

Mergem unde e nevoie de noi
SUCEAVA (de 

corespondentul 
tru). —

86 tinerț medici, ab
solvenți ai facultăților 
medico - farmaceutice 

din București, Cluj, 
Tg. Mureș s-au pre
zentat la Suceava pen
tru a-și lua posturile 
in primire. Așteptau 
repartizarea. Iată-1 pe 
dr. Milea Onoroiu. 
Este de prin părțile 
Sibiului. Și, la faculta
te a fost întrebat unde 
vrea să meargă după 
absolvire.

— Am auzit ca în 
regiunea Suceava esle 
nevoie de mulți me
dici. Dacă este nevoie 
de mine în Suceava, 
merg acolo — a spus

la 
nos-

el. Iată-I acum la Su
ceava Ia sfatul popu
lar regional.

Din nou a fost Între
bat : „unde vrei sâ 
mergi 7"

— Nu cunosc re
giunea, dar, chiar dacă 
aș cunoaște-o, aș răs
punde la fel. Merg 
unde este nevoie de 
mine. El a fost repar
tizat la circumscripția 
sanitară din comuna 
Baia, raionul Fălticeni.

Asemenea răspun
suri au dat și doctori
ța Liana Olinci, care 
a terminat facultatea 
la Cluj cu media 9,97 
fiind șefa promoției. 
Împreună cu soțul ei, 
Dorin Olinci au fost 
repartizați la circum
scripția din comuna

Dornești, raionul Ră
dăuți.

Szekely Ladislau, 
fiul unui muncitor din 
Turda a cerut comisiei 
să-l trimită Intr-o cir
cumscripție mare, unde 
e nevoie de el.

Și tinerii medici Bo- 
rony Atila, și Truță 
Emilia și mulți alți ti
neri medici au cerut să 
meargă acolo unde 
este nevoie de cunoș
tințele lor, de elanul 
lor tineresc,

Cei 86 de tineri me
dici, proaspeți absol
venți ai facultăților, 
au plecat In satele re
giunii și s-au încadrat 
în rîndul celor aproa
pe 800 de medici care 
lucrează astăzi în re
giunea Suceava, '

Extind mecanizarea lucrărilor 
în zootehnie

La G.A.S. Dorolț, Calciul Mare, 
Halmeu, Chereușa și altele din re
giunea Maramureș au fost puse in 
funcție instalații de aducțiune și 
distribuire a apei în fermele de 
animale asigurîndu-se astfel cu 
un volum de muncă mult mai 
mic decît pînă acum o mai bună 
alimentare cu apă a acestor sec
toare. Asemenea lucrări se fac 
și în alte G.A.S. din Maramureș,

Odată cu lucrările ce se fac 
pentru îmbunătățirea alimentării 
fermelor zootehnice cu apă, în 
G.A.S. din regiunea Maramureș se 
lucrează intens și la introducerea 
unor utilaje de înaltă productivi
tate. La G.A.S. Cărei și Dorolt, de 
exemplu, se montează adăpătoare 
automate, aparate electrice de 
muls, benzi de transport și distri
buție a furajelor etc.,
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n ultimii doi-trei 
ani colectiviștii no
ștri și-au însușit 
multe cunoștințe, 
datorită organizării 
cu regularitate în 
fiecare an a învă

țămîntului agrozootehnic. Co
lectiviștii înșiși și-au dat seama 
că munca pe ogoare e mult mai 
spornică, tainele belșugului li 
se descoperă dacă își fac 
un prieten apropiat din știința 
agricolă. Dovada cea mai vie 
o constituie producțiile spo
rite la hectar. Anul acesta, bu
năoară, noi am obținut la grîu 
o producție medie de 2272 kg 
la hectar, gospodăria noastră 
situîndu-se pe primul loc pe ra
ion. Organizația de partid, con
siliul do conducere, acordă o
mare atenție învățămîntului a-
grozootehnic de masă și pentru 
faptul că datorită lui au crescut, 
în gospodărie, multe cadre de 
nădejde, care aplică cele învă
țate, contribuind astfel la dez
voltarea economică a gospodă
riei. Un exemplu : colectivistul 
Petre Pădureanu, un om tînăr, 
acum trei ani făcea parte din- 
tr-o echipă de cîmp. Pe urmă a 
ajuns șef de echipă, iar anul 
hcesta a luat în primire o bri
gadă. Cele mai bune rezultate 
în producție le-au obținut colec
tiviștii din brigada lui.

Anul acesta, cursurile agro
zootehnice se vor desfășura în 
condiții și mai bune. Avem

totul pregătit. înainte de a înce
pe înscrierile, pe bază de cerere 
individuală, ca la orice școală, 
ajutat de organizația de partid, 
de organizația U.T.M., am stat 
de vorbă cu viitorii cursanți. 
Oamenii s-au arătat dornici să 
urmeze această școală a belșu
gului cu durata de 3 ani. La 
cercul agrotehnic sînt înscriși 60 
de cursanți, iar la cel zooteh
nic 30. Majoritatea lor sînt 
tineri.

menea, un bogat material didac
tic. Treaba asta au făcut-o chiar 
cursanții; au participat mai 
mulți tineri printre care : Agi- 
gheri Nurizan, Veronica Stoica, 
Ion Bădulescu, Petre Pădureanu. 
Avem snopi de grîu și colecții 
de boabe de grîu din toate so
iurile pe care Ie cultivăm noi, 
insectare cu dăunători, colecții 
de floarea-soareluî și de po
rumb cu semințe și plante, mu
laje din legumicultura și zoo-

despre agrotehnica aplicată de 
ei și rezultatele obținute) vom 
veni cu o scrie de conferințe 
la care vor fi mobilizați absolut 
toți colectiviștii. în munca a- 
ceasta de propagandă a științei 
agricole ne voni folosi de foto
montaje și grafice alcătuite cu 
aspecte și cifre din gospodăria 
noastră. Lecțiile și conferințele 
vor fi completate cu diafilme; 
avem 40 de diafilme cu cultura 
plantelor și cu creșterea anima

Pentru ca, încă din prima zi, 
lecțiile să se desfășoare în bune 
condiții, ne-am îngrijit din timp 

să asigurăm spațiul necesar pen
tru ținerea cursurilor. Am ame
najat o sală încăpătoare, pe 
care am mobilat-o cu bănci și 
mese noi executate în atelierele 
noastre. Am procurat, de ase-

AVEM_TO IUL
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tehnie. Ca aparatură de labora
tor avem balanță, samovar, ger- 
minator, eprubete și produși 
chimici pentru experiențe prac
tice,

în sprijinul lecțiilor care vor 
fi foarte strîns legate de pro
cesul de producție din gospo
dăria noastră (uncie vor fi ținu
te de către brigadieri și chiar de 
șefi de echipe care vor vorbi

lelor. în sala de cursuri am or
ganizat o bibliotecă cu cărți și 
broșuri de știință agricolă pen
tru ca toți cursanții să-și poată 
asigura materialul indicat în 
bibliografie.

Ce-aș mai putea să mai adaug 
în ansamblul problemelor legate 
de pregătirile noastre ? Că și în 
acest an, mai mult chiar ca anul 
trecut, vom ține lecții eu carac-

ter de schimb de experiență la 
unele unități agricole socialiste 
din regiunea noastră care au ob
ținut rezultatele cele mai bune 
în unele ramuri alo producției 
agricole. Am și stabilit că ase
menea lecții vom ține la Sta
țiunea experimentală agricolă 
Dobrogea, privind agrotehnica 
unor soiuri de grîu și de po
rumb, Ia G.A.S. Agigea vom ur
mări procesul de mecanizare a 
lucrărilor la unele culturi, iar 
la G.A.C. Siminoc vom învăța 
din experiența colectiviștilor de 
aici în obținerea unor producții 
mari de porumb în condiții de 
secetă. Apoi vom invita un nu
măr de specialiști de la stațiu
ne între care și cercetători în 
pomicultură și viticultură ca să 
țină lecții fie în cadrul cercu
rilor, fie pentru acei colectiviști 
necuprinși la învățămîntul de 3 
ani care lucrează în aceste ra
muri de producție.

Toate acestea vor contribui, 
fără îndoială la înarmarea co
lectiviștilor cu temeinice cuno
ștințe agrotehnice, care îi vor 
ajuta direct în munca pe care o 
depun pentru obținerea unor 
producții mereu sporite,

ing. agronom
VIRGIL BADEA,

G.A.C. Valu lui Traian, 
regiunea Dobrogea

u multă vreme în 
urmă, membrii bi
roului Comitetului 
raional U.T.M. Urzi- 
ceni, au fost repar
tizați pe grupuri de 
gospodării colecti

ve cu sarcina de a ajuta efec
tiv la organizarea unor adunări 
generale U.T.M. în care să se 
stabilească tinerii care vor urma 
cursurile învăfămîntului agrozoo
tehnic de trei ani. în majoritatea 
organizațiilor, asemenea adunări 
au fost precedate de o analiză 
temeinică a modului în care s-a 
desfășurat învă|ămîntul agrozoo
tehnic în iarna trecută, cum au 
frecventat tinerii cursurile și mai 
ales cum au aplicat în viață cele 
învățate. Pînă în prezent, în ur
ma acestor dezbateri din adună
rile generale U.T.M., la cursurile 
agrozootehnice cu durata de trei 
ani au fost înscriși aproape 4 000 
de tineri.

în comunele Grindu, Valea Mă- 
crișului, Armășeșfi, înaintea dezba
terii din adunarea generală 
U.T.M. s-a stat de vorbă cu fie
care tînăr colectivist în parte, a- 
vîndu-se în vedere la înscriere 
preferințele sale, sectorul în care 
lucrează și necesitățile gospodă
riei colective. Acum, în fiecare 
din aceste comune numărul viito
rilor cursanți tineri trece de 150.

în același timp, organizațiile 
U.T.M. au fost îndrumate și se o- 
cupă acum de pregătirea sălilor 
de curs, de amenajarea caselor 
laborator, de completarea mate
rialului didactic și demonstrativ.

Iarna trecută, tinerii de la gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Coșereni, din lipsa unor 
săli de cursuri corespunzătoare nu 
au avut cele mai bune condiții

de studiu. De curînd, într-o adu
nare generală U.T.M., ei au ho- 
tărîf ca în timpul liber să ajute 
tîmplarii la procurarea materialu
lui lemnos din resurse locale și 
la confecționarea băncilor și me
selor necesare înzestrării sălilor 
de curs. Hotărîrea a început să 
prindă viață. Răspunzînd intere
sului manifestat de tineri pentru 
îmbogățirea cunoștințelor agrozoo
tehnice, conducerea gospodăriei 
a cumpărat un mare număr de 
cărți și broșuri de specialitate.

comunal U.T.M., Aurelian Lupea, 
și tehnicianul agronom Mihai Ha- 
vaghinian au colectat pentru casa 
laborator plante din toate cultu
rile gospodăriei. Ei au luat mai 
multe probe cultivate pe aceeași 
tarla, din același soi, dar cărora 
li s-a aplicat o agrotehnică dife
rită. împreună cu un colectiv de 
utemiști, au alcătuit pentru fieca
re mostră o fișă specială. Fișa 
cuprinde date cu privire la felul 
cum a fost îngrășat pămîntul, cum 
a fost cultivată planta respectivă,

ganizații de bază U.T.M. ca cela 
din comunele Merii Petchi, Patru 
Frați, Maia și altele care n-au a- 
cordat atenția cuvenită învăță- 
mînfului agrozootehnic. N-au dis
cutat cu tinerii în vederea înscrie
rii lor la unul din cercuri, nu i-au 
antrenat la acțiuni asemănătoare 
cu cele amintite mai sus. Apoi, 
în general, n-a existat o privire 
de perspectivă în legătură cu îm
bogățirea cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor care n-au putut 
fi cuprinși în învățămîntul agro-

Printre colectiviștii fruntași din comuna Bolintinu din Deal, raionul Titu, se numără și utemista Con
stantina Mirică. Rezultatele bune pe care te obține în muncă se datoresc în primul rînd grijii pe care 
o manifestă ea pentru continua îmbogă|ire a cu noștinfelor profesionale. Anul trecut a fost unul din
tre Cei mai activi cursanfi ai cercului agrotehnic ; în acest an s-a înscris printre primii la învă|ămîn- 

tul agrozootehnic de trei ani.
Foto : I. CUCU

- ' " --- * * ..... ...........
Peste puțină vreme se vor deschide cursurile învățămîntului agrozootehnic de 

trei ani. în multe unități agricole socialiste pregătirile sînt terminate; în altele 
se urgentează acum rezolvarea unor probleme de ordin organizatoric, gospodă
resc. Orice amînare în această privință va îngreuna buna desfășurare în procesul 
de învățămînt.

Organizațiilor U.T.M. le revin acum și în continuare importante îndatoriri. 
Utemiștii, tinerii muncitori din G.A.S., nie canizatori din S.M.T., colectiviști să-i 
ajute pe ingineri — viitorii lectori ai cursurilor — la strîngerea în continuare 
a materialului necesar ilustrării lecțiilor cu exemple concrete din activitatea celor 
ce lucrează în unitățile agricole socialis te respective: fapte din activitatea de 
producție a brigăzilor, echipelor, mostre de plante, semințe.

Este bine ca în adunările generale ale organizațiilor U.T.M. pe brigăzi, în 
ședințele grupelor U.T.M. să se discute cu tinerii înscriși la învățămîntul agro
zootehnic, să li se arate necesitatea de a frecventa cu regularitate, de la prima 
lecție, cursurile cercurilor la care s-au înscris.

în continuare, organizațiile U.T.M. să se ocupe de participarea tinerilor la 
cursuri și seminarii, de felul în care se pregătesc aceștia și să ia operativ măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor constatate. ,

(Urmare din pag. I) 

înarma cu cunoștințe temei
nice, nu vor asigura continui
tatea în studiu, pe specialități, 
în funcție de sectorul în care 
lucrează fiecare colectivist. 
Activul consiliilor agricole 
regionale și raionale trebuie 
să urmărească și să combată 
înființarea de asemenea 
cercuri mixte.

Acum, este în curs acțiunea 
de definitivare a cercurilor 
pentru învățămîntul agrozoo
tehnic și a măsurilor organi
zatorice legate de deschidere. 
La această acțiune pot aduce 
o contribuție însemnată și or
ganizațiile U.T.M. din gospo
dăriile colective și din cele
lalte unități agricole socia
liste, prin mobilizarea unui 
număr cît mai mare de 
cursanți tineri. Se recomandă 
ca în fiecare din aceste 
cercuri de învățămînt să fie 
cuprinși 50—60 de colectiviști 
sau muncitori din G.A.S. și 
S.M.T., dîndu-se atenție, în 
primul rînd, tineretului. In 
cercurile de învățămînt agro
zootehnic trebuie înscriși nu
mai cursanți cu care s-a stat 
de vorbă, convinși de utilita
tea ridicării cunoștințelor pro
fesionale. Fiecare trebuie să 
cunoască bine scopul învăță
mîntului agrozootehnic, foloa
sele lui și obligațiile sale de 
colectivist sau muncitor din 
G.A.S. sau S.M.T. participant 
la aceste cursuri.

■
inînd seama de 
sectoarele de acti
vitate ale gospo
dăriei și de ramu
rile de producție 
ce urmează să ia 
în viitorii ani o

dezvoltare și mai mare, con
siliul de conducere al G.A.C. 
din comuna Bascov, re
giunea Argeș, a stabilit ca, 
în timpul celor 3 ani de învă
țămînt agrozootehnic, să func
ționeze un cerc pentru cultu
ra mare, un cerc de legumi
cultura și pomicultură și undi 
de zootehnie. S-a mai stabilit 
ca aceste cercuri să fie frec-
ventate de 142 de colectiviști. 
Lectori vor fi inginerul agro
nom, inginerul zootehnician și 
tehnicianul agronom al gos
podăriei.

In zilele următoare vor în-
cepe cursurile. S-au luat toa
te măsurile ca ele să se des
fășoare cu bune rezultate încă 
din prima zi ?

Tovarășul Mînăstireanu 
Vladimir, inginerul zootehni
cian al gospodăriei, este de 
mai multă vreme în posesia 
tabelelor care cuprind numele 
colectiviștilor ce vor frecven
ta cursurile fiecărui cerc în

în majoritatea gospodăriilor a- 
gricole colective din raionul Ur- 
ziceni, prin grija organizațiilor de 
partid și a consiliilor de condu
cere s-au luat măsuri pentru 
înzestrarea caselor laborator 
cu aparate, mulaje, schițe, 
planșe, mostre de diferite produ
se agricole. Comitetul raional 
U.T.M. a îndrumat și ajutat orga
nizațiile de bază U.T.M. să spri
jine această acțiune. La Alexeni, 
bunăoară, secretarul comitetului

parte. Ele însă n-au fost 
întocmite, așa cum ar fi tre
buit. pe baza unor discuții 
individuale cu colectiviștii. 
Comitetul organizației de bază 
U.T.M. n-a luat încă nici un 
fel de măsuri pentru îndru
marea unui număr cît mai

mare de tineri la aceste 
cursuri, cu toate că se cu
noaște că învățămîntului agro
zootehnic trebuie să i se acor
de aceeași atenție ca și învă
țămîntului politic U.T.M.

Nici în ceea ce privește asi
gurarea celorlalte condiții 
pentru buna .desfășurare, încă 
din prima zi a cursurilor, si
tuația nu este mult mai bună.

Aparatul de proiecție, cele
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velului de cunoș
tințe agricole ale țăranilor 
colectiviști și ale altor lucră
tori din unitățile agricole so
cialiste, care nu au fost cu
prinși în cercuri, se vor orga
niza, în cadrul căminelor cul
turale, cicluri de conferințe pe 
teme agricole actuale. In acest 
scop, Secția de învățămînt. și 
de propagandă din Consiliul 
Superior al Agriculturii a ela
borat un număr de 30 de confe
rințe dintre care 25 au și fost 
tipărite și difuzate. Programul 
de conferințe va fi întocmit de 
conducerile gospodăriilor co
lective, împreună cu lectorii 
și directorii căminelor cultu
rale. Temele conferințelor, 
care, pentru un ciclu nu vor

țrebui să fie mai multe de 
10-12, se vor alege dintre cele 
30 de teme elaborate de Consi
liul Superior al Agriculturii, 
astfel ca să prezinte interes și 
să aducă un sprijin real.

întrucît în sectorul crește
rii păsărilor, viermilor de mă
tase și al legumiculturii acti
vează un număr mare de fe
mei și fete, Consiliul națio
nal al femeilor a inițiat un 
ciclu de lecții pentru tinere
tul și femeile care lucrează în 
aceste sectoare. •

Organizațiile U.T.M. și toți 
tinerii de la sate sînt chemați 
să sprijine conducerile gospo
dăriilor agricole colective și 
conducerile căminelor cultu
rale în mobilizarea cursanți
lor la cercurile de învățămînt 
agrozootehnic de masă, pre
cum și la ciclurile de confe
rințe. Tinerii să fie exemplu 
în privința frecventării cu re
gularitate a cursurilor și a 
însușirii cunoștințelor.

De asemenea, o mare im
portanță trebuie să se acorde 
în perioada care a mai rămas 
pînă la deschiderea anului 
de învățămînt agrozootehnic 
de masă procurării manuale
lor, astfel ca fiecare cursant 
să aibă manualul său după 
care să se pregătească. Con
siliile de conducere ale gos
podăriilor agricole colective, 
conducerile G.A.S. și S.M.T. 
au sarcina ca pînă la deschi
derea învățămîntului să se în
grijească de asigurarea bazei 
materiale necesare desfășură
rii în bune condiții a învăță
mîntului agrozootehnic de 
masă.

entru ca lecțiile 
să fie cît mai in
teresante, mai a- 
tractive, mai bo
gate în exemple 
concrete din fie
care gospodărie

colectivă, este necesar ca pînă 
la începerea cursurilor să se

termine culegerea materialu
lui demonstrativ și a faptelor 
comparative. In această ac
țiune, organizațiile U.T.M. pot 
aduce un prețios sprijin lec
torilor. Să ' continue acum 
strîngerea de semințe de 
plante de pe loturi diferite,, 
cu producții diferite, să se 
eticheteze și să se depoziteze 
cu grijă. Totodată, de la bri
gadieri, șefi de echipe, de la 
colectiviștii fruntași să se cu
leagă date comparative des
pre brigăzi și echipe care, 
avînd aceleași condiții și po
sibilități, au obținut producții 
diferite. Toate acestea vor 
servi la o vie ilustrare a lec
țiilor, la legarea lor directă de 
problemele producției din gos
podăria colectivă respectivă.

O parte din cercuri vor ține 
lecțiile în sălile căminelor cul
turale ; deci, vor trebui asi
gurate din timp condițiile 
pentru buna desfășurare a 
lor. Comitetele executive ale
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ce lucrări de întreținere i s-au 
aplicat, de către care brigadă și 
care a fost producția la hectar, 
în acest fel au fost create bune 
condiții pentru expunerea unor 
lecții cu o mare valoare practică. 
Comitetul raional U.T.M., consi- 
derînd bună inițiativa acestei or
ganizații, a indicat tuturor secre
tarilor să procedeze la fel. Și în 
comunele Balaciu, Bărcănești și 
altele totul este pre'-ețit, iar 
cursurile agrozootennice pot în
cepe.

Sînt însă în gospodăriile co
lective din raionul nostru și or-

zootehnic de trei ani. încă nu s-au 
stabilit măsuri concrete pentru an
trenarea lor la ciclurile de confe
rințe care se vor organiza, pen
tru studierea de către aceștia a 
literaturii de specialitate.

Asemenea neajunsuri au izvo- 
rîf dintr-o slabă preocupare a 
unor membri ai biroului comite
tului raional U.T.M. și a unor in
structori, care s-au mulțumit să 
dea cîteva sfaturi, cîteva indicații 
generale organizațiilor de bază 
U.T.M. din raza lor de activitate, 
fără să le ajute concret în stabi
lirea și aplicarea celor mai co

respunzătoare măsuri în această 
direcție. Comitetul raional de 
partid ne-a ajutat să remediem 
această situație.

Problema contribuției noastre 
la buna desfășurare a învățămîn
tului agrozootehnic, pentru care ne 
simțim la fel de răspunzători ca 
și față de învățămîntul politic 
U.T.M., a fost dezbătută nu de 
mult în cadrul unei ședințe a bi
roului comitetului raional U.T.M. 
Pe lingă unele măsuri pentru pe
rioada actuală, s-a stabilit ca fie
care membru al biroului să răs
pundă pe toată durata de unul 
sau mai multe cercuri, să ajute 
efectiv organizațiile de bază 
U.T.M. să-și organizeze bine mun
ca de mobilizare a tinerilor la 
cursuri și lucrări practice, la de
monstrații. S-a stabilit ca la ziua 
secretarului doi sau mai mulți se
cretari din gospodării colective 
unde există o bună experiență să 
prezinte referate despre felul cum 
se desfășoară învățămîntul agro
zootehnic, despre frecvența tine
rilor la cursuri și mai ales despre 
modul în care ÎȘÎ însușesc și a- 
plică în munca lor cele învățate, 
în toate gospodăriile agricole co
lective din raion avem cadre de 
tehnicieni și ingineri agronomi 
bine pregătiți, cu o bogată expe
riență care ne vor ajuta să facem 
din cercurile de învățămînt agro
zootehnic adevărate școli ale re
coltelor bogate.

ION LĂCEANU 
prim secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Urziceni

20 de diafilme, cîteva mulaje 
din pomicultură și viticultură 
— ramuri pe care, de altfel, 
gospodăria încă nu le are — 
cele 3 borcane cu semințe și 
broșurile din bibliotecă hu 
sînt suficiente ca material de
monstrativ. Mai trebuie apoi

parte. Organizația U.T.M. să 
pună fără întîrziere această 
problemă în discuția unei a- 
dunări generale deschise în 
care să li se explice tinerilor 
importanța învățămîntului 
agrozootehnic de trei ani, fo
loasele lui și necesitatea de a

timpul
NJȚ AȘTEAPTĂ

pregătită sala în care se vor 
ține lecțiile.

Există aici părerea că mai 
e vreme, „că doar n-au intrat 
zilele în sac“.

Dar iată că zilele au intrat 
în sac și mîine, poimîine se 
deschid cursurile. Ce se 
impune să se facă acum 7, 
în primul rînd să se discute 
cu fiecare viitor cursant în

sfaturilor populare comunale 
și directorii căminelor cultu
rale au datoria să amenajeze 
sălile unde se vor ține cursu
rile, să le asigure lumină, căl
dură, curățenie etc. Și în a- 
ceastă privință un sprijin în
semnat îl pot da organizațiile 
U.T.M. de la sate.

întrucît timpul care a mai 
rămas pînă la începerea 
cursurilor este destul de scurt, 
paralel cu celelalte lucrări a- 
gricole care se desfășoară în 
această perioadă trebuie să 
se treacă cu toată hotărîrea 
la îndeplinirea măsurilor pre
văzute pentru asigurarea des
chiderii învățămîntului la 
timp și pentru desfășurarea 
lui în condiții cît mai bune.

«OHSIlTUt SUPERIOR tOBICUlTURII 

r CURSURI AGROZOOTEHNICE 0E MAS*f 

CU DURATA DE 3 AHI

CULTURA 
(ANTELOR GE CÎMP

ANUL'I

frecventa aceste cursuri. Cu 
acest prilej să se stabilească 
și măsuri concrete cu privire 
la asigurarea frecvenței și a 
participării active a fiecărui 
tînăr la seminarii și de
monstrații practice. Totodată, 
tinerii să fie mobilizați la ac
țiunea de completare a ma
terialului didactic demonstra
tiv : probe de semințe, știuleți

de porumb etc. Pot fi întoc
mite, de asemenea, grafice cu 
producția obținută la diferite 
plante pentru cultivarea că
rora s-au folosit îngrășăminte, 
în comparație cu culturi ase
mănătoare însămînțate în te
ren neîngrășat; la fel, la pro
ducția de carne, lapte, com- 
parîndu-se rezultatele obți
nute în condițiile unei fu
rajări raționale, cu celelalte 
Acestea vor constitui o reală 
contribuție la ilustrarea lec
țiilor, la legarea lor directă de 
problemele de producție spe
cifice gospodăriei.

Tot în aceste zile trebuie să 
se completeze aparatura de 
laborator necesară, să se re
vizuiască fondul de cărți din 
bibliotecă și să fie dotată cu 
noutățile agrotehnice și zoo
tehnice apărute.

Prin toate acestea se va a- 
sigura o bună pregătire a 
cursanților, o înarmare temei
nică a lor cu cunoștințele ne
cesare desfășurării la un ni
vel superior a activității în 
gospodăria colectivă.

NICOLAE COTIGA
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Plecarea 
unei delegații a C. C. 

ai U. T. M. în Alger
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Alger, o delegație a C.C. al 
U.T.M. pentru a participa la 
festivitățile de la 1 noiembrie, 
Ziua națională a Algeriei.

Delegația este condusă de 
tov. Anghel Paraschiv, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M.

ARII PBffittNII
In Editura Politică 

A APĂRUT:

Manifestări culturale

co

al

Ionel Hădărugă, unul dintre cei mai buni „matematicieni“ din clasa a ll-a a Școlii elementare din comuna Rășinari, regiunea Brașov 
Foto: V. ORZA

In ajutorul celor care studiazăStatutul P. M. R.
Culegere de lecții

200 pag. 3 lei

în discuția utemiștilor:

Manifestările cultural-artistice 
prilejuite de sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice con
tinuă să fie urmărite în întreaga 
țară de numeroși oameni ai 
muncii. -

ÎN CAPITALA, prof. arhitect 
Gheorghe Petrașcu a vorbit la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
despre „Arhitectura și urbanis
mul sovietic contemporan”, iar 
la clubul 
București 
Neveanu 
„Profilul 
tic”.

La cluburile sindicale din ora
șele și schelele petroliere ale re
giunii PLOIEȘTI au avut loc 
numeroase conferințe printre 
care „Voința de pace a popoa-

Fabricii de țigarete 
conf. univ. I. Popescu 

a ținut conferința 
moral al omului sovie-

relor, factor călăuzitor al poli
ticii externe a U.R.S.S.”, „Din 
lumea științei și tehnicii sovie
tice”, „Ce este nou în tehnica 
sovietică privind forajul sonde
lor” și altele. La Ploiești s-a 
deschis expoziția „Electrificarea, 
baza construirii economiei 
muniste a U.R.S.S.”.

Ion Diaconescu, secretar
Comitetului regional Oltenia al 
U.T.M. a vorbit la Casa priete
niei romîno-sovietice din CRA
IOVA despre contribuția tinere
tului sovietic la îndeplinirea sar
cinilor septenalului. Numeroși 
elevi din Tîrgu Cărbunești au 
asistat la o seară de recenzii, în 
care s-a prezentat romanul 
„Cauza pe care o slujești”, de 
Iuri Gherman.

probleme ale educației comuniste

Un mare număr de oameni ai 
muncii din raioanele regiunii 
HUNEDOARA au luat parte la 
concursul cu tema „Prietenia ro- 
mîno-sovietică”. La Deva a avut 
loc conferința „Realizări și per
spective de dezvoltare a econo
miei naționale a Uniunii Sovie
tice în anii septenalului”, iar 
Casa de cultură din Hunedoara 
a găzduit o seară literară inti
tulată „Literatura constructori
lor comunismului”.

La căminele culturale din 40 
de comune ale regiunii IAȘI au 
avut loc conferințe despre agri
cultura sovietică. Acestea au 
fost audiate cu interes de 
3 500 de colectiviști.

O interesantă expoziție 
tulată „Electrificarea —- 
construirii comunismului
U.R.S.S.” s-a deschis la SUCEA
VA. Pînă acum în regiunea Su
ceava în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-soyietice aU avut loc 394 
de manifestări cultural-artistice, 
la care au participat 75 000 de 
oameni ai muncii.

(Agerpres)
------- ------ •------

peste

inti- 
baza 

în

Ștafeta prieteniei

n școlile din ora
șul Bacău adună
rile de dare de 
seamă și alegeri 
U.T.M. sînt în pli
nă desfășurare.

Este pozitiv faptul că în 
adunările care s-au ținut pînă 
în prezent un loc important 
l-a ocupat, atît în dările de 
seamă cît și în discuțiile ute- 
miștilor, munca de educare 
politică a elevilor, de înar
mare a acestora cu cunoaște
rea hotărîrilor partidului și 
guvernului, de dezvoltare la 
elevi a simțului de răspun
dere pentru principala lor în
datorire : învățătura.

Apreciind ceea ce a fost 
bun în activitatea desfășurată 
în anul trecut. în multe adu
nări ale organizațiilor U.T.M. 
de clasă s-a făcut și o temei
nică analiză în spirit critic a 
unora din slăbiciunile care au

Mult’ dezbătută a fost pro
blema muncii politice desfășu
rată la nivelul claselor. In 
clasele a X-a A și a X-a B 
de la Școala medie nr. 1, și 
anul IV A de la Școala peda
gogică etc., birourile U.T.M. 
au lăsat totul pe seama comi
tetului organizației de bază 
U.T.M. pe an. în clasa amin
tită de la Școala pedagogică, 
în tot timpul anului trecut nu 
s-a ținut nici o adunare ge
nerală, acestea fiind greșit în
locuite cu orele de dirigenție. 
In clasele amintite, ca și în 
altele, au fost elevi care au 
privit cu superficialitate învă
țătura, au avut nunieroase nia- 
nifestări de indisciplină. Bi
rourile U.T.M. erau datoare să 
intervină operativ, să mobili
zeze pe toți utemiștii din cla
să împotriva unor asemenea 
manifestări.

Din adunările generale care 
au avut loc s-au desprins și 
o seamă de concluzii impor
tante asupra modului în care 
s-a desfășurat anul trecut în- 
vățămîntul politic, asupra 
eficacității măsurilor luate în 
acest an. La școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 utemiștii au apre
ciat faptul că anul trecut ci
clurile de conferințe au fost 
mai judicios stabilite. Tova
rășii care au ținut expunerile

au dat o mai mare atenție 
conținutului acestora, legînd 
de viața și munca elevilor 
problemele expuse. Din păcate, 
nu peste tot s-au petrecut lu
crurile așa. La Școala peda
gogică, de pildă, ciclurile de 
conferințe au fost stabilite 
arbitrar, fără o consultare 
prealabilă a elevilor, fără să 
se țină seama de necesitatea 
muncii educative din fiecare 
an de studiu în parte. Și a- 
ceasta în condițiile în care

pe elevi să tragă concluzii 
practice pentru activitatea lor 
concretă.

O parte din aceste neajun
suri au fost remediate în a- 
cest an de învățămînt politic. 
Din păcate însă comitetul o- 
rășenesc U.T.M. a întîrziat 
nepermis de mult cu recruta
rea și pregătirea lectorilor ce 
vor ține expunerile stabilite. 
Pînă la data de 16 octombrie 
nu erau încă nici măcar sta
biliți lectorii.

dacă se mai țin informările 
politice. întrebarea lor este 
întrutotul justificată. De la 
începutul anului și pînă la 20 
octombrie în nici una din șco
lile orașului Bacău nu s-a ți
nut nici măcar o informare 
politică. Și aceasta pentru că 
comitetul orășenesc U.T.M. 
nu a stabilit si nu a pre
gătit tovarășii care urmează 
să țină informările politice.

Evident că în adunările ge
nerale s-au discutat și alte

însemnări pe marginea unor adunări de dare de seamă 
și alegeri Ii. T. M. din școlile orașului Bacău

unii din elevii acestor ani 
au avut serioase manifestări 
de cosmopolitism, de indis
ciplină. Normal ar fi fost — 
așa cum s-a subliniat și în a- 
dunările de alegeri — c'a ele
vii să fie ajutați și prin in
termediul ciclurilor de confe
rințe să-și formeze și să-și 
dezvolte trăsăturile moral-po- 
litice ale omului înaintat al 
zilelor noastre, să li se vor
bească mai mult despre cuce
ririle poporului nostru sub 
conducerea partidului.

Așa cum a reieșit, în special, 
din dezbaterile care au avut 
loc în adunările generale de 
la Școala medie nr. 3, pentru 
a mări eficacitatea învățămîn- 
tului politic nu este suficient 
numai să stabilești un număr 
de conferințe care să cores
pundă situației din clase. Tot 
atît de important este și mo
dul în care acestea sînt pre
zentate în fața tinerilor. Ute- 
miștii și elevii claselor a IX-a 
de anul trecut, au așteptat cu 
nerăbdare să audieze expune
rile despre „Patriotismul so
cialist — trăsătura caracteris
tică a moralei omului de tip 
nou“, „Munca — chestiune de 
onoare și cinste”, despre viața 
tineretului din trecut și astăzi, 
în locul unor expuneri atrac
tive, interesante, bogate în 
fapte de viață, li s-a citit însă 
de către lectorii trimiși de 
comitetul orășenesc U.T.M. 
cîte o conferință greoaie, pli
nă de generalități. Este lesne 
de înțeles că asemenea expu
neri sînt departe de a ajuta

Adunările generale de dare 
de seamă și alegeri au scos 
la iveală și o seamă de ne
reguli existente în munca de 
informare politică a tinerilor. 
Este adevărat că la Școala me
die nr. 2, și în special la cla
sele a IX-a de anul trecut in
formările politice s-au ținut 
cu regularitate, ajutîndu-i pe 
elevi să cunoască și să înțe
leagă just cele mai impor
tante evenimente interne și 
internaționale. Dar cu o 
floare nu se face primă
vară. La Școala medie nr. 3, 
la Școala pedagogică infor
marea politică a fost înlocuită 
cu o expunere cronologică a 
cîtorva evenimente, fără ca 
măcar să se arate legătura 
dintre ele. în aceste școli nu 
s-a avut în vedere, întotdeau
na, că informarea politică are 
menirea de a-i ajuta pe tineri 

■să cunoască mai profund po
litica internă și externă a 
partidului și statului nostru. 
S-a urmărit mai mult memo
rarea mecanică de către elevi 
a unor evenimente și nu înțe
legerea semnificațiilor acestora. 
La școala pedagogică s-a mers, 
pînă acolo încît li s-a dat ele
vilor extemporal în „ora de 
informarea politică“. Acest 
procedeu bucheresc nu are ni
mic comun cu informarea po
litică operativă, bogată în con
ținut, pe marginea căreia ti
nerii pot discuta, care să-i a- 
jute cu adevărat să-și îmbo
gățească nivelul politic.

în unele adunări generale 
U.T.M. tinerii au întrebat

probleme punîndu-se, cum era 
și firesc, un accent deosebit 
pe învățătură. Am insistat 
însă asupra cîtorva aspecte 
ale muncii educative, pentru 
că acestea au stîrnit cele mai 
aprinse dezbateri.

★

Trebuie spuse cîteva cuvin
te despre eficacitatea adunări
lor care au avut loc. Dacă 
cele mai multe dintre ele au 
reușit, în general, să facă o 
analiză temeinică a muncii, să 
precizeze cauzele care au de-

terminat slăbiciunile existen
te, nu toate au reușit să sta
bilească și măsurile necesare 
activității de viitor.

Proiectele de hotărîri pre
zentate în adunările generale 
se rezumau Ia fraze ca : vom 
lua măsuri să îmbunătățim 
situația la învățătură, vom 
pregăti adunări generale în 
care să se discute probleme 
interesante etc. Dar care Vor 
fi aceste măsuri, ce probleme 
vor fi discutate în adunările 
generale, nu se arăta decît cu 
rare excepții.

Este de datoria comitetului 
orășenesc U.T.M. să tragă 
concluziile cuvenite din aceas
tă stare de lucruri acum cînd 
se pregătesc și a început des
fășurarea adunărilor generale 
pentru darea de seamă și ale
gerea comitetelor organizați
ilor de bază pe ani de studii. 
Paralel cu aceasta trebuie să 
se ia imediat măsuri pentru 
ținerea informărilor politice 
în toate școlile, pentru recru
tarea și repartizarea tovarăși
lor ce vor ține expunerile în 
cadrul învățămîntuluj politic 
din școli.

în aceste zile, zeci de mii 
de sportivi și sportive din țara 
noastră participă la tradiționala 
manifestare închinată zilei de 7 
Noiembrie — „Ștafeta priete
niei romîno-sovietice“. Mesaje
le de prietenie ale sportivilor 
romîni către gloriosul tineret 
sovietic sînt purtate pe 5 tra
see care străbat toată țara, de 
atleți, motocicliști, călăreți, ci-

cliști. Ștafetele vor sosi în Capi
tală sîmbătă 3 noiembrie pe 
stadionul Republicii la ora 17,45. 
Primirea ștafetelor se va face 
într-un cadru festiv. în ziua de 
4 noiembrie, o delegație de 
sportivi fruntași va purta mesa
jele pe traseul final, spre gra
nița cu Uniunea Sovietică.

(Agerpres)
Lemnul
o ß

bine
valorificată

(Urmare din pag. I)

TELEGRAMĂ

ION MARIA 
PETRU ISPAS

„Centrul înaintaș

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Romî- 
ne. Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare 
tovarășului Pak Sen Cer, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Democra
te Coreene.

Cu prilejul numirii dv. în 
funcția de ministru al aface

rilor externe a! R.P.D. Co
reene — se spune în telegra
mă — vă transmit felicitări 
cordiale și sincere urări de noi 
succese în activitatea dv. con
sacrată construirii socialismu
lui în R.P.D. Coreeană, întă
ririi relațiilor dintre țările 
noastre și triumfului păcii în 
lumea întreagă.

Semnarea planului de colaborare științifică 
pe anul 1963 între Academia R. P. R. 

și Academia Polonă de Științe
Marți a avut loc în Capitală 

semnarea planului de colabo
rare științifică pe anul 1963 
între Academia R. P. Romîne 
și Academia Polonă de Ști
ințe.

Planul prevede efectuarea 
de cercetări în comun și cola
borarea în domeniile matema
ticii. tehnicii, medicinii, știin
țelor sociale și a altor ramuri 
ale științei. In vederea întări
rii legăturilor științifice între 
cele două academii, vor avea 
loc schimburi reciproce de co
laboratori științifici pentru

conferințe, studii științifice și 
schimb de experiență.

Planul a fost semnat de 
acad. I. S. Gheorghiu, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne și de acad. Janusz Grosz- 
kowski, vicepreședinte al Aca
demiei Polone de Științe.

★

Cu acest prilej însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Polone în 
R. P. Romînă, Ștefania Baron- 
ska-Bednarz, a oferit marți 
după-amiază un cocteil.

(Agerpres)

«

Informații
Marți seara a părăsit Capi

tala delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Uni
unea Sovietică, condusă de 
V. I. Prohorov, secretar al 
C.C.S., care la invitația Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă ne-a vizitat 
țara.

Oaspeții sovietici au fost 
conduși la Gara de Nord de 
V. Mușat, vicepreședinte al 
C.C.S., Ion Cotot, secretar al 
C.C.S., precum și de activiști 
ai C.C.S.

A fost de față G. E. Cebo- 
tariov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovie
tice în R.. P. Romînă.

★

Marți 30 octombrie a părăsit 
definitiv R. P. Romînă, Kim 
Ben Dik, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene în R.P. Ro
mînă.

La plecare. în Gara de 
Nord. Kim Ben Dik a fost sa
lutat de Gheorghe Luca, di-,

rectorul Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R.P.D. Coreene, în 
frunte cu Pak Rion Man, în
sărcinat cu afaceri ad-interim, 
precum și șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

*
Timp de aproape două săp- 

tămîni ne-a vizitat țara la 
invitația Universității din 
București, prof. univ. Jorgen 
Dich, prorector al Universită
ții din Aarhus (Danemarca). 
Oaspetele a avut întrevederi 
cu cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, a vizitat noi 
construcții și complexe de 
cămine și cantine studențești, 
muzee, ' unități agricole socia
liste.

La Universitatea din Bucu
rești prof. univ. Jorgen Dich 
a ținut o conferință despre 
situația agrară din Danemar
ca.

(Agerpres)

Mi se pare binevenită 
inițiativa ziarului nostru, de a 
cunoaște opinia unor specia
liști asupra anumitor proble
me legate de dansul modern. 
Și pentru că am fost invitați 
și noi, cititorii, să ne spunem 
părerea, nu întârzii s-o fac.

Am învățat să dansez la 
cursul de dans organizat la 
Casa de cultură a tineretului 
din orașul Brașov, unde pe 
lingă lecțiile propriu-zise ți
nute de coregrafi s-a organi
zat și un ciclu de expuneri 
despre istoria dansului. Ast
fel, pe lingă faptul că am în
vățat să dansez corect, am în
țeles că dansul exprimă de 
fapt sentimente și chiar con
cepția omului despre viață.

Cursurile de dans — iată o 
formă care vine în întâmpina
rea dorinței tinerilor de a în
văța să danseze corect. 'Din 
păcate însă sînt puține case 
de cultură unde se organizea
ză cursuri de dans modern. 
Cred că dacă ar fi extinsă a- 
ceastă inițiativă la toate ca
sele de cultură, mult mai pu
țini ar fi cei care „prind" 
unele dansuri mai bine sau 
mai prost și pe care apoi, 
necunoscîndu-le, le denaturea
ză, devenind ridicoli. Organi
zatorii culturali ar trebui să 
înțeleagă că pentru a ține o

Marți, 30 octombrie, Alexan
dru Bînlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, a primit de
legația iugoslavă alcătuită din 
secretarul de stat pentru in
dustrie, D. Kekici, și secreta
rul de stat adjunct pentru 
comerț exterior, V. Gaiano- 
vici, însoțită de Arso Milato
vici, ambasadorul R. P. F. 
Iugoslavia, și V. Knezevici, 
prim-secretar al ambasadei.

La primire au fost de față 
Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de

mașini, Gheorghe Rădoi, șeful 
departamentului construcții
lor de mașini din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, și Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior.

★

în seara aceleiași zile, cu 
prilejul încheierii vizitei dele
gației iugoslave în țara noa
stră, ambasadorul R. P. F. 
Iugoslavia, Arso Milatovici, a 
oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei.

(Agerpres)

a murit în zori

tehnicieni din întreprindere 
să prezinte tinerilor muncitori 
teme privind utilizarea la ma
ximum, a masei lemnoase, in
troducerea tehnicii noi în 
exploatările forestiere etc.; 
s-au organizat convorbiri cu 
tinerii pe aceste teme chiar 
la locurile de muncă, in par
chete, pe brigăzi. în întrece
rea socialistă care se desfă
șoară în întreprinderea noa
stră — și în care sînt antre
nați toți muncitorii vîrstnici și 
tineri — s-au născut unele 
inițiative valoroase ca, de pil
dă, folosirea lemnului de co
ronament ca lemn de lucru, 
scoaterea integrală a masei 
lemnoase din parchete, mic
șorarea cioatelor, folosirea 
crăcilor pentru mangal de 
Bocșa și altele. Urmînd exem
plul comuniștilor, numeroși 
tineri s-au situat printre frun. 
tașii în întrecerea socialistă 
obținând rezultate deosebite 
în îndeplinirea planului de 
producție. în mărirea indicelui 
de utilizare a masei lemnoase. 
Merită să fie citați printre 
aceștia șeful de brigadă Du
mitru Todoran de la sectorul 
Florești, tânărul Vass Domo- 
koș de la parchetul Glăjăria 
(căruia îi aparține inițiativa 
privind micșorarea cioatelor 
— inițiativă preluată de toate 
brigăzile), șeful de brigadă Va- 
sile^ Matei, de la parchetul 
Fătăciunea — care este și 
secretarul organizației U.T.M. 
din acest sector — și mulți 
alții.

Sezonul muncilor de vîrf în 
sectorul forestier a început 
odată cu toamna. Munca en
tuziastă, ce se desfășoară a- 
cum în pădurile care formea
ză domeniul de exploatare al 
întreprinderii noastre este 
garanția că pînă la sfîrșitul 
anului .vom obține noi și în
semnate succese în valorifica
rea mai bună a masei lem
noase.

deupă „Fotbal“ 
Pol Quentin și re
centa premieră 
nemafografică 

, lebrul 702“, 
' argentinian 
zînd piesa lui Au- 

gusfin Cuzzani reface cu origina
litate itinerariul geografico-moral 
al lumii capitaliste — junglă cu 
legi sălbatice, antiumane, ascunse 
fn spatele pretențiilor de „civili
zație“.

Senzaționalul acestei incursiuni 
cinematografice rezidă în faptul 
că, pătrunzînd în palate somptu
oase în care covîrșitorul lux 
împletește cu agresiva lipsă de 
gust, surprinde pe magnatul cu 
nume predestinat „Lupus“ — 
stîșiindu-și fioros prada, cu arma 
cea mai „elegantă“ a societății 
sale : banul. Cu bani și-a achi
ziționat președintele a 20 de

I
1

>1

Scenă din fi/lm

ci-
„Ce- 

filmul 
ecrani-

se

trusturi, stăpînul a 100 de fabrici, 
această bizară colecție de oameni- 
exemplare — după părerea sa, 
unice — din diverse domenii : 
șfiinfă, artă sport. E un atribut 
al celor puternici să pună stăpî- 
nire pe artă și șfi
infă și să le adu
că în palatele 
lor. Cînd geniul 
nu înflorește sin^ 
gur la curte, tre
buie adus de aiurea 
ca un consum pentru spirit' 
constată, la un moment dat in 
piesă, un personaj (foarte sărăcit 
pe ecran) : actorul. Numai că pe 
interpretul lui Hamlet ca și pe 
iscusita balerină, Lupus i-a achi
ziționat nu în calitate de rafinat 
Mecena, generos „stimulator“ al 
artelor, ci, dimpotrivă, de barbar 
sugrumător al talentului. Dacă se
colele anterioare creaseră le-

geoda bogătașului „sensibil“ la va
lorile spiritului, secolul trusturilor 
și al regilor frînghiilor de spînzu- 
rătoare (oare 
„Cannis“ din 
a fost exclus

ca o ma'fă, 
i" _

seară de dans nu este sufi
cient să asiguri muzica și sala. 
Inițiativa, ingeniozitatea fiecă. 
ruia ar trebui să contribuie la 
organizarea unor seri de dans 
la care tinerii să se simtă 
bine, să danseze corect. Ține
rea unor expuneri însoțite de 
exemplificări practice, con-

ore de dans. Tinerii se avîntă 
în ritmurile muzicii, dansul 
decurge normal, firesc, cu vo
ioșie. Mâi auzi însă câte o 
dată și următorul îndemn:

— Hai să dansăm în „fi
guri“.

Despre ce fel de figuri este 
vorba? Niște scălămbăieli și

de mare forjă demasca- 
lucrarea dramatică a lui

de ce simb'-' .or, 
piesa lui Cuzzani 

în film ?) dezminte 
energic 
minciună. Nu, re
prezentantul ca
pitalului monopo
list nu cumpără 
desfătarea spiri

tului (n-are asemenea preocupări), 
ci triviala satisfacție a orgoliului 
său de colecționar extravagant, 
filatelist de mărci umane rare — 
nu interesează din care sector, 

lnfr-o societate în care omul e 
tratat ca o simplă marfă, de ce 
n-ar fi fot astfel tratat și talentul? 
Numai că cei care-l cumpără nici 
nu-l recunosc măcar, ca atare. 
Lor li se livrează la domiciliu 
produsul ambalat în reclamă, de 
aceea nici nu-i interesează confi- 
nutul, valoarea reală a lui, ci doar 
efectul, senzafia pe care le-a pro
dus asupra celorlalți. Snobi, in
culp, grosolani ei cumpără succe
sul și nu talentul. Termeni care 
în capitalism nu corespund decît 
arareori. Cacho Garbalidi, ultima 
achizifie a lui Lupus, e un băiat 
oarecare, modest, entuziast juca- 
tor de fotbal, în jurul căruia 
membrii clubului pe care-l repre
zintă au creat o strașnică aureolă. 
Aceasta îl atrage pe Lupus și nu 
șutul imparabil al centrului îna
intaș al echipei 
tind de marile 
lui, capitalismul 
treg aparat administrativ 
palid reprezentat în film) 
ridic (violent acuzat în piesă, es
camotat pe ecran) care legalizea
ză cu mănuși și joben actul bar
bar de cumpărare — cu drept da 
viafă și de moarte — a unui om.

„Nahuel“. 
datorii ale 
constrìnge

Scene 
foare în 
Cuzzani : licitația publică sau pro
cesul în care e condamnat Cacho 
(originală metaforă : complet-ul 
de judecată compus din corbi ce 

această nu (ac decît să croncăne mono
silabic) nu și-au putut găsi întreg 
corespondentul ideologic și artis
tic în ecranizarea lui Rene Muji
ca. Valoarea satirică 
stă sub nivelul operei 
Mai reușite, sugerînd 
tea sportivului, au fost 
început, bine ritmate, 
tale, redînd acea frenezie colec
tivă a suporterilor fotbalului. In 
schimb, partea a doua a spectaco
lului cinematografic conceput 
hibrid, pe împletirea între ele
mentul fantastic și real, e statică, 
naivă, schematizată. Regizorul n-a 
fost consecvent cu ideile autoru
lui (deși însuși Cuzzani și-a rea
lizat scenariul), dar mai ales cu 
formula sa artistică. Alegoria n-a 
fost preluată decît parțial (păstra
te doar numele personajelor, 
practica lor odioasă), dar nu con
cret în imaginea-simbol capabilă 
de excelente generalizări, carac
teristică piesei. Pe ecran, doar o 
stăncufă rătăcită (simbol poate al 
reîncarnării „spiritului“ băiatului 
ucis 1I) traversează acest uni
vers populat de dramaturg cu fio
roase animale de pradă, trimiteri 
directe la capitalismul distrugător 
al valorilor umane. Desigur, țața 
de cineaști s-au exercitat pre
siuni puternice ale cenzurii statu
lui argentinian. E bine totuși că, 
așa cum e, filmul există. El de- 
nun)ă limpede un mod de viață 
care tinde să ucidă viafa.

a filmului 
originale, 

popularita- 
scenele de 
alert mon

Profi- 
clubu- 

un în- 
(foarte 
fi iu-

ALICE MÄNOIU

rz” 
r‘

Prietenul 
cărții

Sînt un dansator pasionat. 
Am obținut două diplome la 
concursurile de dans organi
zate la Casa de cultură a ti
neretului din raionul T. Vla- 
dimirescu. Am mers și la alte 
case de cultură din Capitală, 
la seri de dans. In multe 
locuri există preocupare din

SCRISORI DE LA CITITORI
cursuri „pentru cel mai bun 
dansator“, dansul florilor și 
alte jocuri distractive asigură 
o bună reușită a acestor seri.

CĂVRUȘ CORNEL 
student la Institutul politeh

nic Galați
★

Am 23 de ani dar mărturi
sesc că nu știu să dansez co
rect, 
obicei 
tural

In comună are loc de 
hora. La căminul cul- 
se mai organizează 

insă șt „seri ale dansului, 
cântecului și poeziei“. Sub în
drumarea unui profesor se 
învață cîte un cîntec nou, cîte 
o poezie, apoi urmează cîteva

zmucituri pe care ei le nu
mesc „figuri“. Aceasta se în
tâmplă din pricină că pe tine
rii din comună nu i-a învățat 
nimeni cum să danseze. De 
aceea consider că este foarte 
bună propunerea de a se în
ființa pe lingă casele de cul
tură raionale cercuri pentru 
învățarea dansului modern. 
Ar fi bine ca specialiști din 
cadrul acestor case de cultură 
raionale să se deplaseze cîte 
o zi pe săptămînă — poate 
duminica — în comune și la 
sate în același scop.

GHEORGHE DINU 
învățător — Izvoare, raionul 

Tîrgoviște

capartea activiștilor culturali 
tinerii să danseze corect, fru
mos. Iată, de exemplu, la 
casele de cultură ale tineretu
lui din raioanele „Grivița ro
șie“ și „23 August“, instruc
torii de dans țin expuneri în
soțite de exemplificări. Sint 
însă și case de cultură unde 
nu se dă atenția cuvenită în
vățării corecte a dansului de 
către tineri. La unele seri de 
dans ai impresia că organiza
torii acestor seri se gîndesc 
doar la fondurile pe care le-ar 
aduce reuniunile și nu la sco
pul lor educativ. Vînzînd mult 
mai multe bilete decît capaci
tatea sălii, după 2—3 ore de 
la începerea serilor de dans

nu mai ai loc să te miști în 
sală. Și dacă orchestra are 
preferințe pentru muzica mult 
prea ritmată, să vedeți atunci 
înghesuială! Cum să te dis
trezi la astfel de reuniuni ?

De mare importanță este și 
felul în care orchestra cîntă. 
La casele de cultură „16 Fe
bruarie“, „30 Decembrie“, „Ba- 
ruh Berea“, orchestrele au un 
repertoriu dinainte stabilit. La 
aceste reuniuni, chiar dacă 
nu dansezi, îți face plăcere să 
asculți muzica, să privești 
dansatorii. Ar fi bine ca 
„Scînteia tineretului“ să con
tinue raidurile pe care obiș
nuia să le facă sîmbăta seara 
la serile de dans, 
unui astfel de raid 
fost criticat felul în 
ta orchestra la casa 
ră din Calea Moșilor) serile de 
dans au căpătat un alt as
pect, instrumentiștii au renun
țat la zgomotele sacadate, care 
numai muzicalitate nu puteau 
avea. O îndrumare permanen
tă asupra modului cum tre
buie să se desfășoare serile de 
dans este necesară.

(Urmare din pag. I) 

dere... Cu Anton Filip din 
„Bărăgan“ s-a simțit tovarăș, 
de la început, i-a aprobat 
toate acțiunile, declarînd: 
„în locul lui, aș fi procedat la 
fel. Minunat om!“.... Citind 
cărți de actualitate, despre 
muncitori și țărani, Sandu 
Horincă și-a descoperit tră
sături comune cu ale unor 
eroi din aceste cărți. Conclu
zia a fost limpede: „Aș putea 
să inspir și eu un scriitor!“.

Dar pînă s-o găsi un scrii
tor care să aștearnă în pagini 
măiestre întâmplări din viața 
lui de miner, Sandu continuă 
să citească, să cunoșcă viața 
altora, să lege prietenii cu 
eroi dragi. Are mulți prieteni, 
Și va avea prieteni fără 
număr.

iti urma 
(când a 
care cîn- 
de cultu-

ILIE G.
țesător la Institutul de cerce' 
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DE PESTE HOTARE • L

SUB SEMNUL TRATATIVELOR
U Thant

a sosit la Havana
NEW YORK 30 

La 30 octombrie, 
general provizoriu 
,U Thant, a plecat 
spre 
Thant a declarat corespon
denților: „Sper că voi avea 
un schimb de păreri rodnic cu 
primul ministru Fidel Castro 
și cu ceilalți conducători ai 
Cubei, pentru realizarea unei 
rezolvări rapide și pașnice a 
problemei”.

în după-amiaza zilei de 
marți U Thant a sosit la Ha
vana.

(Agerpres). 
secretarul 
al O.N.U., 

cu avionul 
Cuba. Pe aeroport, U 

a declarat
„Sper că

Delegația 
cubana la O.N.U. 
va fi condusă 
de Râul Roa

HAVANA 30 (Agerpres). — 
In după-amiaza zilei de 29 oc
tombrie, la Havana a sosit ge
neralul Albino da Silva, șeful 
casei militare a președintelui 
Braziliei, Joao Goulart. în a- 
ceeăși zi. generalul da Silva a 
fost primit de primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro, la în
trevedere fiind de față amba
sadorul Braziliei la Havana, 
Luis Bastian Pinto.

Tot la 29 octombrie. Consi
liul de Miniștri al Cubei a 
hotărît ca ministrul afacerilor 
externe. Râul Roa, să plece la 
New York pentru a conduce 
delegația c,ubană la cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

„Rațiunea și stăpînirea de sine
au triumfat“

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
TASS transmite: Pe numele 
președintelui Consiliului dc 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, au fost primite tele
grame din partea lui Jawahar- 
lal Nehru și Haled El Azem in 
care șefii guvernelor Indiei și 
Siriei îl aprobă și îl felicită pe 
șeful guvernului sovietic pen
tru poziția curajoasă și în
țeleaptă in legătură cu situa
ția care s-a creat în jurul 
Cubei.

In telegrama sa primul-mi- 
nistru al Indiei scrie: „înțe
lepciunea dv. de om de stat, a 
ajutat Ia înlăturarea unui pe
ricol direct“.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Siria arată că poziția curajoasă 
și demnă de respect a șefului 
guvernului sovietic „a salva! 
omenirea de distrugere total? 
și a fost o pildă strălucită d- 
măreție sufletească și calm“.

★
COPENHAGA 30 (Agerpres, 

— In seara zilei de 29 octom
brie un grup de partizani al 
păcii danezi s-au întrunit în 
fața clădirii ambasadei sovie
tice de la Copenhaga pentru 
a aduce lui N. S. Hrușciov 
mulțumiri pentru poziția gu
vernului sovietic care a preîn
tâmpinat agravarea crizei și 
izbucnirea războiului.

★
STOCKHOLM 

preș). — TASS 
Este extrem de
faptul că rațiunea și stăpînirea 
de sine au triumfat în eveni
mentele internaționale în le-

30 (Ager 
transmite : 

îmbucurător

gătură cu Cuba. Pentru țările 
mici este, de asemenea, im
portant și faptul că O.N.U. a 
putut să joace un rol impor
tant ca for al opiniei publice 
internaționale, a declarat zia
rului „Aftonbladei“ T. Erlan- 
der, primul ministru al Sue
diei. Primul ministru și-a 
exprimat, de asemenea, „ad
mirația pentru curajul perso
nal al lui N. S. Hrușciov“.

*
SAN JOSE, COSTA RICA 

30 (Agerpres). — într-o decla
rație dată publicității Confe
derația oamenilor muncii din 
Costa Rica subliniază că „po
litica consecventă de pace a 
Uniunii Sovietice și succesele 
obținute de ea în apărarea 
păcii și a revoluției cubane au 
trezit o mare bucurie în rîn- 
durile noastre. Sperăm că con
flictul va fi aplanat grabnic 
prin tratative“.

Uniunea femeilor din Costa 
Rica a adresat lui N. S. Hruș
ciov un mesaj în care subli
niază că șeful guvernului so
vietic a dat dovadă de multă 
înțelepciune în reglementarea 
pașnică a conflictului.

Evenimentele recente au a- 
rătat „cine îndrăgește pacea 
și cine tinde la un război“, se 
spune într-o declarație dată 
publicității de „Tineretul so
cialist din Costa Rica“. Trium
ful politicii sovietice este „un 
triumf al păcii, democrației și 
socialismului“.

★
CANBERRA 30 (Agerpres). 

Intr-un 
vizat cu

comentariu radiotele- 
privire la criza cuba-

Zi de intensă activitate la O.N.U
ale ziarelor
30 octombrie

Primele ediții 
newyorkeze din 
anunță în prima pagină, sub 
titluri mari, suspendarea blo
cadei militare americane îm
potriva Cubei pentru urmă
toarele 48 de ore. Aceasta s-a 
făcut la cererea secretarului 
general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, care a plecat marți 
dimineața la Havana pentru 
două zile, spre a discuta cu 
primul ministru cuban Fidel 
Castro modul în care vor 
organiza Națiunile Unite su
pravegherea operațiilor men
ționate în schimbul de mesaje 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy.

în tot cursul zilei de luni, 
U Thant a purtat discuții cu 
reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., Adlai Stevenson, și cu 
grupul celor trei consilieri 
numiți de Casa Albă condus 
de John Mc Cloy. De aseme
nea, secretarul general provi
zoriu al O.N.U. a avut o în
trevedere cu Vasili Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
după care purtătorul de cuvînt 
al O.N.U. a declarat că : „Re
prezentantul sovietic a pre
zentat o serie de sugestii con
structive privind aplicarea a- 
cordurilor dintre președintele 
Kennedy și dl. Hrușciov pen
tru soluționarea crizei“.

Această zi de discuții la Na
țiunile Unite este caracteriza
tă de ziarul „New York Ti
mes“ ca fiind „plină de roa
de“. Ziarul apreciază „ridica
rea blocadei ca o dovadă a 
micșorării tensiunii în cea 
de-a 8-a zi a crizei cubane”.

Editorialul din „New York 
Times” este intitulat „în timp 
ce evităm primejdia” și sub
liniază între altele : „Un mare 
val de speranță s-a extins în 
întreaga lume o dată cu ulti
mul schimb public 
dintre Kennedy și

schimb care a arătat că pre
mierul sovietic a oferit, iar 
președintele S.U.A. a acceptat 
evacuarea bazelor de rachete 
din Cuba în schimbul angaja
mentului american de a nu fi 
invadată insula și de a fi ri
dicată blocada militară. De 
altfel, scrie ziarul, blocadă a 
fost în fapt suspendată în 
noaptea aceasta".

Walter Lippmann și-a inti
tulat comentariul apărut 
marți în „New York Herald 
Tribune”, „Reglementarea cu- 
bană”.

„Acordul Kennedy—Hruș-

Dc la trimisul special

Agcrprcs la Ncw-YorK

de păreri 
Hrușciov,

ciov asupra Cubei — scrie 
Lippmann — are în vedere 
efortul pentru obținerea și a 
altor acorduri: anumiți pași 
în domeniul dezarmării, posi
bil un anumit fel de reexami
nare a situației între N.A.T.O. 
și țările Tratatului de la Var
șovia. în acest fel, regula de 
acțiune ar putea fi reducerea 
tensiunii prin realizarea mai 
întîi a acelor acorduri care nu 
ridică dificultăți serioase, ca 
de pildă acorduri asupra in
stalațiilor militare de un anu
mit tip periculos, dar care nu 
contează de fapt în balanța 
generală a puterii. Asemenea 
acorduri ar fi cel mai ușor de 
realizat”.

Ziarele semnalează, de ase
menea, ecoul pe care l-a avut 
în lume înlăturarea încordării 
în Marea Caraibilor. „New 
York Times”, într-o cores
pondență din Londra, scrie 
chiar în titlu „Hrușciov me
rită toată lauda pentru ușu
rarea tensiunii. Cresc, de ase
menea, speranțele în legătură

cu convorbiri în problema 
dezarmării”. în cuprinsul a- 
cestui articol se spune : „Des
fășurarea dramatică a eveni
mentelor și rezolvarea încor
dării a fost salutată în lumea 
întreagă cu o ușurare profun
dă și aceasta a fost interpre
tată ca deschizînd posibilități 
pentru noi negocieri asupra 
întregii probleme a dezarmă
rii”.

Din relatările presei ameri
cane de marți se vede însă nu 
numai ușurarea resimțită de 
opinia publică dar și nemul
țumirea anumitor cercuri 
S.U.A. care nu renunță 
uneltiri.

într-un articol publicat 
„New York Herald Tribune”, 
Robert Donovan arată că, deși 
oficialitățile americane recu
nosc că în momentul de față 
nu mai poate fi vorba 
o justificare pentru o 
a Cubei din 
„Washingtonul 
încă să vadă 
Castro. După 
cercuri influente de la Wa
shington, Statele Unite nu au 
renunțat încă la ideea de a 
provoca căderea regimului 
Castro”.

In ciuda acestor încercări 
opinia publică internațională 
își multiplică eforturile pen
tru ca traducerea în viață a 
hotărîrilor prevăzute în mesa
jele lui N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy să ducă la o rezol
vare amplă prin tratative a 
problemelor 
nesoluționate.

din 
la

în

de nici 
invazie 
S.U.A., 
dorește

partea 
mai 

răsturnarea iui 
părerea unor

internaționale

După referendumul 
din Franta9

PARIS 30 (Agerpres). — Co- 
mentînd rezultatele referendu
mului din 28 octombrie, ziarul 
„Combat“ scrie în legătură cu 
aceasta : „Da“-ul a cîștigat. De 
Gaulle nu a obținut însă ma
joritatea absolută a alegători
lor înscriși. Acest lucru este 
suficient pentru a da putere de 
lege proiectului său constitu
țional, dar nu îl face invulne
rabil".

La rîndul său 
ration“ arată că 
francezi care în 
în ianuarie 1961 
turile generalului de Gaulle 
s-au alăturat celor care chiar 
de la început au refuzat să-i 
acorde încrederea“.

„Votul de la 28 octombrie, 
scrie „L’Humanité", a dat o 
lovitură foarte serioasă re
gimului puterii personale“.

Agențiile occidentale de pre
să atrag atenția asupra impli
cațiilor rezultatului referendu
mului. „Un sfert din corpul 
electoral, relatează „Associa- 
ted Press“, s-a abținut într-un 
fel sau altul, unii rămînînd 
acasă, iar alții aruneînd în 
urne voturi nevalabile. Refe
rendumul pregătește scena 
pentru noi conflicte politice

ziarul „Libe- 
.,milioane de 
1958 și chiar 
și-au dat vo-

între o largă coaliție de parti
de, pe de o parte, și adepții 
generalului de Gaulle, pe de 
altă parte".

„Gaston Monerville. pre
ședintele Senatului, apreciază 
A.P., intenționează să contes
te legalitatea referendumului 
în cadrul Consiliului constitu
țional. El consideră că de 
Gaulle a acționat ilegal a- 
tunci cînd nu a prezentat pro
punerea sa parlamentului îna
inte de a organiza referendu
mul. Dacă Consiliul susține 
plîngerea lui Monerville și re
fuză să sancționeze rezultate
le referendumului, țara ar pu
tea fi cufundată într-o serioa
să criză constituțională“.

Dincolo de Consiliul consti
tuțional, scrie Associated 
Presus, se profilează nori de 
furtună. Alegerile generale 
pentru noua Adunare Națio
nală vor avea loc la 18 și 25 
noiembrie. Rezultatul cel mai 
probabil este că președintele 
va avea de înfruntat un parla
ment în majoritate ostil. Con
form constituției, Adunarea 
Națională Franceză nu poate fi 
dizolvată timp de un an de ia 
alegerea ei“.

nă Allan Fraser, deputat în 
parlament, a subliniat că „po
ziția adoptată de premierul 
Hrușciov este o dovadă a în
țelepciunii acestui om 
stat“.

Ziarul „Age“ publică 
sorile unor australieni 
aprobă inițiativa Uniunii So
vietice. în criza cubană, scrie 
Taylor, cititor al ziarului, vic
toria a fost repurtată de rușii 
care au dovedit cît se poate 
de dar năzuința lor de pace. 
„Hrușciov, scrie Taylor, s-a 
înălțat nemăsurat de mult în 
ochii tuturor oamenilor“.

★

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Un număr de oameni politici 
și activiști sindicali englezi 
și-au exprimat în presă satis
facția profundă față de recen
tele acțiuni de pace ale Uniu
nii Sovietice. Hill, secretarul 
general al Sindicatului unit al 
cazangiilor, constructorilor de 
nave și montatorilor, a spus 
că în prezent „se oferă o nouă 
posibilitate favorabilă pentru 
lichidarea tuturor bazelor din 
Anglia și din alte țări“. J. 
Lambert, secretarul general 
al sindicatului unit al turnă
torilor, a chemat să se folo
sească atmosfera favorabilă 
pentru „a se asigura coexis
tența pe scară mai largă“.

Deputatul laburist John 
Baird a chemat să se pună la 
respect cercurile din S.U.A. 
care nu au renunțat încă la 
politica de agresiune împotri
va Cubei și de echilibristică 
în pragul războiului.

Este necesar să se depună 
toate eforturile pentru a se ini
ția o nouă etapă în tratativele 
internaționale cu privire la 
dezarmare, a spus WiU Owen, 
membru al parlamentului.

★

CARACAS 30 (Agerpres).— 
Camera Deputaților din Vene
zuela a propus guvernului să 
ia măsuri menite să contribuie 
la rezolvarea pe cale pașnică 
a crizei izbucnite în legătură 
cu acțiunile S.U.A. în Marea 
Caraibilor și s-a pronunțat 
pentru lichidarea bazelor ato
mice și pentru dezarmare ge
nerală.

Camera Deputaților a adop
tat, de asemenea, hotărîrea 
de a adresa Organizației Na
țiunilor Unite o declarație prin 
care să arate că sprijină ac
țiunile secretarului general 
provizoriu al O.N.U., U Thant, 
în vederea menținerii păcii.

-----

de

scri-
care

in sprijinul R. A. Yemen
SANAA 30 (Agerpres). — 

Mai mulți șeici ai tribului Al- 
heda l-au vizitat Pe primul 
ministru al Yemenului, As- 
Sallal, și au declarat că spri
jină Republica Arabă Yemen. 
Ei au comunicat, de asemenea, 
că toți șeicii din regiunea lor 
sprijină guvernul republican.

*
La Sanaa au fost executați 

fostul șef de poliție la Taiz și 
Ilodeida, Mohammed Turki, și 
unul din demnitarii vechiului 
regim, Aii Kader. După cum 
transmite agenția M.E.N., cei 
doi s-au făcut vinovați de re
primarea participanților la 
răscoalele, împotriva regimului 
monarhic din 1948 și 1955.

PE SCURTW^
MOSCOVA. — Generalul de 

armată sovietic Pavei Batov a 
fost numit șeful Statului Ma
jor al Forțelor armate unite 
ale țărilor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia.

LEOPOLDVILLE. — Șase 
deputați ai partidelor de opo
ziție în Parlamentul congolez, 
în prezent arestați, au adresat 
Organizației Națiunilor Unite 
o scrisoare în care cer să se 
intervină pentru punerea lor 
în libertate, avînd în vedere 
că în curînd va fi convocat 
Parlamentul. Printre semnata
rii acestei scrisori se numără 
și C. Gbenye, președintele 
partidului Mișcarea națională 
congoleză.

NEW YOK - După cum 
transmite agenția France Pres- 
se, doi militari americani au 
suferit arsuri la ochi cu pri
lejul ultimelor explozii nucle
are în atmosferă desfășurate 
de S.U.A. în regiunea insulei 
Johnson din Oceanul Pacific.

ATENA. — După cum rela
tează ziarul „Ta Nea“, în ul
timele trei luni în Greci?, au 
fost instituite noi impozite în- 
sumînd 900 milioane de drah
me. Aceste impozite constituie 
o nouă povară pe umerii oa
menilor muncii. Au crescut 
din nou prețurile la piine. za
hăr, ulei de măsline, bilete de 
teatru și cinematograf etc.

NEW YORK. — După cum 
relatează ziarul „New York 
Times”, potrivii datelor publi

Demonstrație a țăranilor belgieni de la Sint Mikloas împotriva politicii agrare a guvernului 
și a Pieții comune.

cate de Ministerul Muncii în 
S.U.A. „indicele prețurilor a 
înregistrat în cursul lunii sep
tembrie cea mai mare crește
re din ultimii patru ani”, la 
produsele de carne și la îm
brăcăminte.

„Noile cifre — scrie ziarul— 
arată că prețurile plătite de 
salariații din New York la 
aproximativ 300 de articole 
de bunuri de larg consum și 
servicii sînt acum cu 6 Ia sută 
mai mari decît în perioada 
1957—1959.

MOSCOVA. — Ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S.. Foy David 
Kohler, l.a vizitat la 30 octom
brie pe ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko.

LUSAKA. — La 30 octom
brie în Rhodesia de nord vor 
avea loc primele alegeri gene
rale din acest teritoriu care 
se află sub dominația colonia
liștilor englezi și < 
parte din Federația 
și Nyassalandului.

Alegerile se vor desfășura 
pe baza unei 
profund antidemocratice, alcă
tuită de colonialiștii englezi. 
Ea prevede un sistem de vot 
potrivit căruia cei 72 000 de 
colonialiști albi vor alege a- 
celași număr de deputați ca. și 
cei aproape 3 milioane de 
băștinași ai Rhodesiei de nord.

care face 
, Rhodesiei

constituții

ANKARA — La 29 octom
brie, în timpul unei parăzi mi
litare care a avut loc în lo
calitatea Kars din Turcia, un

Conferința 
anuală a Uniunii
interparlamentare

Lucrările Adunării
Generale a O. N. U,

NEW YORK 30 (Agerpres). 
în ședințele din după-amiaza 
zilei de 29 octombrie și dimi
neața zilei de 30 octombrie ale 
Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat discutarea pro
blemei propunerii sovietice cu 
privire la restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chine
ze în O.N.U.

Delegații Ghanei, Cam- 
bodgiei, Ciprului, R.S.S. Bielo
ruse, Cubei, Irakului, Unga
riei au sprijinit propunerea 
Uniunii Sovietice.

în numele delegației R. P. 
Romîne, a luat cuvîntul Mi
hail Hașeganu, reprezentan
tul R.P.R. la O.N.U. Reafir- 
mînd poziția țării noastre în 
această problemă, reprezen
tantul romîn a arătat că 
delegația romînă se pronunță 
ferm în favoarea restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. Și pentru 
expulzarea din toate organele 
O.N.U. a reprezentanților epa
vei politice a lui Cian Kai-și.

După ce s-a referit la ca
racterul de universalitate pe 
care trebuie să-1 aibă O.N.U., 
Mihail Hașeganu a arătat că, 
după cum se știe, China este 
unul dintre membrii fonda
tori ai O.N.U. și că toate pro
blemele mari care stau azi în 
fața omenirii nu pot fi solu
ționate fără prezența R. P. 
Chineze.

Rolul tot mai important pe 
plan mondial, cît și succesele 
R. P. Chineze în toate dome
niile de activitate, fac ca în
seși S.U.A. să fie obligate a 
ține seama de acestea, să tra
teze cu reprezentanții autori
zați ai R. P. Chineze diferite 
probleme internaționale și 
chiar să semneze alături de 
acești reprezentanți acorduri 
de o mare importanță pentru 
pacea mondială.

O dată cu proclamarea R.P. 
Chineze, în 1949. toate dreptu
rile acesteia la O.N.U. trebuie 
să revină de drept guvernului 
central popular al R. P. Chi
neze, singurul reprezentant le
gal al poporului chinez.

Dar regimul social și politic

de către poporul 
patria sa nu este pe

instaurat 
chinez în 
placul Statelor Unite.

Mihail Hașeganu a 
că timp de 11 ani 
Unite dispunînd de o 
tate mecanică, au reușit 
împiedice, pur și simplu, dis
cutarea problemei reprezentă
rii Chinei la Națiunile Unite. 
Această situație însă s-a 
schimbat în momentul în care 
un mare număr de noi state 
au intrat în Națiunile Unite, 
ceea ce a determinat o mărire 
a numărului țărilor care se 
pronunță în favoarea restabi
lirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. Astăzi, 
delegația S.U.A. încearcă o 
nouă manevră, o manevră de 
procedură, prin care vor să 
obțină același obiectiv, exclu
derea R. P. Chineze din acti
vitatea Națiunilor Unite. în 
fapt, prin astfel de trucuri de 
procedură se încearcă evita
rea unui — ațin efectiv al 
Adunării Generale asupra 
fondului problemei și se în
cearcă menținerea reprezen
tanților lui Cian Kai-și.

în cursul dezbaterilor, anu
mite voci au încercat să dena
tureze realitatea, să complice 
rezolvarea acestei probleme, 
susținînd ideea așa-zisei exis
tențe a „Două Chine". Delega
ția R. P. Romîne, alături de 
numeroase alte delegații, res
pinge cu hotărâre o asemenea 
manevră. Nu există decît o 
singură Chină: Republica 
Populară Chineză.

în încheiere, Mihail Hașe
ganu a arătat că Adunarea 
Generală are datoria de a lua 
măsuri imediate în vederea 
restabilirii drepturilor legi
time ale R. P. Chineze. Re
prezentantul romîn a subli
niat că delegația R. P. Romîne 
va vota în sprijinul rezoluției 
prezentate de Uniunea So
vietică.

în ședința din dimineața 
zilei de 30 octombrie a avut 
loc votarea asupra proiectu
lui de rezoluție, prezentat de 
delegația Uniunii Sovietice.

amintit 
Statele 
majori- 

să

U4 I

Pentru adoptarea rezoluției au 
votat 42 de delegații, 56 dele
gații au votat contra, iar 12 
s-au abținut. După votare a 
luat cuvîntul V. A. Zorin, re
prezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U.

Delegația sovietică, a spus 
el, regretă că nici de data a- 
ceasta Adunarea Generală nu 
a hotărît restabilirea imediată 
a drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze în O.N.U. Ca și în 
anii trecuți, mai multe dele
gații. urmînd cu docilitate de
legația S.U.A., au preferat să 
ignoreze cerințele impuse de 
realitatea internațională și 
interesele asigurării păcii în 
întreaga lume. Dar, cu fiecare 
an crește numărul voturilor 
din Adunarea Generală pen
tru restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze. Este 
suficient să se indice că anul 
trecut o rezoluție similară a 
Uniunii Sovietice a întrunit 
37 de voturi, în timp ce în a- 
cest an au votat pentru 42 
de

RIO DE JANEIRO 30 (A- 
gerpres). — In capitala Brazi
liei continuă lucrările celei 
de-a 51-a conferințe anuale a 
Uniunii interparlamentare cu 
participarea delegațiilor din 
aproximativ 50 de țări.

In ședința care a votat or
dinea de zi a conferinței, șeful 
delegației parlamentarilor ro
mâni, Gheorghe Vasilichi, a 
fost ales vicepreședinte al ac
tualei conferințe a Uniunii 
interparlamentare.

Numeroși parlamentari, care 
au luat cuvîntul în cursul șe
dințelor, au subliniat necesi
tatea de a se face tot posibilul 
pentru a se înlătura amenin
țările la adresa păcii. Mem
brii delegației romîne au fă
cut o serie de intervenții la 
problemele de pe ordinea 
de zi.

Luînd cuvîntul la 29 octom
brie în problema dezarmării, 
Paraschivescu-Bălăceanu a de
clarat că poporul și guvernul 
romîn sprijină orice propu
neri menite să promoveze cau
za dezarmării generale și to
tale. Subliniind aportul adus 
de guvernul romîn în acest 
sens prin inițiativele sale în 
ce privește crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea 
Balcanilor, delegatul romîn a 
preconizat calea tratativelor 
și înțelegerilor directe ca fiind 
singurul mijloc de rezolvare 
a divergențelor dintre state.

Șeful delegației parlamen
tare romîne, Gheorghe Vasili
chi, Itiînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor generale, a subli
niat rolul pe care îl are 
schimbul de vizite de delega
ții parlamentare în dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
dintre popoare.

La punctul privind „Co
merțul internațional ca factor 
al unui progres economic și 
social“, Barbu Solomon a ară
tat că R.P. Romînă sprijină 
ideea convocării unei confe
rințe internaționale în dome
niul comerțului, la care să 
participe toate țările indife
rent de sistemul lor social și 
politic.

delegații.

PEIRU : Tărasisâ iraSensafâcâ 
lupta pentru păimiut

LIMA 30 (Agerpres). — Țăranii 
peruvieni intensifică lupta pentru 
pămînt. Potrivit relatărilor agenției

tanc 
trat 
Șase 
grav

In 
fost aduse victimele, locuitorii 
orașului au organizat o mare 
demonstrație antimilitară,

WASHINGTON.-Statele U- 
nite au efectuat la 30 octom
brie încă o explozie nucleară 
în atmosferă în regiunea insu
lei Johnston din Oceanul Pa
cific, anunță Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A.

ATENA 30. — Coresponden
tul Agerpres transmite: La 30 
octombrie, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bă- 
lănescu, a oferit un dejun la 
hotelul „Ring George“ cu pri
lejul vizitei în Grecia a regi
zorului Sică Alexandrescu.

Dejunul s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

MOSCOVA
— TASS transmite: 
octombrie, la C.C. al P.C.U.S. 
a avut loc o întîlnire între 
N. S. Hrușciov, L. I. Brejnev, 
F. R. Kozlov și A. N. Kosî- 
ghin și A. Novotny, J. Hen- 
drych și O. Simunek.

în cursul întîlnirij a avut 
loc un schimb amănunțit 
de păreri asupra problemelor 
actuale care prezintă interes 
pentru cele două părți.

întîlnirea s-a desfășurat în 
tr-o atmosferă < 
și cordialitate, manifestîndu- 
se o deplină unitate de vederi S 
în problemele discutate.

greu de 50 de tone a in- 
într-un grup de elevi, 
copii au fost zdrobiți, 12 
răniți.
fața spitalului, unde au

desfășurat în
de caldă prie-

30 (Agerpres).
La 30
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districtul |
Prensa Latina, țăranii din c 
Convencion (provincia Cuzco) au 
ocupat mari suprafețe de pămînt 
aparținînd latifundiarilor. / 
țile au trimis împotriva țăranilor 
trupe și unități ale poliției cwe 
au făcut uz de arme pentru a-i 
alunga. în cursul acestui atac re
presiv s-au înregistrat mai mulți 
morți și răniți.

O luptă asemănătoare se des
fășoară și în provincia Huancaveli- 
ca unde sute de țărani, rezistînd 
atacurilor poliției, au ocupat pă- 
mînturile marilor moșieri.

Protestînd împotriva represiuni
lor polițienești Federația țăranilor 
din Cuzco a organizat un mare 
miting la care au participat, pe 
lingăi membrii a peste 200 de or
ganizații ale țăranilor, reprezen
tanți ai uniunilor sindicale și or
ganizațiilor studențești din provin
cia Cuzco,

esfășurat în- g 
de prietenie I
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O importantă 
constructiv

■
ricît am căuta în 
enciclopedii sau în 
lucrări de specia
litate, definiția 
construcției ■ unei 
șosele nu va cu
prinde elemente 
plus față de cele pe care 
general le cunoaștem. In- 
construcția unei

> pămînt B 
Autorità- I 
țăranilor ■

I
!
I ,il
I
I
I

in 
în 
tr-adevăr, 
șosele include probleme de 
nivelare și asfaltare, de ame
najare a semnelor de circula-, 
ție și a pasajelor.

Și totuși, în jurul capitalei 
sovietice a apărut în aceste 
zile o șosea în construcția că
reia, pe lingă ele
mentele compo
nente — mecanice 
și tehnice — a in
trat și o uriașă 
doză de... entuzi
asm. Marele inel 
al Moscovei, care 
are o lungime de 
peste 100 de km 
joară orașul ca un 
tonat, ușurîndu-i respirația și 
circulația, a fost terminat îna
inte de data stabilită, cu con
tribuția activă a comsomoliști- 
lor din capitala sovietică. 
80 000 de tineri muncitori, 
elevi, și, mai ales, studenți, au 
lucrat la construirea șoselei, 
împreună cu încercații munci
tori constructori.

Astă-vafă, pe studenții de 
t Universitatea „Lomonosov“ 

și pe cei de la Institutul de 
radioelectronică îi vedeam 
aici, de-a lungul traseului, lu- 
crînd de zor împreună cu bri
găzile de constructori.

Duminică, 
nou pe 
muncă. 12 000 
au venit aici 
tecul și voia

ce nu au părăsit autostrada 
pînă seara tîrziu.

De-a lungul a cițiva kilo
metri se aflau studenți de la 
Institutul politehnic „Bauman“. 
Oricine trecea pe acolo amin
tea cu respect :

— Sint „țelinicii“... Astă vară 
au lucrat toată vara în sovho
zuri, pe pămînturile desțele-

Prin telefon 
pentru „Scìntela 

tineretului"

și încon- 
briu be-

i-am văzut din 
tinerii Moscovei la 

de comsomoliști 
însoțiți de cîn- 
bună tinerească

nite...
Noul inel dl Moscovei, care 

este părăsit în aceste zile de 
uriașele mașini cu ajutorul că
rora a fost construit, va aduce 
statului însemnate economii 
de bani iar oamenilor econo

mie de timp. Șo
selele ce pornesc 
din capitala sovie
tică spre toate di
recțiile țării vor 
traversa „marele 
inel“, creindu-se 
astfel o bună legă
tură pentru cami

oane și totodată ficînd inuti
lă trecerea mijloacelor de 
transport prin oraș, ceea ce 
va ușura circulația — atît de 
intensă pe arterele Mos
covei.

In ziarul „Pravda“, ministrul 
construcțiilor în domeniul 
transporturilor al U.R.S.S., 
E. F. Cojevnikov, scria :

„Tineretul capitalei a luat 
parte activă la construirea ine
lului Moscovei. Pentru acea
sta constructorii îi mulțumesc 
din inimă. Prin contribuția ti
neretului s-au putut termina 
cu succes lucrările de amena
jare a autostrăzii. Noul traseu 
este un 
cinstea 
versări 
cialiste

dar făcut Moscovei în 
celei de-a 45-a ani- 

a Marii Revoluții So
diu Octombrie“.

AL. STARC
30 octombrie 1962Moscova,

U.R.S.S. La Batumi a fost pusă în funcțiune noua maritimă.
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