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UWI omunele Comana

?* Plopeni sînt 
[ despărțite de nu-

L mai cîțiva kilo-
■ ’ metri, iar pămîn-
n turile colectiviști

lor sînt mult mai 
aproape. Ambele gospodării au 
aceleași condiții de climă și 
sol, sînt deservite de același 
S.M.T. Cu toate acestea, pro
ducțiile de grîu obținute ' de 
cele două gospodării colective 
sînt mult diferite: la Coma
na — 2 702 kg la hectar, iar la 
Plopeni numai 1 790 de kg; cu 
aproape 1 000 de kg maț puțin. 
De unde provine diferența ?

La Comana, griul s-a semă
nat după culturi bune pre
mergătoare — mazăre, bor- 
ceag și alte leguminoase, po
rumb etc. Pe cea mai mare 
parte din teren, lucrarea de 
bază — arătura — s-a efec
tuat în vară, imediat ce tere
nul s-a eliberat, la adîncimea 
de 28—30 de cm.

înainte de însămînțat, co- 
mănenii au lucrat terenul de 
două ori cu discul și o dată 
cu tăvălugul, iar după semă
nat au mai dat cu tăvălugul 
și cu o grapă ușoară. O aten
ție deosebită s-a acordat ale
gerii semințelor din soiurile 
cele mai productive (Bezosta-

Temelia recoltelor anului viitor se pune încă de pe acum. Mecanizatorii de la S.M.T. Euda regiunea 
Ploiești efectuează ogoare de toamnă pentru însămînfările din primăvara viitoare.

Cărbuiie Cursuri televizate
peste plan

Minerii de la Uricani și Pe- 
trila au extras în luna octom
brie, în medie, zilnic cîte 150 
de tone de cărbune peste pre
vederile planului; cei de la 
Lupeni au livrat în plus uzi
nelor cocsochimice cărbune 
pentru fabricarea a circa 1 060 
de tone de cocs metalurgic.

Aceste realizări sînt urma
rea firească a preocupăriii mi
nerilor pentru o cît mai de
plină folosire a capacității 
mijloacelor de mecanizare, 
devenite tot mai numeroase in 
minele din acest bazin. In ulti
mele luni, minele Văii Jiului 
au fost dotate cu peste 350 de 
perforatoare rotative acționate 
pneumatic, cu numeroase fo
reze pneumatice, cu mașini de 
încărcat de mare productivi
tate și cu alte asemenea uti
laje.

(Agerpres)

CĂMIN STUDENȚESC MODERN 
LA CONSTANȚA

La Constanța a fost dat zile
le acestea în folosință un că
min modern cu 360 de locuri, 
construit pentru studenții In
stitutului pedagogic din loca
litate. Camerele căminului sînt 
confortabil mobilate, cantina 
și bucătăria modernă asigură 
studenților o bună servire.

(Agerpres)
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caz, pen- 
în sol și 

condiții 
plantelor.

ia, B 301 și Triumph), trată
rii lor și stabilirii cantității 
ce trebuia dată la hectar. Mai 
trebuie precizat că în primă
vară s-a mai aplicat griului o 
lucrare cu grapa stelată sau 
cu tăvălugul, după 
tru a se reține apa 
pentru a se crea 
bune de vegetație 
Care a fost contribuția tineri
lor colectiviști la toate aceste 
lucrări ? Iată ce ne-a spus

Cum au obținut colectiviștii din Comana, 
regiunea Dobrogea, un spor de aproape 

1 000 kg de grîu la hectar față 
de vecinii lor din Plopeni

Ion Nica, secretarul organiza
ției U.T.M.:

— în gospodăria noastră, 
peste 60 la sută din cei ce 
muncesc la cîmp sînt tineri. 
Organizației U.T.M. îi reve
neau, deci, sarcini deosebite 
în legătură cu mobilizarea ti
neretului la efectuarea la 
timp a lucrărilor pregătitoare 
și a însămînțării griului. Mai 
întîi, ne-am angajat să trans
portăm noi pe cîmp întreaga 
cantitate de îngrășăminte na-

La Institutul me- 
dico-farmaceutic din 
Timișoara a fost 
montată o instalație 
pentru televizarea 
intervențiilor chi
rurgicale. Studenții 
au astfel posibilita
tea de a urmări în 
condiții optime des
fășurarea diverselor 
faze ale operațiilor 
însușindu-și cunoș
tințe prețioase.

în ultimii ani, in
stitutele de învăță
mînt din centrul u- 
niversitar Timișoa
ra au fost dotate cu 
numeroase instala
ții și utilaje moder
ne, necesare desfă
șurării în bune con
diții a procesului de 
învățămînt. în ca
drul Institutului po

Deschiderea noului an de învățămînt 
al Universității populare de artă plastică

Aproape toți cei 600 de oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții ale Capitalei, în
scriși pînă acum Ia cursurile 
Universității populare de artă 
plastică, au fost prezenți 
miercuri după-amiază la deschi
derea noului an de învățămînt 
al universității. După festivita
tea inaugurală prezidată de ar
tistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas

clipă a despărfirii de 
E o despărfire ce se 

bucurie, căci e în firea 
să năzuiască din adîn-

ascundea 
miracolului viefii : 
Nu șfiu ce-i aș-

Vine o 
copilărie, 
face cu 
celui mic 
cui făpturii sale, cu o foarte a
cută rîvnă, să se numere printre 
cei mari.

Era o vreme cînd oamenii mai 
vîrstnici, care trecuseră prin multe, 
surîdeau gravi și dădeau din cap 
cu un fel de înțelepciune amară 
cînd vedeau graba celor mici de 
a deveni mari. Se obișnuia chiar 
să se spună, într-o explozie de 
indignare mirată care 
neînfelegerea 
„Se grăbesc.
teaptă”. Copilăria le apărea ca o 
epocă pe care ar fi vrut-o sfîrșită 
cit mai tîrziu și nu să se
fi grăbit să guste cît mai repede 
din cele ce li se cuvin celor 
mari, căci prea erau amare, 
veau dreptate.

Astăzi, toate vîrstele omului 
frumoase. A venit timpul să 
dem clar că rîvnei naturale a 
pilului de a deveni mare, îi 
respund orizonturi pline de 
mină. Să se grăbească I ! 
ce-i așteaptă : 
pliniri.

Da, zic, cei 
foarte acută rîvnă 
printre cei mari. Am și văzut asta 
ia o întîlnire neobișnuită în ora
șul Craiova, unde se aflau, ca in- 

A-

bucurii și îm-

mici năzuiesc cu o 
să se numere

turale și chimice. Așa am con
tribuit la fertilizarea cu cîte 
30 tone îngrășăminte la hec
tar a unei suprafețe de 300 de 
hectare. Pe alte 126 de hecta
re am dat cîte 200 de kg de 
superfosfat la hectar. La se
mănat, am recomandat con
ducerii gospodăriei un număr 
de tineri care să lucreze pe 
mașini. Apoi, cînd a venit vre
mea secerișului, n-a lipsit nici 
un tînăr de la recoltat, legat, 

transportat și treierat. Pentru 
că și de efectuarea la timp a 
acestor lucrări depinde pro
ducția.

A existat, după cum se ve
de, o preocupare generală a 
tuturor colectiviștilor de la 
Comana pentru obținerea u- 
nor recolte bogate. Și aceasta 
a dus la rezultate bune. Depă
șind planul de producție la 
grîu cu 302 kg la hectar, gos
podăria colectivă din Comana 
și-a creat o rezervă importan- 

litehnic au luat fiin
ță noi laboratoare, 
iar cele vechi au 
fost reutilate. Func
ționează aici și un 
laborator de izotopi 
radioactivi. Univer
sitatea timișoreană 
a primit în folosin
ță și aparate de ob
servații astronomi
ce și un modern la
borator fotografic.

treilea an de învăță- 
consacră întreaga sa 
răspîndirii, în rîndu- 
public larg, a cuno- 
despre arta plastică.

tici, ei au urmărit prima pre
legere din acest an despre „Ori
ginea și rolul social al artei” pe 
care a ținut-o conf. univ. Paul 
Constantin, critic de artă.

Universitatea populară de artă 
plastică, care și-a început astfel 
cel de-al 
mînt, își 
activitate 
rile unui 
ștințelor 

vitați, două șiruri de pionieri. In
vitați la ce ? La o întîlnire între 
toți copiii care au împlinit sau 
împlinesc anul acesta 14 ani — ei, 
așadar, pe de o parte, și, pe de 
altă parte, reprezentanți ai comi
tetului regional de partid, ai co
mitetelor regional și orășenesc 
U.T.M., secretari ai comitetelor 
raionale U.T.M., reprezentanți ai 
Direcției milifiei regionale și 
orășenești, profesori, studenfi, ti
neri muncitori fruntași, părinți aî 
copiilor din fotolii. Ce se întîm- 
pla în acel cadru festiv duminică 
dimineața ? Festiv și prin revăr
sarea fastuoasă de aur solar în 
ochii limpezi, pe obrazele fragede, 
pe creștetele tunse ale băieților, 
pe panglicile albe ce țineau cu
minți buclele fetelor. Ce fapt im
portant urma să se petreacă în a- 
tîta solemnitate oficială, subliniată 
de muzică ?

Un act urma să li se înmîneze. 

tă și a putut astfel să vîndă 
statului cu aproape 40 de va
goane de grîu mai mult față 
de contractul inițial. Venituri
le obținute au contribuit la a- 
cordarea unor avansuri lunare 
colectiviștilor de cîte 10 lei la 
fiecare zi-muncă.

Vecinii lor de la Plopeni au 
avut, după, cum am arătat, a- 
celeași condiții de climă, de 
sol, dar au obținut cu aproa
pe 1 000 de kg de grîu la hec
tar mai puțin ca peste drum, 
la Comana. Ce s-a întîmplat, 
care sînt cauzele acestei dife
rențe ?

In general, în anul trecut 
s-a procedat bine și la Plo
peni în ceea ce privește alege
rea parcelelor pentru grîu 
după bune premergătoare , so
iurile de grîu folosite au fost, 
de asemenea, aceleași. Cele 
mai multe terenuri nu s-au a- 
rat însă imediat după recol
tarea premergătoarelor și, 
după cum se știe, a urmat o 
perioadă foarte secetoasă. Ca 
urmare, arătura de mai tîrziu 
a scos foarte -mulți bolovani.

— Cu două lucrări cu poli- 
discul și cu tăvălugul greu, îi 
spargem noi și vom face te
renul numai bun de semănat, 
cu un bun pat germinativ — 
a propus atunci Diaconu 
Gheorghe, șeful brigăzii de 
tractoare.

— De ce să facem atîtea lu
crări, de ce să cheltuim în 
plus ? — a spus președintele 
gospodăriei colective din Plo
peni. Lasă că-i destul o dis- 
cuire...

Și așa a rămas. E drept însă 
că și bolovanii au rămas, pen
tru că numai cu o lucrare cu 
polidiscul n-au putut fi sparți.

NICOLAE CONSTANTIN

(Continuare în pag. a lll-a)

a Uzinele Mecanice 
din Timișoara au 
fost organizate anul 
acesta cursuri de ri
dicare a calificării 
profesionale. Multe 
dintre acestea n-au 

avut însă o activitate permanentă, 
n-au reușit să ofere tinerilor cu
noștințele profesionale de care a- 
veau nevoie. Cum se explică a- 
cest lucru ?

O condiție esențială de care 
depinde buna organizare și des
fășurare a cursurilor o constituie 
conținutul lor, problemele care 
se dezbat. Dacă lecțiile prezentate 
sînt strîns legate de specificul 
locului de muncă, de problemele 
pe care le ridică producția, dacă 
ele oferă tinerilor cunoștințe la 
un nivel mai ridicat decîf acelea 
pe care ei le au, acestea vor in
teresa pe cursanfi, îi vor ajuta în 
mod practic să muncească mai 
bine, să participe cu succese 
sporite la realizarea sarcinilor de 
plan. Un prim neajuns care a fă
cut ca activitatea unor cursuri să

de H.

celor de 14 ani. Un act 
cu o titulatură administrati
vă : buletin de identitate. Nu
mai aparent administrativă — a- 
ceasta vrem să lămurim tinerei 
generafii, păreau să spună îm
prejurările și cadrul. Sau, altfel 

Sărbătoarea celor de 14 ani

spus : am venit în fafa voastră, 
pentru a ne cunoaște mai bine 
în clipa cînd pășifi în tinerețe. 
Cine sîntem ? Muncitori ca și pă
rinții voștri, ca frafii voștri mai 
mari sau unchii, voștri, constructori 
ai socialismului. Cine sîntem ? Sîn
tem voi, cînd vefi fi mari I „Au 
trecut puțini ani de cînd eram de

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor1
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Peste 7o.ooo.ooo lei
economii

' Acestea sînt econo
miile obfinufe in plus 
la întreaga producție 
marfă, în primele 9 
luni ale anului, de în
treprinderile industria
le care aparjin de 
Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, 
în această perioadă, 
un număr de 85 de u- 
nități petroliere și chi
mice și-au îndeplinit 
și depășit sarcina de 
reducere a prețului de 
cost. In industria pe
trolieră toate rafinării-

le au ob)inut economii 
peste plan.

Acest succes este 
rezultatul preocupării 
continue a petroliștilor 
și chimiștilor de a găsi 
noi căi și mijloace de 
reducere a cestului 
produselor. Numai prin 
folosirea rajională a 
materiilor prime și îm
bunătățirea tehnolo
giei de fabricație au 
fost obfinufe econo
mii peste plan |a ma
terii prime în valoa
re de 29 milioane de

SPICÏM01E PENTRU COLECTIVIȘTI

Două formații artistice pre
zintă în aceste zile, pentru co
lectiviștii din regiunea Cluj 
spectacole muzicale și de tea
tru- In raionul Gherla se află 
în turneu orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de stat

In striasi legatară 
cu problemele producției

nu fie la nivelul cerinjelor este 
tocmai confinutul necorespunzător 
al tematicilor. Cele mai multe din
tre acestea au cuprins mai mult 
noțiuni „generale“, au repetat 
lucruri pe care mulfi tineri le 
știau deja. Asemenea lecfii, cum 
e și firesc, n-au venit în ajutorul 
cursanfilor.

— Noi am prevăzut în tema

Despre conținutul cursurilor de ridicare a calificării 
la Uzinele Mecanice Timișoara

tici — spunea inginerul Nicolae 
Popescu, șeful seefiei turnătorie, 
cîteva probleme generale care in
teresează mai mult : nofiuni ele
mentare de desen, cunoașterea 
utilajului, procedee avansate de 
lucru. Dar tratarea problemei me
todelor înaintate a fost epuizată 
în două ore.

In tematică ar fi trebuit să se 
prevadă mai multe lecfii, demon
strații practice privind metodele

Rohan

vîrsta voastră“, a spus un tînăr 
muncitor de la „Electroputere", pe 
nume I. Pîslain, care a fost reco
mandat cînd s-a urcat la tribună : 
„Fruntaș“. O titulatură de onoare 
a zilelor noastre, pe care cei mai 
tineri învajă să o rîvnească.

Această năzuință firească spre 
maturitate n-a fost așteptată cu 
bucurie și . de părinții lor cînd 
erau la aceeași vîrsta. Era 
săracă și amară pîinea de acasă, 
dar totuși venea din mîiniie ma
mei. Odată cu intrarea la patron 
(toți copiii știau asta) începea ceva 
cumplit. De-ce legile burghezo- 

lei. Muncitorii Fabricii 
de antibiotice din 
lași, de exemplu, prin 
introducerea unei me
tode moderne de fer
mentare dirijată a vi
taminei B 12, care a 
permis reducerea la 
jumătate a costului a- 
cestui produs și îm
bunătățirea refetelcir 
de fabricație a peni
cilinei V și G și altor 
medicamente au rea
lizat economii în plus 
în valoare de 11 mi
lioane de lei.

din. Cluj, iar în raionul Turda 
un colectiv mixt de actori de 
la teatrul și de la opera ma
ghiară din Cluj, care au pre
gătit un program special des
tinat oamenilor muncii de la 
sate. La spectacole iau parte 
un mare număr de colectiviști.

înaintate care se pot aplica în 
secție, avantajele lor, tehnologia 
de fabricafie. Asemenea lecfii 
erau într-adevăr folositoare.

Din păcate, aproape toate fe- 
maticile cuprind prea multe no
țiuni generale. Din această cauză 
unii tineri au părăsit cursurile.

Strungarilor, de pildă, ar fi tre
buit să li se vorbească despre 

modul corect cum se ascute un 
cufit, despre cauzele rebuturilor 
și modalitatea de prevenire a lor, 
despre regimul optim de lucru al 
mașinii. Aceasta era cu atîf mai 
necesar cu cit aici depășirea lună 
de lună a coeficientului admis 
de rebuturi se datorește tocmai 
slabei calificări profesionale a 
unor muncitori. Din păcate, asu
pra acestor lucruri — care-i inte

moșierești prevedeau aducerea 
înapoi la patroni de către jan
darmi a copiilor fugiți de „uceni
cie" ? Ce făpturi omenești mai 
erau hăituite cu jandarmii ? Eva- 
dafii din ocne. Se știa din capul 
locului că ucenicia însemna ocnă. 
Ocnă adevărată. Cu corvezi în a- 
teliere, în curfi, uneori la bucătă
riile patronilor, cu încăperi insa
lubre în care se dormea claie 
peste grămadă, pe nespălate și 
chiar pe nemîncate, cu muncă 
pînă la istovire, cu bătăi și pe
depse, cu înjurături dintre cele 
mai greu de îndurat. Una din le
gile exploatării capitaliste se pu
tea rezuma la aceste cuvinte : 
dă-i la cap I Dă-i la cap adoles
centului, pînă îngenunchezi în el 
puiul de om mîndru, ca să fie bun 
de exploatat mai tîrziu. Să știe 
de frică de la început. Cînd co
pilul de 14 ani spunea rămas bun 
copilăriei, spunea rămas bun pen-
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Instalația de foraj 4 L.D. a adus colectivului Uzinelor „1 Mai“ din 
Ploiești laude bine meritate. Fotografia noastră reprezintă mo
mentul cînd inginerul Vladimir Vasilescu și maistrul Constantin

Tomescu controlează centrarea turlei instalației.

resau în primul rînd pe tineri — 
s-a insistat mai pufin.

Discutam cu tovarășul Ion Bușoi, 
secretarul comitetului U.T.M. din 
seefia a lll-a mecanică, despre nu
mărul mic de tineri care au parti
cipat la cursuri.

— Da, spunea el, ce-i drept, e 
drept. Din 250 de tineri au mers 
la aceste cursuri de ridicare a 

calificării profesionale doar 20. La 
început erau mai mulfi, apoi...

— Bine, dar cum se explică 
faptul că și din acești 20 au mai 
rămas pînă la urmă 6?

— N-au venit! Ce să le facem 
noi ?

Am discutat cu mulfi tineri. Ei 
sînf dornici să învețe, să se per
fecționeze. M-am convins că 
există la tineri dorința de învăță

Lucrările de împăduriri 
se desfășoară din plin

In regiunile Ploiești, Suceava 
și Brașov, silvicultorii au 
plantat cu diverse specii de fo
ioase și au făcut semănături 
directe de brad pe aproape ju
mătate din suprafața planifi
cată. Pînă acum, în toată țara 
au fost împădurite aproape 
2 000 de hectare, adică circa o 
cincime din suprafața prevă
zută a fi împădurită în această 
campanie.

Ca și în alți ani, silvicultorii 
sînt ajutați în acțiunea de re-

Intr-unul din laboratoarele de ma
șini navale ale Institutului politeh

nic din Gala)i.

tru totdeauna fărîmei de bucurie 
pe care i-o oferise viata, de a fi 
fost și el legănat cu dragoste, 
sărutat de buzele mamei, de a fi 
zburdat pe cîmp și de a fi bătut 
desculț ° nenorocită de minge 
udă, făcută dintr-un ciorap vechi 
umplut cu zdrenfe.

A intra în anii adolescentei cu 
bucurie, nu e cu putinfă decît 
cînd știi că și de aici înainte te 
așteaptă bucuria. Tot ce se face 
la noi de aproape 20 de ani, 
este destinat să deschidă larg por- 
file spre bucurie celor care îm
plinesc și vor împlini 14 ani.

Scrii „bucurie“, dar odată cu 
vîrsta și această noțiune se 
schimbă, capătă înfelesuri tot mai 
adînci. La 14 ani bucuria jocu
rilor copilărești își mai prelun
gește crengile înflorite ca peste 
gardul grădinii de alături. Mai 
rupi din cînd în cînd o floare, 
mai urmărești cu gura căscată 
zborul fluturelui, pînă cînd înce
tul cu încetul, matematica și fizica, 
chimia și tehnologia, desenul și 
literatura romînă, istoria și orele 
de practică în atelier, aduc fie
care bucurii mai puternice — de 
două ori bucurii : prima, cea a 
descoperirii înfățișărilor lumii și 
viefii ce-fi sînt necunoscute ; a 
doua, cea a satisfacției de a „fi

(Continuare în pag. a lll-a) 

tură. Atunci, de unde acest „n-au 
venit“ ?...

Aici este vorba tot de faptul că, 
așa cum au fost organizate, cursu
rile n-au reușit să trezească inte
res pentru studiu, pentru că te- 
maticile n-au oferit cunoștințele 
de care tinerii aveau nevoie. Pe 
de altă parte, s-a procedat greșit 
cu încadrarea tinerilor în formele 
de pregătire profesională. Nu s-a 
ținut seama de nivelul de pregă
tire, de experienfa și meseriile pe 
care le au tinerii și au fost cu
prinși toți, fără discernămînt, în 
același curs. La seefia a lll-a meca
nică, fiecare meserie are speci
ficul ei. Matrițerul, strungarul, rec
tificatorul, execută fiecare lucrări 
diferite. Firesc era să se organize
ze cursuri pentru fiecare dintre a- 
ceste meserii. Numai așa se pu
teau dezbate în mod temeinic pro
blemele profesionale. Pe bună 
dreptate unii cursanfi, nemulfumiji

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a) 

facere a fondului forestier al 
patriei de numeroși tineri de 
la orașe și sate. Valoarea lu
crărilor de împăduriri, de în
treținere a culturilor tinere și 
de îngrijire a arboretului exe
cutate anul acesta prin munc'ă 
patriotică, se ridică la aproape 
30 de milioane de lei. ■

(Agerpres)
------_ —a-----

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale 
Domnului MOHAMMED 

AHMED BEN BELLA 

prim-ministru al Guver
nului Republicii Algerie

ne Democratice și 
Populare

ALGER

Cu ocazia zilei de 1 noiem
brie, sărbătoarea națională a 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, transmit Ex
celenței Voastre, guvernului 
și întregului popor algerian 
calde felicitări și urări de 
bunăstare și progres, din par
tea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
a poporului romîn și a mea 
personal.

îmi exprim totodată con
vingerea că relațiile de prie
tenie dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica 
Algeriană Democratică și 
Populară se vor dezvolta con
tinuu spre binele celor două 
popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Populare Romîne



Elevi de la Complexul școlar din Bîillad în practică la Fabrica 
de rulmenți din localitafe.

Foto 1 N. STELORIAN

PAG
zimbete 

frumoase
Mihu Dragomîr

lese de ochiul is
coditor al fotore
porterului, opt 
zimbete tinerești 
care vor colinda, 
prin paginile zia
rului, întreaga ța

ră. Obișnuit, ca orice cititor, 
să întâlnesc în aceste pagini 
chipul celor ce se disting, zi 
de zi, pe marele front al mun
cii noastre pașnice, privesc 
zîmbetele în care se oglinde
ște viitorul, întrebîndu-mă: 
„Ce ați realizat voi, băieți și 
fete cu ochii atît de curați și 
încrezători ? Știu, din mințile 
și mâinile voastre n-a apărut 
încă nici o clădire impună
toare, mașinile conduse de voi 
încă n-au creat alte mașini, 
nici un metru de țesătură, 

, n-ați recoltat încă nici un bob 
de grîu. Numele voastre nu 
sînt cunoscute acum decît de 

■ familii, de colegi și de profe
sori., Aveți nume simple, dar 
care mîine vor putea fi cu
noscute de toți: Clementtci 
Mariana, Bucur Rodica, Ioni- 
ță Elena, D.obre Florentina, 
Tăriceanu Mihaela, Simiones- 
cu Paul, ~ 
Mușatescu Virgil. Care dintre 
voi va fi agronom, metalur
gist, profesor, medic, aviator, 
încă nu știm, și poate că nici 
voi nu știți prea bine. Dar 
încă de pe acum când purtați 
uniforma mcdestă, de elevi, 
ați înțeles unul dintre faptele 
esențiale ale vieții noastre : 
să te pregătești pentru a păși 
în viață cit mai stăpîn pe tine 
însuți. Dintre cele zece cifre 
care înregistrează, deocamda
tă, lupta Voastră necontenită 
pentru pregătire, le-ați ales 
pe cele mai de sus. Cifrele, se 
știe, reprezintă o abstracțiune. 
Dar pentru voi ele reprezintă 
ceva mult mai concret decît 
orice obiect material. Ele re
prezintă dorința voastră de a 
răspunde cu toată însuflețirea 
dragostei și grijii cu care vă 
înconjoară întregul popor. O- 

al fotoreporte- 
pe voi, numai 
singură școală, 
nr. 4 Aurel 

alături de voi, 
altor mii de

Bratu Smaranda,

Ce discutam
n clasa a Xl-a, 
problema pregăti
rii elevilor pen
tru viață se pune 
cu mai multă acu
itate ca oricînd. 
Lucrul acesta e de

înțeles. In clasa a Xl-a ești a- 
proape la vîrsta majoratului, 
curînd termini școala medie, 
dai examenul de maturitate.

Pornind de la idee a necesi
tății unei temeinice pregătiri 
pentru viață, darea de seamă 
prezentată în adunarea de a- 
legeri a organizației de an a 
elevilor din clasa a Xl-a de la 
Școala medie nr. 8 „Nicolae 
Bălcescu“ din Cluj și-a propus 
să analizeze modul in care or
ganizația V.T.M. de an s-a pre
ocupat în anul școlar trecut 
de ridicarea la elevi a simțu
lui de răspundere față de în
vățătură. •

Intenția — lăudabilă — <t 
fost realizată doar în parte.

Ce adunări generale U.T.M. 
s-au desfășurat în organiza
ția U.T.M. a claselor a X-a în 
ănul școlar trecut) ? Lista e

foarte săracă dacă ne referim, 
așa cum e și firesc, lat'donținu- 
tul lor. 'Astfel, s-a desfășurat 
o adunarer generală jU.TJVI. des
pre „Comportarea! utemiștilor 
în șjcoală“ - și \.o uită- gdunare 
care a avut; pef ordinea de zi 
„Rezultatele 'htr~ învățătură și 
practică“. Acestqa.au fost sin
gurele adunffri generale U.T.M. 
care s-au ținut "în anul școlar 
trecut. Darea de' seamă vor
bește și de alte adunări, numai 
că probleme ca, de pildă, „Re
alizări din regiunea Cluj“ care 
pot fi teme foarte bune pentru 
un simpozion, un jurnal vor
bit, un concurs gen „Drumeții 
veseli“, o seară de poezie etc, 
nu-și găsesc locul cel mai ni
merit ca singur punct pe ordi
nea de zi a unei adunări 
generale U.T.M. In adunările 
generale U.T.M. se dezbat pro
bleme privind îndeplinirea de 
către utemiști a principalei lor 
sarcini — învățătura pri
vind modul în care se formea
ză profilul moral-politic al 
elevilor ca viitori constructori 
ai socialismului și comunismu-

în adunările generate
lui în patria noastră. Iată de 
ce în cadrul adunărilor gene- 

! rate U.T.M. desfășurate anul 
' trecut în organizația U.T.M. de 
an a claselor a X-a ar fi fost 
foarte bine să se dezbată teme 
ca „Ce să fiu „Cum ne pre
gătim pentru a deveni cadre 
de nădejde ale construcției so
cialist« in patria noastră“, 
„Despre adevărata și falsa co
legialitate“ și multe altele care 
priveau in cel mai înalt grad 
atitudinea față de învățătură 
a elevilor, preocupările lor de 
viitor, comportarea lor in 
viață.

Așa după cum am arătat, 
îh realitate, astfel de adunări 
nu s-au ținut. Era deci de aș
teptat ca darea de seamă să 
critice acest lucru și să dea 
sugestii privind măsurile ce 
trebuie luate pentru ca pe vii
tor situația aceasta să nu se 
mai repete. Darea de seamă 
nu a făcut acest lucru, din 
care cauză nici cei care au 
luat cuvîntul la discuții nu au 
analizat temeinic modul în

care adunările generale U.T.M. 
au contribuit la educarea co
munistă a elevilor. Ba, mai 
mult, în loc să vadă în slaba 
muncă educativă cauza mani
festărilor de delăsare la învă
țătură, de chiul, de indiscipli
nă ale unor elevi, unii vorbi
tori, ca, de pildă, Doina To- 
dea, au dat toată vina pe... 
grupele de ajutorare, care ar 
fi existat doar cu numele. 
Luînd cuvîntul tovarășa pro
fesoară Ana Popescu, din par
tea organizației de partid, a 
arătat pe bună dreptate că nu 
despre grupele de ajutorare 
trebuie vorbit la clasele a X-a 
sau a Xl-a, unae elevii se 
află în pragul maturității, ci 
de munca poUtico-educativă 
pe care trebuie s-o desfă
șoare organizația U.T.M., de 
opinia combativă a fiecărui 
utemist față de manifestările 
negative ale colegilor lor. în 
clasele a Xl-a de la' Școala 
medie nr. 8 din Cluj nu exi
stă: elevi incapabili, care nu

pot să învețe ; mai există, însă, 
din păcate, unii leneși, indis- 
ciplinați. Aceștia au, intr-ade
văr, nevoie de ajittor, de aju
torul organizației U.T.M., al 
celorlalți colegi pentru a înțer 
lege ce înaltă îndatorire au 
față . de societatea noastră, 
aceea de a învăța, de a se 
pregăti cu seriozitate pentru 
intrarea lor in viață.

în acest sens s-a cphtufâf 
și viitoarea activitate a orga
nizației U.T.M.

Dintre măsurile stabilite, li
nele se referă îh mod concret 
la îmbunătățirea conținutului 
adunărilor generale U.T.M. 
S-a stabilit, astfel, ca mem
brii biroului U.T.M. de an să 
discute cu cei mai buni ute
miști, care să facă propuneri 
privind problemele ce urmează 
să fie discutate, să se formeze 
colective de utemiști care să 
lucreze la întocmirea referate
lor. Prima adunare va discuta 
despe felul în care se pregă
tesc elevii să încheie ultimul 
an de școală.

AUREL GEORGESCU

ELEVULUI

La ora

de dirigenție
Cu dirigintele nostru, tova

rășul Virgil Dorin, discutam 
adeseori în cursul săptămînii. 
în pauze, după ore și de cîte 
ori se ivesc unele probleme 
pe care nu le putem . rezolva 
singuri îi cerem sprijinul. Ora 
de dirigenție din fiecare sîm- 
bătă o așteptăm însă întot
deauna cu nerăbdare.

în aceste ore discutăm des
pre învățătură, despre activi
tatea practică, despre com
portarea noastră.

La ultima oră, de pildă, ute- 
mistul Gheorghe Adam a pre
zentat un referat asupra re
zultatelor obținute de către 
elevii clasei noastre de la în
ceputul anului școlar și pînă 
acum. Primele note, și prime
le ore de practică constituie 
un început bun. Despre for
mele și metodele de muncă 
prin care vom putea a- 
sigura încheierea cu succes 
a ultimului an de școală vom 
măi discuta și în alte ore de 
dirigenție ca și în adunările 
generale U.T.M.

ION IRIZA
elev

Școala profesională „Timpuri 
noi“-BucUrești

Pregătirea

HÎ
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9 Scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o eleva Bebereche Elena 
din clasa a IX-a E de la Școa
la medie din Oltenița e scur
tă ca o telegramă. Ne comu
nică primele note Pe care le-a 
obținut în acest an școlar: 
la romînă 9, la matematică 9, 
la zoologie 9, la istorie 9, la 
geografie 9.

Răspunsul 
asemenea, 
și nu uita 
bună!“

nostru, 
scurt : 
că și

este, de 
„Felicitări 
10 e notă

® Orele de clasă, 
lecțiilor pentru a 
respectarea programului 
nic de școală au intrat din nou
în preocuparea elevilor de la

pregătirea 
doua zi, 

zii-

Școala tehnica agricola 
Alexandria.

încă din primele zîli 
școală, organizația U.T.M. din 
școala noastră a manifestat a- 
ceeași grijă pentru organiza
rea timpului liber ca și pen
tru ridicarea nivelului la în
vățătură.

formațiile artistice de dan
suri, teatru și cor este mult 
mâi mare față de anul trecut.

de la ION VASILESCU
elev

& Am ținut să începem ulti-
■ mul an de școală cu rezultate

Astfel, 
vizionări 
cole în 
sportive 
Numărul
înscris îh acest ân școlar la

au fost Organizate 
de filme și specta- 

cOlectiv, activități 
și culturâl-artistice. 
elevilor care s-a'u

i

bune la învățătură. Hotărîrea 
noastră din prima zi de școală 
a fost ca primele note să fie 
note bune. Pînă acum, toți 
elevii au respectat hotărîrea 
colectivă, pregătindu-se temei
nic pentru lecții. Primele note

obținute în clasa noastră au 
marcat primele succese.

Elevii Cabarin Dragoș, Titel 
Ligia, Medoia Carolina, Grigo- 
rescu Florica și alții care au 
fost ascultați la matematică, 
fizică, chimie sau romînă au 
obținut numai note bune și 
foarte bune.

Primele note, primele succe
se ne vor fi tovarăși credin
cioși în drumul nostru în tot 
timpul anului școlar.

Toți utemiștii din clasa a 
Xl-a sînt hotărîți să absolve 
școala 
foarte

cu rezultate bune și 
bune la învățătură.

de la. NICOLAE CRISTESCU 
elev

Școala medie nr. 2 
Caransebeș

viitorilor pionieri

Alecsandri“ din Galați. este o pa-

chiul iscoditor 
rului v-a ales 
cîțiva, dintr-o 
Școala medie 
Vlaieu. Dar, 
văd zîmbetele _ ........... ...
colegi ai voștri, din toate șco
lile din țară, o generație care 
mîine va stăpîni tainele știin
țelor pământului, apelor și 
cerului, intrînd în comunism 
cu fruntea sus, demni de în
crederea ce le-a acordat-o 
partidul și poporul. Alte cifre 
vor lua atunci locul notelor 
înscrise acum în carnetele 
voastre, și îh acele cifre se 
va oglindi, în toată străluci
rea, contribuția voastră la 
crearea bunăstării șl fericirii 
patriei, forum bun în viață, 
prieteni!

Marco LuCrejia din clasa a Vlll-a a Școlii medii 
sionată cititoare.

Seară distractivă
Zilele trecute la Școala me

die din Momești a avut loc o 
seară distractivă pregătită de 
elevii claselor a X-a și a 
Xl-a. S-a desfășurat un con
curs pe teme de politică ex
ternă în care concurenții au 
dat dovadă de o temeinică cu
noaștere a evenimentelor in
ternaționale. Cele mai bune 
răspunsuri le-a dat elevul Ți
gănuș Constantin din clasa a 
Xl-a, secția reală, care a pri
mit drept răsplată numeroase 
cărți.

Tot atît de interesantă a 
fost și ultima parte a progra
mului — dansul — desfășurat 
sub formă de întrecere: cine 
dansează mai corect și mai 
frumos.

ZOMBOTTI MARIA
clasa a X-a

înd copiii împlinesc 9 
ani, cea mai mare 
năzuință a lor este 
ca, ajungînd la a- 
ceasță vîrstă', să de
vină purtători ai 
cravatei roșii. Dar

pentru acest eveniment trebuie 
să se pregătească temeinic. Ei au 
nevoie de ajutorul instructorului, 
al pionierilor mai mari.

O experiență bună în această 
privirrță a dobîndit-o colectivul 
de instructori de la Școala de 8 
ani nr. 4 din Ploiești. Aici, pre
gătirea școlarilor pentru a deveni 
pionieri începe cu mult înainte 
de primirea lor în organizație, lată 
cum au fost pregătiți cei 30 de 
pionieri din clasele a lll-a, care 
au fost primiți în organizația de 
pionieri de la începutul acestui an 
școlar. La consiliul pedagogic, 
care a avut |oc în septembrie, s-a 
discutat, printre altele, și despre 
munca cu pionierii. Constanța A- 
gapie, instructoare superioară, a 
prezentat o scurtă informare a- 
supra principalelor sarcini care 
stau în fața organizației de pio
nieri în perioada următoare. în 
telul acesta, cei patru instructori 
de detașamente (toți cadre didac
tice) ca și îhvățătorii au aflat că 
în luna octombrie se vor face pri
miri de noi pionieri din rîndul 
școlarilor din clasele a lll-a (pre
gătirea Ibr a început îhcă din 
clasa a H-a și a continuat în timpul 
vacanței de vară), că pentru pre
gătirea copiilor este nevoie și de 
ajutorul fiecărui cadru didactic. 
Măria Cîlțea, instructoare de de
tașament, a primit sarcina să se 
ocupe, împreună cu pionierii din 
detașamentul său, de pregătirea

oricare din-

«
„Care este contribuția colec

tivului din care faci parte la 
dezvoltarea în rîndul elevilor a 
strădaniei pasionate de a acu
mula cunoștințe solide și multi
laterale, la nivelul zilei de azi și 
de mîine ? Sînt combătute lenea, 
indisciplina ?,f Iată întrebările 
pe care le-am adresat, în cadrul 
unei discuții cu mâi mulfi elevi 
de la Complexul școlar din Bîr- 
lad. Majoritatea celor care alt 
luat cuvîntul au- vorbit despre 
succesele obținute în colectiv și 
cu. ajutorul colectivului.

—• Sîntem un colectiv 
pasionat după o activitate 
tă, interesantă — spunea el 
Buruiană Gabriela, din clasa

• : I I i : I . ; COLcCTI VU LUI

unit, 
bogd- 
eleva
_j a 

IX-a A. Cu toate acestea, linii 
(lintre noi mai uită uneori că 
principala sarcină este învăță
tura, că sîntem datori să ne pre
gătim temeinic pentru muncă și 
viață. Așa s-ă întîmplat cu elevă 
Neștian Pctraschiva, care îhcă 
din primele zile de școală a 
adunat în catalog o serie de note 
slabe la mai multe obiecte. Ati
tudinea ei a indignat întreaga 
clasă. Colegii au criticat-o asprii, 
i-au spus că atitudinea de nepă
sare față de învățătură se ha în
toarce, mîine, împotriva ei.

Peste tot, în pauze, la inter
nat, se discuta aceluși caz. Ne-ain 
bucurai atunci, pehtru că sim
țeam în reacția colegilor forța 
sănătoasă a unui colectiv ptiter- 
litc, menit să o trezească din 
amorțeală“ pe colega noastră. 

Dacă ar fi ăăționăt nuniai- Uii 
elev sau doi, sau numai biroul 
U.T.M. al clasei, poate colega 
noastră n-ar fi înțeles cît de gta- 
vă e fapta ei. Dar, așa, văzînd 
că întreaga clasă se ridică ca 
unul singur împotriva atitudinii 
ei, a început să se gtiidească se
rios la ceea ce face. Acest proces 
de conștiință i-a folosit.

— Și la noi — arată în cu
vîntul său eleva Berje Dorina, 
diii clasa a X-a D — colectivul 
deționează cu promptitudine ori 
de cîte ori este lievbie. Nu de 
mult, Eftimiu Radu, unul dintre 
elevii fruntași la învățătură, s-a 
ădrdsat bu obrăznicie tovâfășu- 
lui profesor Mihăilescil. Chiar îh 
acea zi ani organizat o scurtă 
adunare cu întreaga clasă. în

adunarea care a fost convocată, 
au luat cuvîntul Chirică, Boida- 
che, Dinu florida și alți cîțiva 
elevi. Indignați de purtarea cole
gului nostru, ei au arătat că 
fapta lui constituie o încălcare 
grosolană a disciplinei școlare. 
Eftimiu, ar fi vrut să Se ScUzb, 
să invoce o sumedenie de mo
tive cu care să se justifice în 
fața colegilor. Dar n-a aviit cu
rajul, 
elevii 
admis 
n-dre
ceară scuze și altădată să nu mai 
dovedească o asemenea atitudine.

A luat apoi cuvîntul eleva Vi- 
lea Paula, din tlasa « IX-a II. 
Eâ d arătdt că cei mai mulțl e- 
levi din clasa lor își îndeplinesc 
în mod conștiincios îndatoririle 
ce le revin și, în primul rîitd, 
aceea de a învăța. Notele bune 
și foarte bune predomină ; ab
sențele țiemOtivate au fost lichi
date ; elevii se comportă civilizat 
pe stradă, la școală, în socie
tate.

Pentru că simțea că toți 
clatei

nici o justificare. Știa că 
altă soluție ilecît să-și

noastre nu ar fi

— Mai sînt însă printre noi 
unii — spunea ea în continuare 
— a căror atitudine contrastea
ză cu cea a colectivului. Lupeș 
Mihai s-a „remarcat” prin cu
vintele grosolane cu care se ă- 
dresează elevilor din clasele măi 
mari. Așa crede el că este mai 
interesant, că se remarcă în fața 
colegilor. Gîtei Măndița a copiat 
la o lucrare scrisă, ihr Deteșanu 
Vaier iu a bruscat-o pe unu (lin 
colegele noastre. în fața acestor 
abateri de la disciplină, colecti
vul nu a rămas indiferent. Ca
zurile celor trei elevi au fost 
dezbătute într-o adunare ful“ 
ger. Utemiștii au cerut, că a- 
ceștia să fie discutați și în adu
narea generală a organizației 
U.T.M, de an, pentru ca toți e- 
levii să tragă învățămintele cu
venite. Prin atitudinea fermă și 
promptă față de abaterile unor 
colegi, noi vrem să-i ajutăm să 
înțeleagă că nu prin copiat, prin 
grosolănii, prin „curajul“ de a 
nu învăța te remarci în fața co
legilor cl, dimpotrivă, noi, majo-

ritdtea elevilor îi prețuim pe 
acei elevi sîrginticioși, care în
țeleg și respectă frumusețea con
duitei școlare.

— Organizația U.T.M. — spu- 
iiea elhva Puiu Mioara, din cla
sa a XI-a G, care a luat cuvîntul 
în continuare — ne cere să în
vățăm azi mai bine ca ieri, mîine 
mai bine ca uzi, să fim eftigenți 
cu noi înșine, să iubim colecti
vul în care trăim și muncim^ să 
luptăm pentru onoarea lui. Pen
tru că generației noastre le sînt 
caracteristice dragostea de mun
că, frumusețea și bogăția spiri
tuală, visele înalte.

Ni se pare foarte rușinos la 
un tînăr, astăzi, lipsa spiritului 
de răspundere față de învăță
tură. Și ne înțrebăin, cum se 
mulțumesc Nechiforescu Anica și 
Preda Ion, colegi cu noi, să se 
scalde în apa călduță a medio
crității ? 5, 6 și foarte rar cîte 
un 7 — acestea sînt notele pe 
care le obțin ei. Iar cînd sînt 
trași la răspundere, găsesc fel de 
fel de scuze. „Cînd n-ai voință,

îți găsești ușor și scuze' 
le-am spus noi, cetîndu-le 
rupă odată cu delăsarea.

Noi nu admitem această 
zdfie ă mediocrului. Le-am 
tat și lor cît de grav este 
irosești alîția ani de școală — 
cei mai frumoși ani — calculînd 
să-ți iasă o medie de 5. Și atît. 
Le-am spus îtu o dală că nimeni, 
nu are nevoie de o pregătire de 
nota 5. Așa înțelegem noi ade
vărata colegialitate.

— Nouă — spunea elevul Lap- 
leș Constantin, din clasa a X-a 
E — nu ne-d plăcut niciodată 
egoistul, omul care privește cu 
nepăsare viața colectivului, care 
nii-și ajută colegii. Așa sînt la 
noi în clasă elevele George. 
Marieta și Dumitru Rodica. 
jectate, încrezute, cil gesturi 
„vedete,>, cele două prietene 
ocolesc colegii și-i tratează 
o indiferență revoltătoare.

— Și noi avem un caz aproape 
asemănător în clasă — pbvestea 
eleva Mihaela Harnagea, din 
clasa a Xl-a E. Elevii acestei

să

filo- 
ară- 
să-(i
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școlarilor ce urmau să devină 
pionieri.

în ce a consfaf aceasiă pregă
tire ? Pionierii mai mari, în frunte 
cu președinta de unitate, Mariana 
Georgescu, și cu președinții de 
detașament și de grupe s-au îm
prietenit cu cei mai mici învățînd 
jocuri și cîntece pionierești, făcînd 
lecturi în colectiv din presa pen
tru copii, participînd împreună la 
acțiuni de folos obștesc (îngriji
rea florilor, curățarea grădinii și 
curții școlii, a claselor etc). îm
preună cu instructorii de pionieri 
și învățătorii claselor, pionierii 
au organizat vizionări de filme și 
spectacole în colectiv, excursii, 
vizite în întreprinderi și în cartie
rele noi, îritîlniri cu fruntași îh 
producție. Participînd la cîfeva 
adunări pionierești cu teme ca : 

Simbolurile pionierești”, „Cinstea 
de a purta cravata roșie”, „Cum a 
învățat Vladimir llici Lenin” sau 
la adunări de alegere a președin
telui de grupă, de detașament, 
viitorii pionieri au înțeles că nu 
e suficient să împlinești nouă ani 
pentru a deveni pionier, că pen
tru aceasta e nevoie să înveți 
foarte bine, să fii disciplinat, 
cinstit și curajos.

Stînd de vorbă cu
tre cei 30 de pionieri care, zilele 
trecute, au format detașamentul 
nr. 5 de |a Școala de 8 ani nr. 4 
din Ploiești, vei găsi în glasul lor 
încă urmele emoției pe care au 
trăit-o în ziua cînd au primit 
cravata roșie de pionier. Dacă-fi 
vor repeta angajamentul pe care 
l-a'u rostit în fa'ța detașamentului 
cînd au fost primiți în organizația 
de pionieri, pe fața lor vei citi 
aceeași hotărîre de a da viață

clase au observat că Manea Mi- 
hai și Cernătescu Georgeta au 
început să neglijeze școala. Co
legii i-au criticat aspru, 
nați de îndrăzneala ct 
doi s-au supărat și s-au retras 
într-o bancă din fundul clasei. 
Acum nu mai vorbesc cu nimeni.

Ambii elevi — LapteȘ Con
stantin. și Mihaela Harnagea 
mărturiseau în încheiere ct 
lor : „La un moment dat noi aln 
crezut că nu mai avem ce face 
cu colegii nt 
v-am vorbit. Le-ăm pus eticheta 
de incorigibili și încăpățînații Fi
rește, făceam o greșeală. De atîtea 
ori am reușit să aducem pe dru
mul cel bun colegi care greșeau; 
și acum vom reuși. Adevărul este 
că noi, ceilalți colegi, în loc să-i 
criticăm aspru, să-i ajutăm 
să vadă în critica noastră un a- 
jutor tovărășesc, i-am izolat. în 
prima noastră adunare generală 
U.T.M. de an vom discuta neapă
rat despre adevărata colegiali
tate. Colegii noștri, despre care 
v-am vorbit, vor înțelege mai 
bine atunci că noi le sîntem 
buni tovarăși și le dorim să 
meargă alături de întregul colec
tiv, în pas cu el.

ADRIAN VASILESCU
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cuvintelor „Sînt gata întotdea
una I" Instructorii de pionieri, 
pionierii mai mari, cadrele didac
tice, i-au ajutat să descifreze 
sensul adînc al acestor cuvinte, 
să înțeleagă că a fi gata oricînd 
pentru cauza partidului înseamnă 
a învăța, a te pregăti cu sîrguinjă 
să fii de folos patriei.

lafă-i numai pe cîțiva dintre 
noii pionieri : Florin Rădulescu, 
Octavian Sfănculescu, Radu Pă- 
țrașcu, Emil Comănescu, luliana 
Băicoianu și Teodor lonescu — 
toți cu hote de 10 pe linie, dis
ciplinați și buni colegi.

Dar să vedem cum se face pre
gătirea școlarilor pentru a deveni 
pionieri și la alte unități de pio
nieri din Ploiești. La Școala medie 
nr. 1, de pildă, s-a ținut o sin
gură adunare de primire de noi 
pionieri în acest an școlar. A- 
ceasfM adunare a fost pț^g^iiă 
numai de către instructo^rte Su
perioară. Cei 6 școlari, care au 
fost de curînd primiți îri organi
zația de pionieri, au fbSt."prdgă- 
tiți numai cu o săptămînS irramte 
de adunare. Pregătirea aceasta s-a 
limitat doar la cunoașterea simbo
lurilor pionierești (și acbsteă su
perficial) și a principatelor îhda- 
toriri ale pionierului. Lâ pregătirea 
ior, instructorul de detașament n-a 
participat ; n-au fost atrași nici 
pionierii mai mari. Adunarea, care 
trebuia să aibă un caracter sărbă
toresc, n-a fost de loc pregătită. 
Părinții nici n-au fost invitați la 
adunare. Ce amintiri vor păstra a- 
cești pionieri de la prima lor adu
nare pionierească l Această între
bare ar fi trebuit să și~o pună in
structorii de pionieri.

Și la Școala de 8 ani nr. 7 se 
face o pregătire superficială, for
mală, am putea spune, a școlari
lor pentru a deveni pionieri. Și 
aici, această muncă e lăsată doar 
în seama instructoarei superioare 
Floarea Sava.

Experiența din numeroase școli 
arată că perioada de pregătire a 
școlarilor pentru a deveni pionieri 
trebuie să dureze cîfeva luni. In
structorii de pionieri trebuie să 
le explice școlarilor care se pre
gătesc să devină pionieri că, 
învățînd bine pe băncile școlii, ei 
îndeplinesc o sarcină de mare 
răspundere.

ILARIA CHIȚIMIA
-------©

Club nou
La 

profesionale de ucenici 
Moreni, raionul Cîmpina, 
novat în acest an, s-a deschis, 
de curînd, un club dotat cu o 
bogată bibliotecă, televizor și 
radio, cu șahuri și masă de 
tenis. în cadrul clubului acti
vitatea se desfășoară zilnic, 
dînd posibilitate elevilor din 
cămin să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și folosi
tor.

SANDU DUMITRU 
elev

căminul elevilor Școlii 
din
re-

Acestqa.au
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„Cheia“ activității
vii toare0 B

înd a auzit pentru 
prima dată despre 
ce este vorba, to
varășul Niculaie 
Bursuc a rămas o 
clipă în cumpănă. 
L-a privit înde

lung pe secretarul Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Pașcani, 
și în cele din urmă a rostit 
parcă cu necaz pe el însuși:

— într-adevăr, hotărîrea 
noastră e cam generală... Nu 
prea ai ce alege din ea... Dar 
o vom îmbunătăți!

Secretarul comitetului 
U.T.M. de la Depoul C.F.R. 
Pașcani înțelesese despre ce 
era vorba. Stătuse însă puțin 
în cumpănă. De ce ? Gîndise 
și el cum gîndiseră poate și 
alți secretari de organizații 
U.T.M. din oraș: „Adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri a fost bună. 
Darea de seamă a 
fost substanțială, a 
analizat cu răspunde
re viața organizației 
U.T.M... Și-apoi s-au 
înscris numeroși ti
neri la cuvînt 1 Unii 
au criticat, alții au 
evidențiat acțiunile 
mai interesante... și-au făcut 
și autocritica. în noul comi
tet, băieți buni, harnici... Și 
cînd colo, din cauza hotărîrii 
de la urmă...”

— Hotărîrea voastră e for
mală, i-a spus secretarul co
mitetului orășenesc. Ce folos 
că ați organizat bine aduna
rea, că ați discutat temeinic, 
dacă în cele din urmă s-a 
născut un... șoricel. Discutați 
cu tinerii, vedeți ce propuneri 
concrete au, transformați ho
tărîrea adunării generale în
tr-un program de acțiuni 
concrete, precise, și atunci 
toate vor merge bine. La vii
toarea adunare generală 
U.T.M. puneți-o din nou la 
ordinea de zi.

...Nu întîmplător secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Pașcani, ca și alți membri ai 
biroului, au mers degrabă în 
organizațiile U.T.M. din o- 
raș. Cu puțin timp înainte au 
avut în față dosarele cu ma
terialele celor 29 adunări ge
nerale de alegeri desfășurate 
în organizațiile U.T.M. din 
oraș. Le-au citit cu atenție și 
cu toți au remarcat: dările de 
seamă sînt bune, ,dar multe 
hotărîri sînt slabe, necupriri- 
zătoare.

Din ele nu afli ce acțiuni 
interesante vor fi întreprinse 
de tinerii din organizații în 
anul ce urmează. Or, lucrurile 
nu pot rămîne așa. Și iată-i 
pe tovarășii din biroiil comi
tetului orășenesc U.T.M. âju- 
tînd organizațiile de bază 
U.T.M. să-și îmbunătățească 
conținutul hotărîrilor. Cea 
mai bună treabă a fost însă 
făcută prin intermediul ședin
ței organizate pe oraș cu se
cretarii organizațiilor U.T.M.

Referatul prezentat cu acest 
prilej, privitor la conținutul 
hotărîrilor elaborate în cadrul 
adunărilor generale din orașul 
Pașcani, a atras. Se dădeau 
explicații clare despre ceea ce 
trebuie să fie o hotărîre, ce 
reprezintă ea în viața organi
zației utemiste.

Ce reprezintă o hotărîre a 
adunării generale de alegeri ?

Pe baza analizei activității 
desfășurate, ținînd seama de 
propunerile concrete ale tine
rilor, luîndu-se în considera
re specificul locului de mun
că, adunarea generală de ale
geri întocmește hotărîrea, un 
program de măsuri concrete. 
Se prevăd principalele acțiuni 
ce vor fi întreprinse în ceea 
ce privește antrenarea tine
rilor la realizarea planului de 
producție, educarea comunistă

Pe marginea conținutului hotărîrilor 
elaborate în cadrul adunărilor 
generale de alegeri din orașul 

Pașcani

a tineretului, întărirea vieții 
interne de organizație. Fie
care din aceste obiective, care 
reprezintă conținutul general 
al activității organizației 
U.T.M., trebuie să fie concre
tizat prin acțiuni interesante, 
măsuri eficiente, cu termene 
precise și cu indicarea utemiș- 
tilor ce răspund de îndepli
nirea fiecărei sarcini.

Din analiza făcută hotărî
rilor unor adunări generale 
din orașul Pașcani a reieșit 
că o seamă de organizații ds 
bază U.T.M., alături de acți
uni concrete și măsuri bine 
orientate, trec în hotărîri și 
prevederi generale.

Din păcate, cele mai multe 
hotărîri sînt formale, nu sin
tetizează experiența organiza
ției de bâză respective și nu 
pun în fața tinerilor decît 
sarcini generale ori preve
deri statutare, fără discernă- 
mînt. O sarcină prevăzută în 
hotărîrea adunării generale 
de la organizația de bază 
tr.T.M. a secției mecanic șef 
a Atelierelor C.F.R. Pașcani 
arată: „Biroul organizației
U.T.M. va analiza periodic 
(?) munca desfășurată de gru
pele U.T.M., învățămîntul 
U.T.M., va analiza munca des
fășurată de către organizația 
de bază U.T.M.”. Vorbe mari, 
aparent importante — concret, 
nimic ! S-a ajuhs pînă acolo 
îneît în unele hotărîri se arată 
că „adunările generale se vor 
ține în afara orelor de mun
că” (secția II, atelierele 
C.F.R.), iar „secretarul U.T.M. 
se va ocupa de strîngerea co
tizațiilor” (secția fierărie, ate
lierele C.F.R.). Ca și cum fără 
aceste prevederi nu s-ar ști 
că adunările U.T.M. trebuie să 
aibă loc după orele de mun-

că, iar secretarul U.T.M. are 
datoria statutară de a strìnge 
cotizațiile !

Participanții la discuții au 
înțeles cît de important este 
pentru viața organizației de 
bază U.T.M. conținutul con
cret, practic al hotărîrilor. în 
adunare s-a dat citire hotărî- 
rii îmbunătățite a utemiștilor 
de la Depoul C.F.R. în hotă
rîre se prevede printre altele: 

— Tinerii care lucrează la 
reparațiile locomotivelor de la 
R.R.D. cît șl la reparații cu
rente vor fi antrenați în în
trecere socialistă pe secții, 
pentru a executa lucru de ca
litate și la timp, reducînd 
timpul de imobilizare a loco
motivelor cu 20 la sută (răs
punde tovarășul Tîrpescu Pa- 
vel).

— Pentru obținerea de eco
nomii la materiale, 
combustibil, lubrifi- 
anți, tinerii se vor 
strădui ca prin apli
carea celor mai a- 
vansate metode de 
lucru să se obțină o 
economie în valoare 
de 350 000 lei (răs
pund tov. Stroie C. 

și Bursuc N.).
— Noul comitet U.T.M. va 

controla și îndruma îndea
proape activitatea posturilor 
U.T.M. de control, organizînd 
două raiduri pe lună pe te
mele : descoperirea noilor re
zerve interne în producție, 
urmărirea realizării planului 
de producție integral la toți 
indicii, disciplina în producție 
a tineretului și alte probleme 
ce se vor ivi (răspund tov, 
Muraru C., Apopuțoaie I.).

— Comitetul U.T.M. va a- 
naliza în cadrul adunărilor 
generale, trimestrial, munca 
colectivului postului U.T.M. 
de control și modul de desfă
șurare a învățămîntului poli
tic U.T.M. (răspunde tov. 
Bursuc N.).

— Comitetul nou ales se va 
îngriji ca de două ori pe lună 
să se organizeze joile tinere
tului (răspunde tov. lanoș I.).

— In scopul îmbunătățirii 
muncii de agitație, comitetul 
nou ales va lua măsuri ca 
pînă la data de 1 noiembrie, 
brigada de agitație a comple
xului să fie reorganizată (răs
pund tov. Muraru C., Bursuc 
N.). Da asemenea, în această 
hotărîre sînt prevăzute și alte 
sarcini concrete referitoare la 
colectarea metalelor feroase 
și neferoase, la abonarea ti
nerilor là „Scìntela tineretu
lui”, la antrenarea tiherilor la 
concursul „Iubiți cartea” și lă 
Spartachiada de iarnă a tine
retului, la rezolvarea unor 
probleme de evidență etc.

Acestea sînt intr-adevăr 
prevederi substanțiale, dintr-o 
hotărîre bună. Așa da, se 
țio'âte munci bine, cu perspec
tivă...

CAROL ROMAN

Tînăra Ileana Șoas se numără printre fruntașele în muncă la 
Uzinele „Electromagnetica“ din Capitală.

Foto : A. FOCȘA

Primirea minisiruîui Austriei de către prim 
vicepreședintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, Gheorghe Apostoi
Prim

siliului
blicii
Gheorghe Apostol,
miercuri în audiență de pre-

vicepreședintele Con
de Miniștri al Repu- 

Populare Romîne, 
a primit

zentare pe trimisul extra
ordinar șl ministru plenipo
tențiar al Austriei la Bucu
rești, dr- Paul Wetzler.

(Agerpres)

Iraîormații
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, Ștefan Voitec, a 
primit o 
mire din 
Adunării 
Populare 
dor, pentru felicitările trimise 
cu prilejul împlinirii a 70 
ani de viață.

*
Miercuri seara s-a înapoia! 

Capitală delegația de activiști 
Partidului Muncitoresc Romîn con-

scrisoare de mulțu- 
partea președintelui 
de Stat a Republicii 
Ungare, Ronai San Ba

de

în 
ai

dusă de tovarășul Gheorghe R 
membru al C.C. al P.M.R., p 
secretar al Comitetului regie 
Batău al P.M.R., care a fost 
R. P. Ungară într-un schimb 
experiență.

La sosire pe aeroportul
neasa delegația a fost întîmpinată 
de membri ai C.C. al P.M.R., de 
activiști de partid.

A fost de față leno Kuti, am
basadorul R.P. Ungare în R.P. Ro- 
mină și membri ai ambasadei.

Agrotehnica a
(Urmare din pag. I)

învins secata
aceea, semănatul s-a efec-De

tuăt îH condiții' necorespunză
toare ,o bună parte din sămîn- 
ță rămînînd la suprafață, ne
îngropată în pămînt. Se în-

au 
de

a-

Afli! PR NI!
Numeroase

manifestări în
întreaga tară
In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mîno-sovieticc continuă să 
desfășoare în toate orașele 
satele țării numeroase 
feStări cultural-artl8tice.

în sala Institutului de studii 
romîno-sovietic din Câpitală a 
avut Ioc simpozionul „Din istotia 
relațiilor tomîno-ruse și romîrto- 
sOvietice” iar în aula Facultății 
de științe juridice simpozionul 
„Realizări și perspective ale eco
nomiei sovietice în construcția 
desfășurată a comunismului”. în 
prezența unui numeros public 
au luat cuvîntul oameni de ști
ință și cultură, cadre didactice 
din îiivățămîntul superior.

Școala populăra de artă dirt 
Cluj a susținut la Casa prieteniei 
romîno-sovietice un medalion li
terar. Un mare număr de cadre 
medicale de la policlinica nr. 2 
din același oraș au luat parte la 
conferința intitulată ^Contribu
ția cercetătorilor sovietici în 
grefa experimentală“.

Pînă acum în regiunea Suceava 
au avut loc, în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, 72 de 
seri literare, recenzii, prezentări 
de cărți ale scriitorilor 
sovietici la care au 
proape 12 000 de 
muncii.

se
Ș> 

mani-

niti și 
participat a- 

osnicrii

Citiți aceste cărți
în ansamblul creației lui S. V. 

Sartakov, nuvela Nu ceda regina 
aduce o notă distinctă. Lectura ei 
captivantă îndeamnă Ia meditație, 
solicitind răspunsuri, angajindu-ne 
conștiinfa la un sever, dar recon
fortant examen.

însuși titlul nuvelei (asociat cu 
o «numită terminologie a jocului 
de șah, clnd regina trebuie apă
rată) are o profundă semniiicdție 
simbolică. Nu ceda regina Înseam
nă de iapt să lupți pentru om, să 
valorifici tot ce are mai bun în 
el, sa nu 
pe cel ce 
prăpastiei, 
calea cea

lași să se prăbușească 
se află Ia marginea 
să-l ajufi să-și găsească 
adevărată îh viață.

*
care a parcurs numărul 

„Seca- 
di st In- 
„Ochi 
penițe

Cititorul 
din iunie 1961 al revistei 
iul XX" a avut prilejul să 
gă, surprins, Irl povestirea 
de cămilă", trăsăturile unei

' < V, < ■ :
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Posturile noastre 

fuzează între 1 și 
„Săptămîna muzicii

«le radio di- 
7 noiembrie 
sovietice”.

Emisiunile săptămânii «lin unul 
acesta vor cuprinde noi înre
gistrări din donicninl muticii 
corale, al celei de masă și ușoare, 
primite din partea Radiotelevizi- 
unii sovietice.

de un aliaj nou, dacă nu cunoștea
Scriitoarea M. Poznanskaia s-a 

născut In anul 1918, In salul Pe- 
trașovka din Kievșcina. copilăria 
și adolescenta și le-a petrecut în 
satul natal, iar mai tlrziu după ce 
a absolvit școala tineretului Col
hoznic din localitate, a început să 
lucreze în Colhoz : mai întli Intr-o 
brigadă de clmp, apoi ca socotitor.

Primele sale poezii au iost scrise 
cu puțin timp Înainte de război, 
pe vremea cînd era studentă a In
stitutului pedagogic din Beloțer- 
kovsk.

Primele culegeri de versuri ale 
poetei, dintre care: „Vreau să 
fiii pionier", „Unde-i soațe sini 
și Hoți", „Micilor mei prieteni", 
„In colhozul Pobeda” ș.a. aU 
lumina tiparului in anii de 
război.

Poemul „Valia Kotik" l-a
încă îh anul 1954, cu mult înainte 
Ca tinătuliii partizan Vdlia Kotik 
Să i se fi atribuit, posl-ntortem, 
Înaltul titlu de Erou al Uniunii 
Sovietice.

văzut 
după

scris

(Agerpres)
*

BAIA MARE (de la cores
pondentul nost^U). — In ora
șul Sighet se desfășoară hu- 
mei-oaâe ihanildstăi-i eu prile
jul Lunii prieteniei romlno- 
sovietite. La clubul I. C. Fri- 
mu a avUt loc o seară literară 
consacrată Vieții și operelor 
marilor scriitori ruși TOlstdi 
și Cehd.v lâ câte a participat 
un număr mate de muncitori 
forestieri, Peste 4.000 de eleVi 
aii făcut cunoștință CU măre
țele realizări ale constructori
lor comunismului, prin saiă- 
totiile pe harta U.R.S.S. . La 
clubul Fabricii „Partizanul“ ă 
avut loc o seară a prieteniei 
în cadrul căreia tovarășa 
Itina Tâloș â vorbit despre 
știiiițâ și tehnica sovietică.

deja, de cîțiva ani Încoace, 
transpunerea in alte limbi, penița 
aceasta deosebită, aparținind lui 
Cinghiz Aiimatov.

Compatrioții săi îl citesc Încă 
din 1952, cînd tinărul agronom- 
zootehnician din R. S. Kirghiză 
lrtcepe Să-și publice povestirile, 
ori traducerile în rută ale unor 
opere din graiul Său matern. Peste 
cinci ani de la dala amintită. 
Uniunea scriitorilor sovietici II pri
mește printre mBmbrii el.

Acum Cinghiz Aitmatov nu are 
mai mtiil de treizeci și patru de 
dfii, dat paginile iticlftte de mină 
îlii nl-i atată „ctt Si citiri ar duce 
îh ihiHiă și îh btațe imetisd dxpd- 
rienfa a umanității”. O spline Ara- 
gon, în prezentarea traducerii fran
ceze a „Djamiliei”. care pînă In- 
tt-aiît l-a fermecat pe acest exi
gent cunoscătot al llterhlurii uni
versale, Incit Și-d ăles-P Piept 
„cea mai lruitioasă poveste de 
ăfâgdste diri Iutile".
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O pană de cauciuc.
Foto i AGERPRES

în 
de 

Petre.

adolescența !
(Urmare din pag. I)

Cojó- 
care-l 
félici- 
règio- 
a Di- 
orășe- 
tineré- 
dln ei 
medii.

de vorbă cu unul 
adolescenți care 

acea duminică 
identitate : 
Actul pe

știut lecția“, victofia unei note 
bune. Căci am putea vorbi foarte 
bine de perioadele vieții omenești 
în societatea noastră ca de niște 
grădini în care înfloresc mereu 
altfel de copaci, din ce în ce mai 
încărcați de rodul strădaniei, pe 
măsură ce acel ce a fost co
pil se contopește cu mersul vieții 
spre comunism. Odată ajuns în 
cea de a doua grădină a vieții, 
plăpîndului adolescent încep să-i 
crească aripi, el se desprinde de 
copilărie și totodată tace primele 
zboruri de încercare. Cu alte cu
vinte, pornește pe drumul profe
siei, cînd apar mai multe răspun
deri, îndatoriri mai mari țață de 

. societate, cînd i se cere să res
pecte tégile făurite de ea pentru 

. b'inele întregului popor.
Primirea de către fînărul de 14 

ani a primului act de staf se în
scrie în sărbătorile noastre 
socialiste.

Am sfat 
proaspéjii 
primit 
lefiriul 
cârd 
avéà îh rhînă, însoțit de o 
tare diri partea comitetelor 
nai și otășenesc U.T.M. Și 
retfiei miliției regionale și 
neșfi, urma să-i însoțească 
(ea timp de 10 ani. Opt 
aveau să fie închinați școlii 
Apoi, producției sau studenției. în
cercam să sfrăvăd în trăsăturile 
crude pe -fînărul de peste cîțiva 
arii și în gîhd îi Uram : fie să 
nu te legitimezi decît la schim
bări de domiciliu, la înscrierea bi- 
citletéi sau motocicletei în re
gistrele de circulație, la birourile 
de cazare din stațiunile de odihnă, 
la eliberarea diplomei de maturi
tate, la examenul de admitere, la 

Civile ca soț și 
și niciodată în 
să nu-ți facă

W■
ofițerul stării i 
poate ca tată — 
împrejurări care 
cinste.

lată, așadar, ce 
această atmosferă 
180 de tineri au pășit în cea de-a 
doua grădină a vieții. Ei au iriffat 
aici cu cărțile subsuoară și au plecat 
purtînd între cărți și între filete 
cărților sfaturi și îndemnuri ca 
niște flori presate ce vor fi păs
trate toată viața. Muzica i-a în- 
tîmpinat la intrarea în sală și 
ușoara legănare a steagurilor. 
Festivitatea se terminase și ei 
aveau palmele fierbinți de afîtea 
aplauze și rîdeau. Florile din 
glastrele de pe masa lungă și so
lemnă s-au legănat la deschide
rea ușilor și ele și parcă aci zîm- 
bit melancolic: ce păcat că viața 
noastră e atît de scurtă. Și ce 
lungă viață au cdpiii, ce furigă 
viață îi așteaptă 1 Și ce plină de 
fapte minunate.

s-a petrecut în 
sărbătorească :

ersuri pentru ar
mata populară, 
menite să cultive 
spiritul eroic și 
dragostea pentru 
patria socialistă 
compune aproape

fiecare dintre poeții noștri, 
conștient de rolul educativ pe 
care îl are literatura, dezvol
tând, în condițiile actualității, 
tradiția cîntecului ostășesc 
ilustrat nu o dată de către 
înaintași, de la Cîrlova și A- 
lecsandri pînă la Coșbuc. Dar 
puțini mînuitori ai condeiului 
s-au dedicat, măcar pentru un 
timp, celebrării noilor reali
tăți ale armatei noastre, cu 
consecvența cu care s-a dedi
cat Lucian Dumitresbu, . auto
rul recentei plachete tipărite 
de Editura Militară, „Scriso
rile soldaților“, Cîntecul ostă
șesc se acorda, în genere;pe 
Strunele eroismului, subliniind 
prin Neculat Tăutu, bunăoară, 
puterea de sacrificiu a solda- 
țîlor romîni pe frontul anti
fascist său, pnh alții, elanul 
cu care strămoșii îți apărau 
țara pe vremea lui Mircea, 
Ștefan cel mare, Mihai Vitea-

zul. Aria de investigație te
matică era și mai este încă 
sensibil limitată. încercări de 
a o lărgi au existat inconte
stabil. Paginile revistei „Viața 
militară“ stau mărturie. Dar 
nu arareori tentativele eșuau, 
naufragiind în abstract, con
vențional sau platitudine. Vi
ziunea estetică se consuma în 
receptarea unor date exterioa
re de obicei comune. Fantezia

ca meritorie, chiar dacă nu 
toate poeziile incluse în pla
chetă vădesc calitățile artisti
ce scontate la. un creator care 
nu se află la întîiul său vo
lum de versuri.

Întâlnim, de astă dată pre
ocuparea aproape excesivă de 
a surprinde în stihuri actuali
tatea imediată, cotidiană, via
ța ostășească, cu specificul 
pe care i-l Conferă diferitele

țelege că densitatea plantelor 
la hectar a scăzut mult.

In primăvară, tractoriștii 
propus din nou consiliului 
conducere să tăvălugeasCă 
să grupeze griul pentru a
juta plantele să înfrățească 
mai bine și să vegeteze în 
condiții corespunzătoare. Prin 
aceste lucrări s-ar fi contri
buit la reținerea în soi a a- 
pei acumulate din ploi Și ză
pezi peste iarnă, care ar fi a- 
jutat mult plantele în perioa
da secetoasă din timpul for
mării bobului.

— Nu folosim nici un tăvă
lug și nici o grapă — li s-a 
răspuns și de data aceasta. Și 
nu s-au folosit. Urmărea ? 
Obținerea unei producții cu d- 
proape 1 000 de kg de grîu la 
hectar mai mică decît aceea a 
vecinilor din Comana. De 
Unde se vede încă o dată că... 
„scumpul mai mult păgu
bește“.

Colectiviștii din Plopeni au 
tras, bineînțeles, concluziile 
necesare din lipsurile de anul 
trecut și au învățat din ex
periența bună a vecinilor lor. 
De data aceasta n-au mai 
fost scumpi la tărîțe și ieftini 
la făină. Ei au cerut mecani
zatorilor să întrețină arăturile 
pînă la însămînțări prin lu
crări repetate cu discul, grapa 
și tăvălugul. Apoi, au început 
însămînțările la vreme și au 
dat ajutor mecanizatorilor să 
le efectueze în timpul optim 
Pentru primăvară au prevăzut 
să facă toate lucrările nece
sare pentru întreținerea cul
turii. în asemenea condiții, 
chiar dacă anul nu va fi prea 
darnic în ploi, vor reuși, de 
bună seamă, să obțină produc
ții mari de grîu.

(Urmare din pag; 1)

faptul că pièrd vrémea fără 
dobîndească cunOșfirife noi îh

de 
Să 
meSeria lor, au părăsit cursul» $i 
acest exemplu nu este unic. în 
secția turnătorie au fost cuprinși 
la un lc<c fumătorii de neferoase 
cU muncitori care 
dezbaterea pieselor, cu cei care 
deservesc cubilourife, lucru nefi* 
resc. lafă dar că orientarea dre- 
șifă în ce privește îndrumarea că
tre forma cea mai adecvată de 
pregătire profesională a făcuf ca 
marea majoritate a cUrsdrilbr să 
aibă o activitate formală. De aici 
concluzia că Viitoarele forme tre
buie organizate în funcție de me
serie, grad de calificare, experien
ța muncitorilor. Numai așa vor fi 
într-adevăr eficace. Aceasta este 
o cerință obligatorie.

Discutînd cu tovarășii inginer 
losif Opriș, directorul uzinei, Mi
hai Secu, secretarul comitetului 
U.T.M., precum și cu conducerile 
secțiilor respective, fiecare expri- 

au 
în

lucrează la

ma părerea că anul acesta 
existăf o serie de rămîneri 
urmă în organizarea cursurilor.

Era norma) ca față de această 
situație să se ia măsurile corespun
zătoare. Acest lucru însă nu s-a 
făcut. Singura chestiune care a 
fost perfectată a fost stabilirea 
deschiderii cursurilor la data de 
1 noiembrie. Sar cum, în ce eon- 
difii ? Tematicile n-au fost întocmi
te, riu s-au stabilit lectorii, n-au 
fost consultați tinerii. Intr-un cu- 
vînt, du S-au creat Condiții pen
tru începerea noului an de învă- 
țămînt profesional.

Tinerii din uiină așteaptă o îm-

buhătățirfe în âcțiuriBâ de rldlcar® 
a calificării, Cfe at trebui făcut ?

în primul rîrid, 1H fietăre sdcfiâ 
sa se studieze atent gradul de 
ptăgătlte a rriuricitoriior șl, îh 
furteție de ateaste, să se facă în- 
câctrarBa lor la Cursuri. Este nece
sar că organizarea CUtSutilor d& 
ridicate a calificării să se facă di
ferențiat, nu numai pe specific de 
meserie, ci Șl în funcție de gradul 
de pregătite a muncitorilor (tine
rii cu categoriile Iii, IV, V, să fie 
încadrați lă un curs, cei cu catedb- 
<iile de salarizare VI, Vil, VIII la 
altul etc.}. Este foarte bifte ca â- 
cest lucru să-l facă o comisie for. 
rrlată din conducerea secției, ingi
neri, maiștri, mefribri diri comite
tul U.T.M. Un studiu întreprins de 
un colectiv larg va găsi soluțiile 
cele măi bune pentru a nu se re
peta situația din acest 
nerii au fast încadrați 
în același curs.

Trebuie ținut seama 
cesta în uiină au venit peste 200 
de noi absolvenți ai școlilor profe
sionale care trebuie ajutați, îndeo
sebi, să-și completeze cunoștințele 
practice. Grganizafiile U.T.M. din

an cînd ti- 
de-ă valma

că anul a-

sfecții ăU dăttiris să desfășoare o 
muncă politică susținută in rindul 
țineți lor penttu a le derhOHstra ne
cesitatea ridicării calificării.

Tematicii® trebuie să fie cit mai 
judicios întocmite. Ar fi foarte bine 
să se ceară părerea ingirierilor, 
mâi|triler, murtcitortlOr, în legătu^ 
ră cu lecțiile, ei știu doar cel măi 
bine ce probleme ridică producția, 
P» de altă parter trebuie prevăzut 
te lecții legate de schimbările 
care urmează să âibă loc, asimi
larea de noi produse, deservirea 
de utilaje hol, perfecționate etc., 
pentru pregătirea diri vreme a 
muncitorilor. Paralel cu astfel de 
cunoștințe ăste riecesar Ca în te
matici să Se ptevadă lecții privind 
principalii indici ăi plariului : pre» 
țol de cost, productivitatea mun
cii, organizarea muncit etc. Cu- 
noscînd și aspectul economic al 
organizării producției, muncitorii 
vor acfiOfia operativ și concret în 
direcția îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor privind planul dă pro
ducție, economiile, productivitatea 
muncii și a reducerii prețului de 
cost. Și acest lucru este foarte 
important.

de Lucian Dumitrescu
trie, de socialism, de omenesc. 
Patriotismul socialist (cele
brat, între altele în poezia 
,Glasul țării“) e, de altminteri, 
alături de umanism, coordona
ta esențială a volumului, Lu
cian Dumitrescu evidențiind 
neîncetat relația firească, 
structurală existentă între 
soldatul armatei noastre popu
lare și patria socialistă, dra
gostea cu care poporul încon-

NOTE DE LECTOR
poetică se mărginea să colin
de teritorii cunoscute, sufletul 
ostașului continua să rămînă 
neexplorat în adîncimile și re
sorturile lui umane, deși lite
ratura sovietică oferea, prin 
Tvardovski sau Simonov, mo
dele nepieritoare, iar poezia 
noastră clasică deschisese prin 
Coșbuc drumuri ispititoare 
care se îmbiau a fi desăvîrți- 
te. In atare împrejurări de 
unilateralizare relativă, expe
riența lui Lucian Dumitrescu 
se impune din capul locului

arme, specialități sau îndelet
niciri militare, Ca urmare, 
poetul scrie despre marinari, 
aviatori, trupe terestre, cu
rieri, șoferi, servanți, patrule, 
santinele, poștașul unității 
etc., relevînd cîte un aspect 
caracteristic din biografia lor 
de ostași ai armatei populare, 
concretizat în situații uneori 
dramatice („90 de kilometri“), 
alteori duios — sentimentale 
(..iubitelor“, „Scrisoare de de
parte”), leg'aț insă aproape 
întotdeauna de ideea de pa-

joară pe apărătorii cuceririlor 
noastre revoluționare. Subli
niind această unitate moral- 
politică, realizată sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, 
Lucian Dumitrescu dă versu
rilor sale o ținută mobiliza
toare, tonifiantă, fără a folosi 
însă, decît arareori, verbul agi
tatoric, imperativul sau 
marea discursivă. Forța 
convingere a poemelor 
care Se remarcă prin limpezi
me și simplitate (uneori cade 
însă în superficial sau în ve-

che- 
dc 

sale,

chi șabloane, ca în „Cîntec db 
leagăn“ sau „Ceas de primă
vară") stă in omenescul lor, 
în lirismul (uneori cam senti
mentalist însă) cu care tra
tează problemele, încercînd să 
depășească hotarele poeziei 
ostășești lozincarde și să pă
trundă în sufletul ostașului 
nostru.

Obiectivul și formula adop
tată sînt, fără îndoială, gene
roase. Ele ar putea stârni și 
interesul altor poeți, care ar 
descoperi atunci infinitele mo
duri inedite în care se mani
festă omul nou al zilelor noa
stre nu numai în întreprin
deri și pe ogoare, ci și acolo 
unde el se pregătește pentru 
a fi un bun apărător al pa
triei socialiste. Literatura noa
stră realist-socialistă s-ar îm
bogăți atunci sensibil, priit 
lărgirea orizontului ei teina- 
tic, prin valorificarea uhor te
ritorii sufletești încă prea pu
țin valorificate. Tentativa lui 
Lucian Dumitrescu e, în felul 
ei, un început promițător. Să 
sperăm că și molipsitor.

AUREL MARTIN
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iwnftfl rațiunii
|î a! spiritului tratativelor
Întrevederile 

lui U Thant la Havana
HAVANA 31 (Agerpres). — 

într-un comunicat oficial al 
cancelariei prezidențiale se 
arată că la 30 octombrie U 
Thant, secretar general provi
zoriu al O.N.U., și persoanele 
care îl însoțesc au avut o în
trevedere cu conducătorii gu
vernului cuban.

După cum se arată în co
municat, în cursul întrevede
rii care a durat 2,15 ore, partea 
cubană și-a expus în mod clar 
poziția de care trebuie să se 
țină neapărat seama pentru a 
Se putea ajunge la un acord.

★

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— TASS transmite: După 
cum se anunță din Havana, 
U Thant, secretarul general 
provizoriu, al O.N.U., care se 
află în capitala Cubei, a avut 
o lungă convorbire cu Dorti- 
cos, președintele Republicii 
Cuba, cu primul ministru Fi
del Castro, Râul Roa, mini
strul afacerilor externe, și 
Carlos Leclmga, noul repre
zentant permanent al Repu
blicii Cuba la O.N.U. In co
municatul dat publicității se 
spune că între U Thant și 
conducătorii Cubei a avut loc 
un schimb prietenesc de pă
reri. S-a ajuns la un acord 
în sensul că O.N.U. trebuie să 
participe la rezolvarea pro
blemelor în discuție. In cursul 
convorbirii au fost examinate 
problemele ridicate la timpul 
său în scrisorile trimise de 
U Thant către Castro și de 
Castro către U Thant. Trata
tivele cu privire la realizarea 
reglementării pașnice a pro
blemei vor continua.

Telegramele adresate 
lui N. S. Hrușciov 
de împăratul Etiopiei 

și președintele Mexicului
MOSCOVA 31 (Agerpres). - 

TASS transmite: La Moscova 
a fost dată publicității tele
grama adresată de Haile Se- 
lassie, împăratul Etiopiei, lui 
Nikita Hrușciov, șeful guver
nului sovietic. Haile Selassie 
salută „înțelepciunea de om 
de stat și rațiunea care au 
preîntîmpinat o catastrofă în 
Cuba“.

A fost dată publicității de 
asemenea telegrama lui Adol- 
fo Lopez Mateos, președintele 
Mexicului, în care se expri
mă satisfacția profundă față 
de înțelegerea realizată între 
Hrușciov și Kennedy, pre
ședintele S.U.A, Lopez Mateos 
își exprimă urarea ca în ur
mătoarele luni „să fie găsite 
soluții acceptabile pentru pro
blemele complicate care mai 
pun încă pacea în primejdie“.

Cuvîntarea 
vicepreședintelui 

Bolivieî
LA PAZ 31 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la Congresul 
național al aripii de stingă a

Dezbaterile
din Camera Comunelor
LONDRA 31 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la 30 octom
brie în Camera Comunelor, în 
cadrul discuțiilor de răspuns 
la mesajul tronului prezentat 
de regină, liderul Partidului 
laburist, Gaitskell, a declarat 
că schimbul de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
a fost întîmpinat de toți cu 
un sentiment de profundă 
ușurare.

„Nu mă îndoiesc, a spus el, 
că viitoarele tratative vor de
curge în spiritul recentelor 
mesaje ale d-lui Hrușciov“.

Gaitskell a exprimat în con
tinuare neliniște profundă în 
legătură cu faptul că Statele 
Unite nu s-au consultat cu 
guvernul englez înainte ca 
președintele Kennedy să ia o 
hotărîre (privind blocada ma
ritimă militară a Cubei) care

BUDAPESTA. — La 31 oc
tombrie, Dezso Nemeș și La- 
jos Feher, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
au primit delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care a vi
zitat R. P. Ungară.

( DJAKARTA. — La Djakar
ta a avut loc un miting cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Indoneziei — Ziua jurămîntu- 
lui tineretului. Cu 34 de ani în 
urmă, la Djakarta a avut loc 
primul forum național al ti
neretului, la care participanții 
în numele tuturor tinerilor din 
Indonezia au jurat să lupte 
pentru unificarea țării, dez
membrată de colonialiștii o- 
landezi.

DELHI. — După cum trans
mite corespondentul din Deliii 

partidului de guvernămînt 
„Mișcarea națională revolu
ționară“, vicepreședintele Bo- 
liviei, Juan Lechin, s-a pronun
țat în sprijinul revoluției cu
bane. „Noi, a spus Lechin, 
trebuie să fim intransigenți în 
lupta de zi cu zi în apărarea 
principiilor neamestecului și 
autodeterminării popoarelor“.

Lechin, se spune în știrea 
transmisă de agenția Prensa 
Latina, a chemat toate forțele 
populare să dea o ripostă ho- 
tărîtă activității elementelor 
reacționare care încearcă să 
împiedice organizarea demon
strațiilor de solidaritate cu 
revoluția cubană.

Santiago Dantas: 
„Un pas important"
Deputatul Santiago Dantas, 

fost ministru al afacerilor ex
terne al Braziliei, a declarat 
că hotărîrea Uniunii Sovietice 
reprezintă un pas important 
în domeniul menținerii păcii 
generale.

0 NECESITATE IMPERIOASĂ:
RENUNȚAREA LA POLITICA 

DE FORȚĂ

Dc la trimisul special Agerpres la New York

Odată cu plecarea secreta
rului general provizoriu 
al O.N.U. U Th/nat, în 

Cuba, scena discuțiilor începu
te ca urmare a. acordului in
tervenit între președintele 
Kennedy și primul ministru 
Hrușciov privind soluționarea 
crizei din Marea Caraibilor, 
provocată de acțiunile S.U.A., 
s-a deplasat din interiorul se
diului O.N.U, la Havana,

Cu mult, interes a fost co
mentată de observatori scri
soarea de răspuns adresată de 
U Thant, premierului sovietic 
Hrușciov, dată publicității luni 
seara, în care sînt salutate 
propunerile constructive ale 
Uniunii Sovietice

Unele ziare americane de 
marți dau dovadă de o lucidă 
înțelegere a poziției construc
tive adoptate de Uniunea So
vietică pentru reglementarea 
crizei cubane și o subliniază 
în comentariile lor. „In ulti
mul moment, cursul ce părea 
irevocabil s-a schimbat — scrie 
în legătură cu aceasta ziarul 
„Washington Post“. Oamenii 
de stat din anul 1962 — a- 
daugă ziarul — au dovedit că 
posedă o înțelegere deplină a 
potențialului destructiv care 
depășește cu mult tot ce mai 
există pe Pămînt. Oamenii de 
rațiune au păstrat controlul 
evenimentelor“.

După cum reiese însă din 
relatările unor organe ale pre
sei din S.U.A., în această țară 
mai există încă forțe care se 
împotrivesc reglementării paș
nice a problemei cubane, vîn- 
turînd în continuare politica 

ar fi putut avea consecințe 
foarte serioase.

Este necesar să ne dăm 
seama, a spus Gaitskell, cit 
de urgentă este sarcina asigu
rării unei păci adevărate în 
întreaga lume. Un prim pas 
în această direcție l-ar putea 
constitui un acord cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare. Este, de asemenea, 
foarte important să se studie
ze din nou diferite propuneri 
privind zonele libere de arma 
nucleară.

Luînd cuvîntul la discuții, 
primul ministru, Macmillan, 
și-a consacrat în fond dis
cursul crizei în legătură cu 
Cuba. Macmillan a fost nevoit 
să recunoască că tocmai me
sajul lui N. S. Hrușciov, adre
sat președintelui Kennedy, a 
dus la slăbirea încordării.

al agenției Associated Press, 
la 31 octombrie primul mini
stru Nehru a preluat și porto
foliul de ministru al apărării. 
Krishna Menon, fostul mini
stru al apărării, a fost numit 
ministru ai industriei de a- 
părare.

LONDRA. — Libertate deți- 
nuților politici greci care au 
luptat pentru eliberarea Gre
ciei de sub fascism, pentru 
restabilirea democrației — au 
cerut participanții la mitingul 
reprezentanților vieții publice 
din Anglia, organizat la 30 oc
tombrie la Londra de Liga 
pentru restabilirea democra
ției în Grecia.

ROMA. — în ultimele două 
zile, la Milano, Bologna. Mo-

Intervid
lui Bertrand Russeli

LONDRA 31 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat co
respondentului din Londra al 
ziarului „Avghi“, cunoscutul 
fruntaș al vieții publice din 
Anglia, Bertrand Russell de
clară că „nu are nici un du
biu asupra faptului că milita
rii americani vor război“. 
Tocmai de aceea, subliniază 
Russell, în întreaga lume tre
buie să se desfășoare o miș
care împotriva politicii unei 
ciocniri nucleare.

Russell, scrie „Avghi", a 
cerut încetarea imediată a tu
turor experiențelor nucleare, 
lichidarea bazelor americane 
și a tuturor celorlalte baze 
străine de pe teritoriile altor 
țări, organizarea de tratative 
în scopul lichidării a tot fe
lul de blocuri militare, înfăp
tuirea dezarmării totale. El a 
declarat că „O.N.U. trebuie să 
ceară americanilor să renunțe 
imediat la baza Guantanamo“ 
din Cuba.

folosirii forței, Referindu-se 
la suspendarea pentru 48 de 
ore a blocadei militare ameri
cane împotriva Cubei, ziarul 
„New York Post“ consideră că 
„acest gest a fost obținut cu' 
destulă greutate în disputa cu 
Pentagonul și cu alte ele
mente care sprijină politica 
forței“, Exprimîndu-și regre
tul pentru deznodământul paș
nic intervenit ca urmare a 
inițiativei Uniunii Sovietice, 
ziarele ultrareacționare, ca, de 
pildă, „Daily News“ și New 
York Mirror”, lansează în
demnuri fățișe la agresiune 
împotriva Cubei. La rîndul lor, 
cercurile de dreapta, mai ales 
cele din conducerea partidului 
republican, supralicitează po-. 
litica de forță, acum, cînd le 
mai despart numai cîteva zile 
pînă la alegerile pentru Con
gres,

La O.N.U. sînt comentate cu 
mult interes dezvăluirile fă
cute marți de ziarul „New 
York Times“, care a arătat că, 
„Statele Unite erau la un pas 
de a trece la bombardarea 
Cubei dacă nu interveneau ac
țiunile Uniunii Sovietice“, In 
lumina acestor afirmații reiese 
cu și mai multă putere însem
nătatea excepțională a inițiati
vei premierului N. S. Hrușciov, 
care a înlăturat un grav peri
col la adresa păcii. Acum, o 
dată tratativele începute, opi
nia publică urmărește cu aten
ție evoluția poziției oficiale a- 
mericane, ca și presiunile Pen
tagonului și cercurilor de 
dreapta din S.U.A., care după 
cum au lăsat să se înțeleagă 
— nu vor să renunțe la poli
tica lor de forță.

Opinia publică mondială aș
teaptă ca în decursul tratati
velor pentru reglementarea 
problemei cubane, partea ame
ricană să dovedească în mod 
practic că nu se lasă călăuzită 
de isteria cercurilor război
nice, ci de cerințele imperioa
se ale omenirii dornice de 
pace.

Contrarevoluționarii cubani se agită...
NEW YORK 31 (Agerpres). 

TASS transmite : După cum 
reiese din relatările agențiilor 
de informații, contrarevoluțio
narii din Cuba, care s-au 
aciuat în S.U.A. și în cîteva 
alte țări din emisfera occiden
tală, continuă să urzească 
planuri de invadare a Cubei.

Jose Miro Cardona, căpete
nia emigranților din Cuba, 
arată agenția U.P.I., a decla
rat la 30 octombrie reprezen
tanților presei că „consiliul 

dena, Cagliari și în alte orașe 
ale Italiei au avut loc greve 
generale de protest împotriva 
uciderii de către poliție a tî- 
nărului student Giovanni Ar- 
.dizzone în timpul unei ma
nifestații desfășurate la Mila
no în sprijinul Cubei.

NEW YORK. — După cîteva 
zile de acalmie relativă în 
statul Mississippi rasiștii s-au 
dedat din nou la excese. In 
noaptea de 30 spre 31 octom
brie, în orașul Oxford rasiștii 
sprijiniți de autoritățile sta
tului au săvîrșit din nou un 
atac împotriva unicului stu
dent negru al Universității din 
Mississippi, Jame» Meredith. 
Un grup de rasiști a atacat 
căminul în care locuiește Me
redith.

Prezențe romtești 
peste hotare

NEW YORK. — în seara zilei de 
29 octombrie, răspunzînd invitației 
filialei din New York a Institutului 
canadian pentru problemele inter
naționale, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, a făcut în cadrul 
unei întruniri a membrilor institu
tului o expunere despre problema 
dezarmării generale și totale. 
După expunere, vorbitorul a răs
puns la întrebări puse de asistență.

★

MOSCOVA. — Miercuri sea
ra a avut loc în sala mare a 
Conservatorului din Moscova 
un concert festiv de muzică 
contemporană românească dat 
de orchestra simfonică a ra
diodifuziunii și televiziunii so
vietice. Concertul a fost trans
mis Ia radio și pe programul 
central al televiziunii din ca
pitala sovietică și retransmis 
în numeroase republicii din 
U.R.S.S.

Sesiunea Adunării
Generale a O. N. U.

0 DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC IN 
PROBLEMA ÎNCETĂRII EXPERIENȚELOR CU ARMA 
NUCLEARĂ ® INTERVENȚIA REPREZENTANTEI 

R.P.R. IN COMITETUL NR. 3
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— Comitetul politic a încheiat 
la 30 octombrie discuția gene
rală în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară. 
Acum Comitetul va începe 
examinarea celor două pro
iecte de rezoluție.

Primul proiect a fost pre
zentat de delegațiile a 33 de 
țări. El cheamă Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să condamne 
toate experiențele cu. arma nu
cleară, să ceară încetarea a- 
cestor experiențe cel mai tîr- 
ziu la 1 ianuarie 1963.

Acest proiect de rezoluție a 
fost prezentat în comitet la ju
mătatea lunii octombrie și re
prezentanții S.U.A, și Marii 
Britanii au declarat atunci că 
vor vota împotriva lui. Tot a- 
tunci delegațiile acestor două 
țări au prezentat un proiect 
propriu de rezoluție în care se 
prezintă ca bază pentru trata
tive vechile propuneri ale pu
terilor occidentale, inclusiv cu
noscuta cerere cu privire la ud 
acord parțial, adică încetarea 
experiențelor în atmosferă, sub 
apă și în Cosmos. In acest 
proiect nu se pomenește nici 
un cuvînt despre necesitatea 
încetării experiențelor nucle
are subterane.

Reprezentantul U.R.S.S., P.D. 
Morozov, care a luat cuvîntul 
în ședința din 30 octombrie a 
Comitetului politic s-a referit 
la proiectele de rezoluție pre
zentate. Criza de care s-a lo
vit lumea în aceste zile, a de
clarat el, a oferit o lecție pli
nă de învățăminte, în sensul 
că nu trebuie să se mai întîr- 
zie rezolvarea problemelor 
dezarmării, și încetării tuturor 
experiențelor cu arma nucle
ară.

Delegația U.R.S.S. a sublini
at și înainte că guvernul so
vietic are o atitudine pozitivă 
față de propunerea Mexicului,

Reprezentantul Uniunii So
vietice a subliniat că proiectul 
de rezoluție al S.U.A. și An
gliei este nesatisfăcător. Prin
tre altele acest proiect amin
tește doar în treacăt despre 
memorandumul statelor ne
utre care, după cum au dove
dit-o discuțiile, este considerat 
de majoritatea membrilor 
O.N.U. drept o bază bună pen
tru soluționarea problemei.

NEW YORK 31. — De la 
trimisul Agerpres, Cornel Ră- 
ducanu: în Comitetul nr. 3 
pentru problemele sociale, u- 

revoluționar“ condus de el, 
„își rezervă dreptul ca, indi
ferent de formula reglemen
tării actualei crize, să facă uz 
de forță pentru răsturnarea 
premierului cuban Fidel 
Castro“.,

în centrul orașului Alger — capitala Republicii Algeriene Democratice și Populare.

Harkov. La Uzinele „Serp i 
molot" funcționează 30 de 
linii aufomafe. în fotografie : 
o linie automată pentru mo

toare Diesel „S.M.D.-14"

Foto : TASS—MOSCOVA
Școala tinerilor matematicieni

manitare și culturale a început 
examinarea problemei intitu
lată „Manifestări ale prejude
cății rasiale și ale intoleranței 
naționale și religioase". în fața 
comitetului se află două rezo
luții. O primă rezoluție este 
propusă de Consiliul economic 
și social al Națiunilor Unite și 
cere guvernelor să continue 
toate eforturile pentru înlătu
rarea prejudecăților rasiale și 
a intoleranței naționale sau re
ligioase. Un al doilea proiect de 
rezoluție a fost propus în co
mun de 11 delegații și prezen
tat de Mauritania și se referă 
la pregătirea unei convenții in
ternaționale pentru eliminarea 
tuturor formelor de discrimi
nare rasială.

Reprezentanta delegației ro
mîne, DINA COCEA BREDI- 
CEANU, a exprimat în ședin
ța de luni seara sprijinul de
legației pentru ambele texte, 
remareînd că ele ar trebui for
mulate astfel, îneît să poată 
cuprinde condamnarea tuturor 
manifestărilor contrare princi
piului de egalitate între oa
meni. Delegația romînă a sub
liniat importanța educării ti
neretului în spiritul ideilor pă
cii și înțelegerii între popoare, 
inițiativă aparținînd țării 
noastre și care va fi dezbătu
tă mai târziu în cadrul sesiunii. 
Pronunțîndu-se în favoarea u- 
nor măsuri de ordin legislativi 
care să împiedice practicile; 
discriminatorii frecvente în 
unele țări, Dina Cocea Bredi- 
ceanu a arătat că sistemul le
gislativ al R. P. Romîne ca și. 
sistemul de învățămînt sînt. 
bazate pe principiile păcii, e- 
galității, prieteniei și înțele
gerii,între rase și naționali
tăți.

1 noiembrie‘teste Ziua națio
nală a Algeriei. Poporul alge
rian sărbătorește astăzi împli
nirea a opt ani de la începe
rea răscoalei armate.

Timp de aproape șapte ani 
și jumătate poporul algerian 
a luptat cu eroism și abnega
ție pentru a scutura jugul ro
biei coloniale care apăsa pe 
grumajii săi de 130 de ani, 
pentru dreptul său sacru la 
autodeterminare și o viață li
beră într-un stat independent. 
Sînt vii în mintea tuturora 
eroismul și spiritul de sacrifi
ciu de care a dat dovadă po
porul algerian în decursul a- 
cestei lupte, greutățile imense 
pe care a trebuit să le biruie 
pentru a obține vietbria. Po
porul algerian a înscris o pa-

■
ș vrea să încep 
rindurile acestea 
cu apelul pe care 
l-am auzit cu vreo 
doi ani în urmă 
la o consfătuire a 
studenților și ca
drelor didactice din Moscova. 
Era un apel înflăcărat ale că
rui cuvinte erau următoarele : 

„Să-i găsim pe Lomonosovii 
secolului nostru“.

Și de doi ani, aici, în 
U.R.S.S., sîntem martorii unor 
interesante căutări. Desigur, 
nu este vorba de o căutare 
empirică, ci de un fenomen 
profund, care capătă proporții 
tot mai mari. Este vorba des
pre orientarea interesantă a 
învățământului sovietic în dez
voltarea multilaterală a viito
rilor specialiști, în îndruma
rea lor pe calea cea mai co
respunzătoare capacității și 
talentului dovedit.

Interesant că în această cău
tare de „Lomonosovi“ au por
nit numeroși reprezentanți ai 
științei și tehnicii. Dar arma
ta cea mai entuziastă de 
„căutători“ este recrutată din 
rîndurile milioanelor de stu- 
denți și aspiranți. Vizitînd re
cent institutul de ingineri fizi
cieni din Moscova am fost ui
mit de un mic anunț citit pe 
o ușă: „Aici se află comisia 
de admitere a școlii de mate
maticieni". La prima vedere 
totul pare ieșit din comun: 
școlile și-au început cursurile 
de mult. Amănuntul pe care 
l-am înregistrat a fost însă in
teresant.

Anul trecut, studenții și aspi
ranții institutului au organizat 
pe baze obștești în diferite ra
ioane ale Moscovei școli de 
matematicieni. Alegînd ~dinf 
școlile medii candidați, ei au^ 
organizat comisii speciale care, 
au studiat posibilitățile viito-i 
'rilor elevi și apoi au început, 
lecțiile care de fapt erau con-; 
vorbiri pe teme matematice,"; 
transformate apoi în seminarii' 
cu un studiu aprofundat al 
celor mai diferite probleme. 
Interesant de menționat că 200 
de elevi care au terminat în 
vară școala medie și școala de 
matematică au reușit cu toții 
la examenul de admitere la In
stitutele tehnice din Moscova,

Școlile de matematicieni au 
devenit foarte populare, Pro- 

Ziua națională a Algeriei -------- ,
gină glorioasă în istoria miș
cării de eliberare a popoarelor.

Nașterea Algeriei libere a 
arătat încă o dată forța in
vincibilă a mișcării de elibe
rare națională a poporului, 
faptul că rînduielile colemia- 
liste sînt sortite pieirii defini
tive. Victoria poporului nige
rian, crearea Republicii Al
geriene Democratice și Popu
lare au constituit o contribuție 
de seamă la cauza măreață a 
lichidării definitive a colonia
lismului și a consolidării păcii 
în lume.

După proclamarea Republi
cii și crearea primului ei gu
vern în frunte cu Ben Bella, 
poporul ‘ algerian a pornit la 
lupta grea, complexă pentru 
lichidarea cit mai grabnică a 

fesorii de la școlile medii re
comandă pentru aceste cursuri 
elevi la care observă înclina
ții spre matematică.

Membrii comisiei de admi
tere despre care vorbeam 
mi-au povestit despre un exa
men cu totul neobișnuit. In 
fața studenților și aspiranților 
se prezintă un elev din clasa 
a VlII-a a unei școli medii din 
Moscova. El a început să răs-

Corespondență 

telefonică din Moscova

pundă la întrebări, să rezolve 
probleme. Unele le rezolvă 
foarte repede; altora însă le 
găsea răspunsul exact, chinui
tor de greu. Este drept aceste 
cazuri se refereau la probleme 
de matematici superioare. Tî- 
nărul avea cunoștințe excep
ționale în anumite direcții, 
dar în altele nu cunoștea nici 
măcar legile elementare. Și to
tuși, rezolva problemele. Dacă

întîlnirea unor fruntași ai vieții 
publice din S.U.A. și U.R.S.S.
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— TASS transmite: Intre 21 
și 27 octombrie, în orașul An- 
dover, din S.U.A. a avut loc 
o întîlnire a unor fruntași ai 
vieții publice din S.U.A. și 
U.R.S.S. la care s-au discutat 
probleme importante ale rela
țiilor internaționale.

La întîlnire au participat 25 
de persoane.

După cum se arată în de
clarația comună dată publici
tății, participanții la întîlnire 
au avut un larg și sincer 
schimb de vederi în cele mai 
diferite probleme ale relații
lor internaționale. Ei au exa
minat sursele de încordare în 
relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. O mare parte a discu
țiilor au fost consacrate pro
blemei centrale: asigurarea 
păcii și a securității interna
ționale, In privința crizei 

moștenirii lăsate de colonia
lism, pentru consolidarea in
dependenței naționale, pentru 
progresul economic și social 
al țării. Pe plan intern, pro
gramul guvernului algerian 
preconizează în primul rînd 
înfăptuirea reformei agrare, 
lupta activă împotriva șoma
jului, promovarea unei poli
tici de industrializare ca și alte 
importante măsuri.

Pe arena internațională, tî- 
nărul stat algerian militează 
cu hotărîre pentru coexistența 
pașnică, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
pentru reglementarea prin 
tratative a problemelor liti
gioase. Algeria liberă, care și-a 
cucerit prin grele sacrificii in
dependența și al cărei popor a 
suferit sub jugul apăsător al 
dominației colonialiste, se pro
nunță cu fermitate pentru li
chidarea imediată a tuturor 
rămășițelor odiosului sistem 
colonial, împotriva colonialis
mului fățiș sau camuflat, îm
potriva imperialismului.

Poporul romîn, tineretul Ro
mâniei socialiste, nutresc un 
profund sentiment de priete
nie, stimă și solidaritate față 
de eroicul popor algerian. Sen
timentul acesta izvorăște din 
înalta apreciere ce o acordăm 
luptei sale îndelungate și pline 
de sacrificii pentru elibera
rea de sub dominația străină,

YEMEN : Forțele republicane gata să respingă 
orice invadator

SANA A 31 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii A- 
rabe Yemen, El Baidani, a a- 
rătat, într-o declarație radio
difuzată, că acțiunea de rein- 
zestrare cu armament a arma
tei yemenite a fost completată 
și forțele yemenite sînt în mă
sură să respingă orice atac, in
diferent de unde ar veni. 

s-ar fi mărginit la aprecierea 
formală a răspunsurilor, comi
sia i-ar fi putut respinge can
didatura. Interesîndu-se, însă, 
mai îndeaproape, aspiranții 
din comisie, împreună cu pro
fesorii lor și-au dat seama că 
elevul de clasa a VlII-a a re
zolvat problemele cu date din 
domenii pe care nu le cunoș
tea ajungînd singur la formu
lele necesare. Cu alte cuvinte, 
el ajungea pe loc la elementele 
care la vremea lor au fost so
cotite cu adevărat descoperiri. 
Este drept, la 15 ani acest tî- 
năr a descoperit ceea ce s-a 
mai descoperit odată. Dar nu 
este aceasta o premiză a su
cceselor viitoare ?

De cîteva zile la Moscova au 
început cursurile școlii de ți
neri matematicieni. Desigur că 
rezultatele nu se vor vedea 
imediat. Dar primele succese 
ale acestor școli, la organiza
rea cărora studenții și aspiran
ții au dat o mare contribuție, 
sînt o garanție a celor ce se 
vor obține în anii următori.

AL. STARC
Moscova, 31 octombrie 1962 

cubane, participanții la întîl
nire și-au exprimat speranța 
că acest conflict poate și tre
buie să fie reglementat pe 
cale pașnică.

Fruntașii vieții publice din 
U.R.S.S. și S.U.A, au discutat 
în amănunțime problema de
zarmării generale și totale în 
condițiile unui control efi
cient. Ei au examinat, de ase
menea, probleme în legătură 
cu interzicerea experiențelor 
nucleare și și-au exprimat 
speranța că poate fi obținută 
încetarea acestor experiențe 
într-un viitor apropiat.

Referindu-se la utilitatea 
unor asemenea schimburi de 
opinii între fruntașii vieții 
publice din U.R.S.S. și S.U.A., 
participanții la întîlnirea de 
la Andover și-au exprimat do
rința de a se continua întil- 
nirile.

pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale de libertate, pace și pro
gres. De-a lungul anilor de 
luptă dîrză, cu arma în mină, 
dusă de poporul algerian pen
tru eliberarea sa națională, 
poporul nostru și-a ridicat me
reu glasul hotărît în apărarea 
cauzei drepte a poporului alge
rian, a sprijinit din toată 
inima această cauză invinci
bilă. Proclamarea Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, constituirea primului ei 
guvern — evenimente istorice 
în viața poporului algerian —, 
au fost primite cu bucurie și 
satisfacție de poporul și tine
retul nostru. Delegația R.P.R. 
a fost unul din autorii proiec
tului de rezoluție prin care 
se recomanda Adunării Gene
rale a O.N.U. primirea Repu
blicii Algeriene Democratice 
și Populare în Organizația 
Națiunilor Unite. Cu profun
dă simpatie urmărește acum 
poporul nostru primii pași ai 
poporului algerian pe drumul 
făuririi vieții noi, libere și 
prospere.

Cu prilejul marii sărbători — 
Ziua națională a Algeriei — po
porul nostru, tineretul romîn, 
trimit un călduros salut po
porului și tineretului algerian 
urîndu-le mari succese în 
lupta pentru consolidarea in
dependenței naționale, pentru 
înflorirea și prosperitatea pa
triei lor libere, pentru pace.

El a adus acuzații conducă
torilor Arabiei Saudite că în
cearcă să răstoarne regimul 
revoluționar instaurat în Ye
men și a avertizat că o conti
nuare a acestor acțiuni ar pu
tea atrage, în cadrul dreptului 
legitim de autoapărare, desfă
șurarea de lupte pe însuși te
ritoriul Arabiei Saudite.
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