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Trăim în epoca marilor biruinți 

ale științei și tehnicii, trăim în 
marele veac al sateliților artifi
ciali ai pămintului și al rachetelor 
teleghidate, al televiziunii și spăr
gătoarelor de gheață atomice, al 
automatizării și aviației superso
nice.

In marele front al celor ce 
luptă pentru cucerirea cetății 
științei, tineretul lumii consti
tuie un puternic detașament. In 
universități și institute da cerce
tări, laboratoare și biblioteci, ti
nerii sorb din nesecatele învăță
turi ale științei contemporane, își 
dăruiesc toate forțele progresului 
el.

Nu peste tot însă porțile ce
tății științei sînt deschise celor 
dornici să-i pătrundă tainele, să 
se dedice măreței bătălii pentru 
înfrumusețarea vieții omului. In 
țările subjugate capitalului, în 

....... ,______ cu greu fiii păturilor muncitoare.
Incurajînd in special cercetările cu aplicații militare, cercurile diri
guitoare ale statelor capitaliste împiedică dezvoltarea unor compar
timente științifice importante pentru progresul omenirii, nu se pre
ocupă de viața oamenilor de știință.

Cu totul altă situație există în țările care s-au dezrobit de sub 
jugul capitalismului, unde oamenii muncii au luat puterea în pro
priile ior mîini. In viața țării noastro știința a dobîndit un roi imens. 
Statul democrat-pcp'.ilar a deschis nemărginito perspective dezvoltării 
științifice. Avem astăzi zeci de institute de cercetări științifice cu 
mii de cercetători între care foarte mulți sînt tineri. Apar mereu 
sute de titluri de lucrări științifico-tehnice cu tiraje nemaiîntâlnite 
în istoria țării noastre.

Facem parte din puținele țări ale lumii care au reactori nucleari 
în funcțiune. Știința și tehnica romînească se bucură an de an de 
tot mai mult prestigiu în străinătate. Nicicînd pe băncile facultăți
lor noastre n-au învățat atît de mulți tineri ca în anii din urmă. 
Nicicînd editurile noastre n-au tipărit mai multe lucrări de populari
zare a științei ca în anii din urmă 1 Nicicînd nu a existat o asemenea 
pasiune în masa oamenilor muncii, în masa tineretului pentru știință, 
ca azi.

In uzine și fabrici, gospodării agricole colective și instituții, orga
nizațiile U.T.M. antrenează masele largi ale tineretului în lupta 
pentru însușirea științei și tehnicii înaintate.

Ziua științei și tehnicii din Săptămîna Mondială a Tineretului 
trebuie să fie un prilej deosebit pentru a ne dedica forțele însușirii 
mărețului tezaur al științei și tehnicii contemporane, popularizării 
valorilor acestora în rîndul întregului tineret.
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universități reușesc să pătrundă

După o zi de muncă tinerele muncitoare de la „7 Noiembrie“ 
din Capitală pleacă spre casă, mulțumite de realizările obținute

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2762 4 PAGINI — 20 BANI Joi 27 martie 1958

Internațional de Pregătire
a Festivalului s-a pronunțat pentru

Organiz ar ea
celui de al

VII-LEA FESTIVAL
în 1959 la Vlena

Normele tehniceși calificarea tineretului
Trecuseră abia cîteva zile din 

acest an cînd la uzina „1 Mai“ din 
Ploești poposi vestitul strungar 
Constantin Vasilache, sosit aici 
pentru două luni ca instructor 
pentru introducerea metodelor 
înaintate.

Cine nu i-a cunoscut, cu ocazia 
demonstrațiilor practice, siguranța 
și rapiditatea în 
muncă? La sec
țiile Mecanică 1 
și Mecanică 2, a- 
cest om care în
tr-o zi face 25 
de norme, a lu
crat pe aceleași 
mașini la care 
azi lucrează 
muncitorii Ion Ince, Ion Voicu, 
Constantin Dogaru. Tuturor le-a 
împărtășit din experiența sa.

Alături de el, strungarii de Ia 
„1 Mai“ priveau cum Vasilache 
reușea ca numai în 30 de minute 
să termine piese normate pentru 
cîte 8 ore.

— Și noi putem lucra la fel — 
și-au zis localnicii. Și într-adevăr, 
străduindu-se, au început să rea
lizeze și ei piese, aproape în ace
iași timpi ca Eroul Muncii. Mulți 
au continuat pe acest drum.

Există însă și cazuri în care 
tinerii care au învățat să lucreze 
mai repede anumite piese, după 
metode noi, preferă încă meto
dele învechite, dinainte. Aceasla 
se întîmplă, adesea, din comodi
tate. Să nu înțelegem însă acest 
cuvînt în mod simplist. Cei re
fractari metodelor înaintate, cei 
care nu îndeplinesc noile norme, 
sînt comozi nu atît în sensul că 
se feresc de eforturi fizice, cît în 
acela că nu se preocupă să-și îm
bunătățească organizarea locului 
de muncă, să-și îngrijească mai 
bine mașina, să-și ridice califi
carea.

La M. 1 și M. 2 mai sînt astfel 
de tineri care nu-și îndeplinesc 
zilnic noile norme de lucru, deși 
secțiile respective chiar își depă
șesc sarcinile de plan. La secția 
Mecanică I planul pe ianuarie a 
fost îndeplinit în proporție de 104 
la sută. In timp ce 95 de munci
tori printre care și tineri ca Ștefan 
Stănescu, Gheorghe Anghel, Durui- 
trescu Constantin și-au îndeplinit 
normele în proporție de 130— 
250 la sută, 23 și-au îndeplinit 
normele numai în proporție de 69- 
80 la sută, iar 15, din rîndul că
rora fac parte și tinerii Constantin

Ionescu și Gheorghe Costache, și 
le-au îndeplinit doar între 27—60 
la sută.

Faptul că într-o situație asemă
nătoare se află și o serie de tineri 
de la secția Mecanică 11. ca Nicu- 
lae Bucșe și Gheorghe Dosaru, ne 
dovedește că o serie de neajunsuri 
există și în alte

însemnări din uzina
„1 Mai" - Ploești

secții ele uzinei.
* Să ’ 

rînd unele 
aceste cauze, 

înainte de 
aminti de 

priile lipsuri ale 
tinerilor, tre
buie arătat că 
aici conduceri
le secțiilor și 

conducerea uzinei au luat prea pu
ține măsuri în vederea lichidării 
unor lipsuri tehnico-organizatorice.

Bunăoară, din secțiile turnătorie 
și forjă, semifabricatele — ca tra
versa de Ia cîrligul de 150 tone, 
reducțiile de turbobururi, cămășile

luăm pe 
din

a
pro-
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Să îndrumăm cu grijă
creația ș t i i n ț i f i c â

a tinerilor cercetători
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DE CE NEGLIJEAZĂ
Comitetul raional U.T.M. Fetești
MUNCA POLITICĂ

în rîndul tractoriștilor ?
Cu cîteva săptămîni în urmi, la 

conferința de alegeri a organiza
ției raionale U. T. M. - Fetești, un 
delegat critica lipsa de grijă a 
comitetului raional U.T.M. pentru 
organizarea educației politice a 
tractoriștilor.

Cel care vorbea era secretarul 
organizației de bază U.T.M. de la 
S.M.T. Fetești, Oană Anton.

In fața conferinței, secretarul 
raional Ion Trifu, s-a angajat a- 
tunci să rezolve în cel mai scurt 
timp „cazul special“ de la S.M.T. 
Fetești.

Conducîndu-mă după asigurările 
secretarului cu propaganda m-arn 
abătut acum, nu de mult pe la 
S.M.T. Fetești curios fiind să aflu 
cum a fost rezolvat „cazul special“ 
despre care se vorbise atît în con
ferință.

Normal era ca secretarul cu pro
paganda, în primele zile după con
ferință, să se deplaseze la S.M.T. 
Fetești pentru a pune la punct lu
crurile. De aceea, nu m-a mirat 
de loc faptul că numai cu două 
zile înainte, in S.M.T. fusese chiar 
primul secretar al comitetului ra
ional U.T.M. Nicolae Constantin. 
Surprinderea 
mai târziu.

Dar să 
vorbească.

Organizația U.T.M. a S.M.T. 
Fetești, numără peste 40 de membri 
(de altfel peste 80 la sută din 
numărul mecanizatorilor sînt ti
neri) și ca orice organizație de 
bază a avut și ca un secretar și un 
plan de muncă în care printre al
tele erau înscrise sarcini privind 
educația comunistă a tractoriștilor.

Da, a avut. A avut chiar și un 
propagandist special instruit pen
tru a se ocupa cu organizarea ci
clului de conferințe ce trebuiau ți
nute în fața tractoriștilor — Ghiță

Nicolae Constantin, 
și mirarea au venit

lăsăm faptele să

Alexandru. Dar iată care e în pre
zent situația.

Convins fiind că după discuția 
din conferință „cazul special“ va 
fi rezolvat, Oană Anton și ceilalți 
membri ai comitetului s-au pus pe 
așteptat. „Dacă nu chiar secretarul 
cu propaganda — își făceau ei so
coteala — dar cineva de la raion 
tot trebuie să vină și să pună la 
punct lucrurile, să ne îndrume și 
să ne sprijine ca să începem și 
noi expunerea conferințelor“. Du
pă cîteva zile de așteptare, Oană 
l-a luat de mînă pe propagandist 
și au mers din nou la raion.

„Duceți-vă înapoi — le-a spus 
tov. Trifu. Zilele acestea venim 
și rezolvăm totul“.

Zilele au trecut dar secretarul 
cu propaganda tot nu a venit. în- 
tr-o zi tov. Oană, cu ajutorul se
cretarului de partid, și-a luat inima 
în dinți. A adunat pe băieți și le-a 
ținut o conferință așa cum s-a pri
ceput el. Le-a vorbit tractoriștilor 
despre îndatoririle unui utemist, 
despre cinstea de a deveni membru 
de partid. Băieților le-a plăcut și 
după alte cîteva zile tov. Oană 
i-a adunat din nou și le-a ținut 
o nouă conferință.

Ei, dar iată că într-o zi trac
toriștii ajung să creadă că sorocul 
împlinirii promisiunii sosise. In- 
tr-o bună dimineață tractoriștii 
s-au trezit chiar cu primul secre
tar în persoană.

Constantin Nicolae, primul se
cretar al comitetului raional 
U.T.M., împărți în grabă la cîțiva 
noi utemiști carnetele roșii, apoi... 
„pe-aci ți-e drumul“.

— Sînt grăbit, le-a spus la ple
care tinerilor rămași înmărmuriți.

★
Anul trecut ziarul nostru critici 

•conducerea S.M.T. Hagieni pentru

faptul că Ia începutul iernii (e 
vorba de iarna anilor 1956—57) 
clubul a fost închis din lipsa sobe
lor, iar stația de 
fusese trimisă la 
acea clubul nu

radioamplificare 
reparat. In iarna 
a funcționat

ION ȘERBU

Poporul nostru harnic și talen
tat a dat mulți oameni luminați 
cu care patria noastră se mindreș- 
te. Cercetători și savanți cu renu
me mondial ca dr. Cantacuzino, 
Racoviță, Babeș, dr. Marinescu, 
prof. Murgoci, ing. Vuia și mulți 
alții au adus o contribuție de sea
mă la dezvoltarea științei pe plan 
internațional și au dus faima țării 
noastre pînă în cele mai îndepăr
tate colțurj ale lumii. Valoarea 
mondială a creației lor, lupta pli
nă de sacrificii și munca depusă 
cu atâta abnegație și eroism de a- 
ceste figuri reprezentative ale 
științei romînești, constituie un 
exemplu viu de dragoste fierbinte 
față de țară și popor.

Dar în condițiile regimului bui- 
ghezo-moșicresc nu putea fi vor
ba de afirmarea tuturor talentelor 
din popor. Descătușînd munca, so
cialismul a deschis perspective 
creatoare celor mai largi mase 
populare.

„Numai socialismul — apunea 
marele Lenin — va elibera știin
ța de lanțurile ei burgheze, de 
aservirea ei față de capital, de ser
vilismul ei față de interesele mur
darei lăcomii capitaliste“. Socia
lismul învață cu adevărat poporul 
să iubească și să prețuiască știin
ța și cuceririle ei. Conducerea 
științei de către partidul clasei 
muncitoare îi înarmează pe cerce
tători cu metoda dialectică de cu
noaștere.

în fața științei noastre se des
chid perspective mărețe la care în 
urmă cu cîtva timp nici nu se 
putea visa.

Practica construirii bazei econo
mice a socialismului, creșterea 
producției, dezvoltarea culturii și 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii determi
nă sarcinile fundamentale

uni’/. 
Mănescu

Prof.
Menea
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

auștiinței. Partidul și guvernul 
creat oamenilor de știință condiții 
dintre cele mai bune pentru cer
cetări. Peste 10.000 de cadre di
dactice din învățămîntul superior 
și 6.500 cercetători 
Academiei și din 
studii și cercetări 
mai mare parte

tate a cadrelor didactice din învă- 
țămînt, a cadrelor de conducere 
din institutele de cercetări și a in
ginerilor din producție.

în acest sens merită să fie cu
noscută inițiativa recentă a birou
lui organizației de bază U.T.M.

(Continuare in pag. 3-a)
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din institutele 
ministere fac 

legate în cea 
de problemele

Pe marginea sesiunii 
științifice a tinerilor 

cercetători de la Institutul 
de cercetări economice 
al Academiei R. P. R., 
inițiată de organizația 

U. T. M.

construcției socialismului, precum 
și cercetări teoretice de filozofie, 
psihologie, istorie, arheologie, etc.

Mii de studenți participă cu en
tuziasm la cercurile științifice și 
la sesiunile speciale de comunicări 
și referate ale tineretului studios.

Munca de creștere a tinerilor 
cercetători nu se desfășoară spontan. 
Ea stă în atenția organelor de 
partid, a conducerii Academiei 
R.P.R., a ministerelor și a insti
tutelor științifice.

Antrenarea tineretului în mun
ca de cercetări științifice, stimula
rea activității tinerilor cercetători, 
este o sarcină de mare însemnă-

In zilele de 24 și 25 martie 
a avut loc la Stockholm adu
narea constitutivă a Comite
tului Internațional de Pregătire 
(C.I.P.) a celui de al VII-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. La adunare 
au participat 130 de persona
lități și reprezentanți ai diver
selor organizații de tineret și 
studențești din 54 de țări. 
Printre organizațiile care au 
fost prezente la adunarea con
stitutivă se numără : Consiliul 
Tineretului din Africa, Uniu
nea Tineretului Radical Intran
sigent din Argentina, Uniunea 
Națională a Studenților din

Corespondență 
telefonică 

din Stockholm

Brazilia, Uniunea Tineretului 
Radical din Chili, Federația 
Națională a Tineretului Demo
crat din China, Uniunea Ti
neretului Socialist din Ecua
dor, Uniunea Națională a Ti
neretului Radical din Franța, 
Uniunea Națională a Studenți
lor din Franța, Asociația Stu
denților Social-Democrați din 
Olanda, Organizația Bharat 
Yuvak Samaj din India, Uniu
nea Tineretului Socialist din Ita
lia, Consiliul Tineretului din 
Japonia, Uniunea Tineretului 
Muncitor din R.P.R., Tineretul

VASILE FLOREA

(Continuare în pag. 4-a)

Noul laminor
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O im oui laminor
de IaHunedoara

Nici nu s-a uscat prea bine cerneala de pe mesajele care 
anunțau intrarea in funcțiune a marelui laminor de la Roman, 
că ziarele se și pregătesc să popularizeze terminarea lucrărilor 
de montaj a laminorului bluming de la Hunedoara. Zilele tre
cute a început rodajul individual al unuia dintre cele mai 
mari mecanisme, roigangul. Au urmat lucrările pentru intrarea 
în rodaj a mesei turnante, cajei de angrenaj și a majorității ma
șinilor și instalațiilor din hala principală a blumingului.

Harnicii constructori dau zor și pentru terminarea lucrărilor 
de zidărie ale marilor cuptoare de încălzire. Se fac ultimile 
finisaje la cuptorul nr- i. Nu mai este multă vreme pînă cînd 
lingourile de oțel de la Hunedoara vor căpăta, datorită cilin
drilor de laminare,

Fotografia noastră înfățișează un aspect al montării instala
țiilor celei mai mari oțelării din țara noastră, 
bluming din Hunedoara.

formele necesare.
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TINARA GENERAȚIE
A EUROPEI

și IDEALURILE DE PACE
Cind am sosit la Casa de cultură a sindicatelor din Bucu

rești, particlpanțli la Seminarul Internațional pentru activiștii 
sindicali din Europa, organizat de F.S.M. tn colaborare cu 
U.N.E.S.C.O., tocmai audiau In sala de conferințe expunerea 
prof. Jean Bruhat de la Universitatea „Sorboma" din Paris. Șl 
iată că pauza prevăzută, pe care noi venisem s-o folosim din 
plin, s-a dat mult mai târziu, ceea ce ne-a Îngăduit să ne in
teresăm despre viitorii noștri interlocutori. Ce voiam să aflăm ? 
Aportul pe care l-a adus și poate să-1 aducă tînăra generație 
din țările Europei la cauza mențineri! păcii și securității,a pro
movării Încrederii între popoare.

După cum era șl firesc, fiecare din interlocutor! s-a referit 
la tineretul din țara sa, la aspecte din activitatea șl lupta ace
stuia, unii făcînd și anumite aprecieri cu caracter general.

Situînd chestiunea tn discuție francezul M. LETEISSIER 
într-un cadru economic și poli- Ffanța din

în război. Acest lucru a creat 
mari dificultăți țării noastre, cu 
repercusiuni asupra marei ma
jorități a tineretului. Este vorba 
mai ales de războiul din Indo-

La GtA.S» Mogoșoaia atropitui livezii te execută mecanizat

Ancheta noastră

china. Mulți tineri au plecat a- 
colo în floarea vîrstei fi au pie
rit. Dacă unii au fost înghițiți de 
pământ sau aduși în sicrie, alții 
s-au reîntors cu sufletul schilo
dit, abrutizați, obișnuiți cu ma
sacrele războiului. Tocmai în 
aceste cercuri de tineri încearcă 
să pătrundă elementele fasciste 
de la noi. Situația se agravează 
în prezent, dat fiind războiul din 
Algeria.

Desigur, ne-a spus M. Leteis
sier, că acesta este numai un as
pect al problemei, legat de con
secințele negative ale războiului 
colonialist. Examinînd însă si
tuația creată se observă totodată 
faptul că un număr din ce în ce 
mai mare de tineri devin con- 
știenți de rolul ce trebuie să-l 
aibă în societate.

Sînt frecvente cazurile cînd ti
nerii noștri refuză să plece să 
lupte în Algeria, lucru pentru

oare aceștia rfni ia3eied edWffi 
In temnițe. La 17 octombrie, ți
nui trecut, o masă Imensă de ti-

neri a participat la manifesta
țiile de luptă pentru pace în Al
geria.

Cunoașteți desigur atitudinea 
demnă a fiilor martirilor noștri 
din rezistență, care refuză să 
servească în armata de sub ordi
nele generalului hitlerist Speidel.

In încheiere, M. Leteissier 
ne-a vorbit despre multiplele ini
țiative și acțiuni de pace ale ti
nerilor cinstiți din Franța: par
ticiparea la greve alături de mun
citori, manifestații de pace, 
strângeri de semnături împotriva 
războiului din Algeria, a con
struirii de rampe pentru lansa
rea rachetelor etc.

Convorbirea noastră cu M. 
Leteissier, de profesiune be
tonier, a oglindit crefterea 
conștiinței tinerilor patrioți fran
cezi, hotărârea lor de a lupta 
pentru o politică conformă cu 
aspirațiile întregului popor — 
ceea ce corespunde intereselor 
păcii și securității în Europa.

Despre dragostea de pace a ti
neretului iugoslav ne-a vorbit

D. 
R.

MIHAIL 
LUCIAN

(Continuare în pag. 4-a)
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ORGANIZAȚIILE U.T.M
POT CONTRIBUI

la lichidarea
Acum oîtva timp presa a făcut cunoscute instruc

țiunile Ministerului Invățămîntului și Culturii cu 
privire la înlăturarea supraîncărcării programului 
elevilor. Acestea fac parte dintr-un complex de mă
suri menite să ducă la îmbunătățirea învățămîntului 
de cultură generală din țara noastră.

In ultimii ani școala noastră de cultură gene
rală a crescut nivelul de pregătire al elevilor, s-a 
întărit legătura dintre cunoștințele teoretice și cele 
practice, s-au obținut mai bune rezultate în munca 
de educație comunistă a elevilor. Cu toate acestea 
mai există încă slăbiciuni care n-au fost înlăturate.

Așa cum arată instrucțiunile, cauzele supraîncăr
cării elevilor sînt multiple. Supraîncărcarea a fost 
alimentată și de școală, și de părinți. Nu întotdea
una lecțiile predate de profesori erau înțelese de 
elevi, din care pricină munca individuală a elevului 
era mult îngreunată. O altă cauză este și aceia a 
orarelor nerațional alcătuite, care nu respectă prin
cipiul coordonării materiei. Orarele, de multe ori nu 
au reflectat cerințele pedagogice bine cunoscute, 
care să asigure eșalonarea judicioasă a materiilor în 
timpul unei zile sau unei săptămîni. De aceia s-a 
ajuns la zile în care elevii aveau numai obiecte gre
le și la zile prevăzute numai cu obiecte ușoare. De
zacordul acesta ducea la un ritm de muncă neechi
librat.

Desigur, la toate acestea se adaugă și aglomera
rea cu sarcini a elevilor din partea părinților, para
lelismul în organizarea activității extrașcolare. Și 
dacă mai adăugăm și unele deficiențe ale progra
melor școlare, sau unele manuale prea puțin ac
cesibile elevilor, ne putem da seama că tinerii no
ștri au avut într-adevăr de întâmpinat uneori greu
tăți în pregătirea lor. Instrucțiunile Ministerului 
Invățămîntului și Culturii oglindesc detailat toate 
aceste neajunsuri și indică măsurile corespunzătoare 
ce trebuie luate pentru o mai bună organizare a 
timpului elevilor.

Organizațiile U.T.M. din școli sînt un sprijin de 
nădejde al școlii în pregătirea temeinică a elevilor, 
în educarea lor în spiritul moralei comuniste. Ele 
trebuie să-și exercite rolul alături de profesori de a 
face educație politică, cetățenească elevilor. Acti
vitatea organizațiilor U.T.M. trebuie însă integrată 
organic în procesul educativ al școlii; ea complec- 
tează și întregește activitatea ce se desfășoară la 
ore. In procesul de formare a elevilor nu trebuie 
separată activitatea pentru lărgirea cunoștințelor, de

La cercul de radio amatori de la Casa Pionierilor din Timișoara.

cea de educare politică a elevilor. Munca politi
că, formele de activitate politică proprii organiza
țiilor U.T.M. din școli urmăresc creșterea elevilor în 
spiritul pasiunii pentru studiu, al răspunderii față 
de societatea pe care trebuie s-o slujească.

Organizațiile U.T.M. trebuie să muncească, alături 
de profesori, pentru a asigura disciplina la ore. Să 
li se explice elevilor că indisciplina duce la supra
încărcare, pentru că neînțelegînd lecția predată de 
profesor elevul este obligat să învețe mai mult 
acasă. S-a întîlnit în multe școli tendința unor elevi 
de a se împotrivi unor sarcini școlare pe care le 
încredințează profesorii, pe motiv că-i supraîncar
că. Această atitudine trebuie combătută cu tărie 
de către organizațiile U.T.M. Profesorii au latitudi
nea să hotărască ce pot și ce trebuie să facă elevii, 
iar aceștia trebuie sa-și facă conștiincios datoria. 
Totodată trebuie combătută părerea greșită apolitică, 
că munca de educație comunistă dusă de organiza
țiile U-T.M. în rîndurile elevilor contribuie în prin
cipiu la supraîncărcare în școli. Dimpotrivă realitatea 
arată că organizațiile U.T.M. pot da un sprijin serios 
la descongestionarea elevilor. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să-i îndrume pe elevi cum să învețe, cum 
să-și împartă timpul cît mai judicios. Generalizarea 
metodelor cele mai bune de studiu a elevilor, este o 
preocupare care rămine pe mai departe valabilă 
pentru activitatea organizațiilor U.T.M. Acestea sînt 
sarcini care nu cer sacrificarea unei după amieze 
de studiu, ci o muncă cu elevul, în fiecare clipă, 
în clasă, în timpul cînd se află în școală.

In organizarea timpului liber al elevilor organi
zațiile U.T.M. trebuie să desfășoare o activitate mai 
susținută și cu un conținut mai bogat. Este o nai
vitate să credem că elevii în cele șase după-amieze 
libere stau tot timpul acasă, cu nasul în carte. Ii 
vom găsi pe unii și pe bulevard, pe stradă, în 
parcuri, hoinărind. Nu-i mai bine atunci să-i atra
gem prin muncă de organizație să-și petreacă timpul 
în colectiv, în acțiuni în care avem garanția că vor 
învăța lucruri folositoare dezvoltării lor și se vor 
distra în același timp ? Nu este aci cazul să amin
tim ce acțiuni pot fi organizate de U.T.M. pentru a 
veni în sprijinul școlii, al pregătirii tinerilor cu un 
larg orizont de cunoștințe și cu un profil moral 
înalt, buni cetățeni ai patriei. Aceste acțiuni sînt 
indicate în documentele Plenarei a III-a a C.C. al 
U.T.M., unele din ele au devenit tradiționale și tre
buie să continuăm să le organizăm, mereu mai bine, 
mereu cu ceva nou și interesant. Este nevoie însă 
ca organizațiile U.T.M. din școală, să antreneze pe 
toți elevii să participe la aceste acțiuni. Intr-adevăr, 
este mai comod să mobilizezi la Spartachiadă, la 
concursul „Să ne cunoaștem ținutul natal“ aceiași 
și aceiași elevi. Organizațiile au garanția că acești 
elevi buni, verificați vor munci conștiincios și dis
ciplinat. Dar este nevoie să fie atrasă în aceste ac
țiuni și masa largă a elevilor. In acest fel nu numai 
că un elev nu va fi prea mult solicitat în timpul său 
liber, dar vor fi antrenați toți elevii să desfășoare 
muncă extrașcolară.

Ce concluzie se impune ? Pentru ca munca or
ganizației U.T.M. să se desfășoare în cele mai bune 
condiții trebuie bine înțeles rolul și sarcinile ei spe
cifice în școală. Activitatea organizației U.T.M. tre
buie înțeleasă în concordanță cu sarcinile generale 
instructiv-educative ale școlii. Organizațiile U.T.M. 
trebuie ajutate să se afirme în acțiuni specifice, să 
fie la înălțimea sarcinii încredințate de către par
tid — aceea de a face educație comunistă elevilor, 
de a pregăti o generație de tineri conștienți, devo
tați cu trup și suflet partidului, hotărîți să-și con
sacre toate forțele luptei pentru socialism.

LUCREȚIA LUSTIG
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Pentru elevi Săptămîna Mon- f 
dială a Tineretului a însemnat T 
luptă pentru note mai bune la I 
învățătură, mai multă disclipli-1 
nă, a însemnat muncă mai in- ♦ 
tensă în toate domeniile de ac- f 
tivitate. In fieoare zi, iau fost Ț 
organizate acțiuni de masă cu f 
caracter

La Școala medie mixtă nr. 1 de muzică din București, tradiția cîntecului nostru popular este 
studiată sub îndrumarea unor interpreți de valoare. In fotografie un grup de elevi de la clasa de 

nai urmărind explicațiile profesorului Fănică Luca.
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Să cultivăm spiritul

COTJPEimONAL între ȘCOll
începusem discuția...
Profesorul mi-a povestit, — une

ori din punctul de vedere al fo
stului elev, alteori din cel al pro
fesorului care îl poate judeca și 
pe elevul de-acum 40 de ani — 
amintirile sale. Din ele am des
prins idei, probleme, frământări 

^atît de actuale pentru elevi și 
chiar pentru dascălii lor, încît mi
or pare realmente rău să nu reu
șesc a le reda aci, pe scurt, mă
car în parte.

— Nu mai sînt la curent în amă
nunt cu viața școlară. Am obser
vat-o doar urmărindu-mi copiii 
mei, bucuriile și necazurile lor de 
școlari, reacțiile lor față de pro
fesori și colegi și, desigur, urmă- 
rindu-mi foștii și actualii mei stu- 
denți, care trecuseră printr-o școa
lă medie. M-a surprins — fără a 
avea intenția de a generaliza — 
cit de puțină mîndrie au unii 
elevă pentru școala în care au în
vățat — nr. 1 sau 12, liceul „M. 
Eminescu“ sau „1. L. Caragiale“ — 
cît de ușor își uită colegii, profe
sorii. Păcat ! Sînt ani cu care nu 
se vor mai întîlni, sînt evenimente 
și crîmpeie de viață pe care nu le

De vorbă cu acad, 
prof. Miron Nicolescu

„Ziua 
vele Școlii medii nr. 10 Zoiia I 
Kosmodemianskaia din Bucu-X 
rești au dedicat-o înfrumuseță- I 
rii școlii lor și parcului de lin- 4. 
gă școală — „Grădina Icoâ- 4 
nei“. Duminică dimineața peste t 
100 de eleve, au împînzit toate ♦ 
clasele, toate culoarele. Băncile t 
au fost făcute lună, geamurile t 
șterse, au fost aranjate flori, J 
perdeluțe. Parchetul a fost mă-1 
tunat, lustruit. N-a rămas nici f 
un colțișor în oare să nu se fi t 
cunoscut mîna harnicelor gos- Ț 
podine. Nici o hîrtie prin curte ! 
sau pe săli care să nu fi fost Ț 
adunată. Luni, școala a strălu- f 
cit de curățenie. ♦

Dincolo în Grădina Icoanei, t 
trecătorii au văzut sădite a Ț 
doua zi o mulțime de mlădlțe J 
noi. Tot munca elevelor școlii 
Zoia Kosmodemianskaia.,. 7 
celelalte zile ale săptămtnii 
tivitatea lor a fost tot atît 
rodnică.
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Buna organizare a timpului li
ber al elevilor este una din prin
cipalele probleme care preocupă 
organizația U.T.M. din Școala me
die nr. 2 din Năsăud.

Fiecare clasă de aici îșî are 
echipa ei artistică. Ele prezintă 
programe prin rotație. S-a creat 
chiar o întrecere între clase pe 
linie artistică. Este știut că acti
vitatea culturală a elevilor face 
parte integrantă din procesul de 
educație comunistă a tinerei gene
rații. Repertoriul acestei echipe 
nu este întocmit Ia voia întîm- 
plării. în această perioadă, de pil
dă, cînd sărbătorim „Săptămîna 
Mondială a Tineretului“, reperto
riul formațiilor artistice ale clase
lor are la bază ideea luptei pen
tru pace a tineretului iumii. în 
programul din această săptămînă 
sînt cuprinse cìntecele : „Imnul 
F.M.T.D.“, „Veniți cu toți la lup
ta pentru pace“, „Cîntecul tinere
tului“, „Construim socialismul în 
țară“, poeziile „Noi apărăm pa
cea“, „Femeile lumii“, „Lidice“, 
dansurj ale popoarelor etc.

0 altă formă de activitate cultu
rală care se bucură de atenția 
organizației U.T.M. din această 
școală este vizionarea în colectiv 
a filmelor. Filmele cu conținut 
instructiv-educativ sînt pentru or
ganizație un sprijin puternic în 
educația politică a elevilor. 
După ce s-a ales filmul care va 
fi vizionat, organizația invită în 
grupă pe unul din tovarășii pro
fesori care explică elevilor încă 
dinainte tema filmului. (Tema nu 
subiectul ; altfel li s-ar știrbi ele
vilor din interesul pentru vizio
narea filmului). Un exemplu : 
înainte ca elevii să fi vizionat fil
mul „Till Buhoglindă“ profesorul 
Grigore Chițul, responsabil

Scopili muncii culturale
mnnnnHî 75 ito-otto sttotììtìtoeste formarea conștiinței socialiste
problemele de educație comunistă 
în comitetul U.T.M.. a explicat 
elevilor caracteristicile societății 
în care se petrece acțiunea fil
mului și cauzele luptei flamanzi
lor împotriva armatelor sadicului 
Duce de Alba. La filmul „Cita
dela sfărîmată“ profesorul Ioan 
Dihor a explicat elevilor ce sim
bolizează această „citadelă“ și 
eare sînt factorii care au dus la 
prăbușirea ei în țara noastră, 
subliniind rolul partidului în în
făptuirea transformărilor revolu
ționare din țara noastră. S-a con
statat că astfel de expuneri ajută 
pe elevi să urmărească cu atenție 
filmul și să-i înțeleagă mai pro
fund ideile pentru care militea
ză. După vizionarea filmului au 
loc apoi discuții despre subiectul 
lui, se scriu scurte cronici 
zetele de perete, așa încît 
nutul educativ al filmului 
pe deplin valorificat.

Pentru
locale de luptă, toți 
au vizitat 
Năsăud și unele

Deseori comitetul U.T.M. a orga
nizat excursii ale elevilor în re
giune la uzinele „Carbochim“ din 
orașul Cluj, la minele Rodna, la 
Cheile Turzii etc. Aceste vizite 
au ajutat pe elevi să înțeleagă 
mai limpede semnificația istorică 
a marilor lupte ale poporului pen
tru viața liberă de azi, realizările 
regimului democrat popular în 
regiune, frumusețile și bogățiile 
locurilor în care trăiesc. Intorcîn- 
du-se în școală elevii au 
zat într-una din seri un 
sion pe tema „Regiunea 
în continuă înflorire“.

Trebuie spus însă că nu tutu
ror formelor de activitate cultura
lă din această școală li se asi
gură un profund conținut educa
tiv. Să luăm, de pildă, cercul li
terar. Asupra rolului acestui cerc, 
ca și celor de istorie și geogra
fie, există încă neînțelegeri. Fă- 
cînd parte din categoria cercurilor 
„pe materii“ care au ea rol adîn- 
cirea și îmbogățirea cunoștințe
lor elevilor, dintr-o înțelegere 
greșită activitatea lor se limitează

organi- 
simpo- 
noastră

cunoașterea

în grupuri

la ga- 
conți- 
să fie

tradițiilor 
elevii școlii 
muzeul din 

case memoriale.

doar la cele explicate în clasă de 
profesori. Ba, uneori, ele pun în 
discuție probleme minore negii- 
jînd în schimb explicarea a ceea 
ce e esențial. Așa, bunăoară, vor- 
bindu-se în cercul literar despre 
romanul „Ion“ referenții s-au 
mărginit doar la a explica pro
cedeul de creație al romancieru
lui. S-a discutat, de pildă, de ce 
Rebreanu, care a descris satul 
Prislop pînă în cele mai mici a- 
mănunte, în roman i-a schimbat 
totuși numele în Pripas. Sau 
de ce unii eroi își păstrează nu
mele adevărat în roman, iar alții 
nu ? Firește că și asemenea lu
cruri pot trezi interesul, dar ele 
sînt chestiuni cu totul secundare.

Conducătorul cercului trebuia să 
explice elevilor limitele de clasă 
ale concepției lui Rebreanu, fapt 
ce a făcut ca autorul să nu poată 
dezvălui limpede cum această 
luptă pentru pămînt e cauzată de 
anumite condiții sociale și nici 
decum de o pasiune fanatică.

De asemenea, diseutîndu-se în 
cercul literar despre creația lui

Maiacovski, discuțiile s-au oprit 
numai la stilul poetului, limba, 
modul de a crea, neglijîndu-se sub
linierea caracterului revoluționar 
al operei marelui poet, faptul că 
Maiacovski a fost un scriitor mi
litant pentru cauza partidului.

Așa cum am notat mai sus ele
vii Școlii medii nr. 2 din Năsăud 
au făcut cîteva vizite și excursii 
în regiunea lor. Aceste acțiuni 
credem însă că ar fi avut un re
zultat mult mai bun dacă comite
tul U.T.M. ar fi organizat aici 
concursul „Să ne cunoaștem ținu
tul natal“ și le-ar fi încadrat în 
programul acestuia. Organizînd 
concursul o contribuție de seamă 
la buna lui desfășurare l-ar putea 
avea cercurile de istorie și geogra
fie. Aceste cercuri suferă în mo
mentul de față de aceleași lipsuri 
ca și cercul literar. Organizația 
U.T.M. din școală se ocupă insu
ficient de îndrumarea activității 
acestor cercuri în așa fel încît să 
ajute pe elevi să cunoască mai 
bine marile transformări ce au loc 
în patria noastră, în localitățile 
respective, să le dezvolte sentimen
tul de patriotism socialist.

Nu încape îndoială că luînd în 
seamă aceste observații organiza
ția U.T.M. din Școala medie 
mixtă nr. 2 Năsăud va reuși să 
imprime fiecărei acțiuni culturale 
un conținut profund educativ, un 
conținut politic așa cum de altfel 
în bună parte a dovedit că poate 
să facă.

V. BARAN

SUB MÎNDRE FLAMURI TINEREȘTI

vor mai trăi. Sentimentul mîndriei 
pentru școală trebuie să te urmă
rească toată viața, toată viața să 
îți pui problema „să nu fac de ru
șine școala“, și întrebarea „ce-ar 
zice profesorii, foștii mei colegi 
despre mine Vă mărturisesc, 
eu mi-am pus adesea asemenea 
probleme. Adesea îmi amintesc 
cum am devenit elev, ce-a însem
nat pentru mine școala, cît de 
profundă a fost mîndria mea pen
tru că eram elev de liceu. La în
ceput, copilărește, eram mirtdru 
pentru uniforma cu pantaloni 
lungi, pentru numărul „426“ cusut 
cu fir de aur pe gulerul hainei, 
pentru șapca cu banda albă. Mîn
dria că eram membrul unui co
lectiv școlar cunoscut, puțin te
mut, puțin invidiat, am. încercat-o 
cu vremea. Mi-aduc aminte, la cî
teva luni după iîitrarea în școală, 
traversînd o stradă, m-am auzit in
terpelat de un birjar, care trecea 
în fuga cailor cu birja sa :

— Matei Basarab, la o parte, că 
te calc...

Un puternic fior m-a trecut a- 
tunci. Nu 
Eu eram 
întreg era 
persoană, 
răspunzător pentru acest 
Viața noastră de 
centrată pentru a 
giul școlii în fața 
licee, pentru ca 
fie renumit prin

Nu știți ce însemna pentru unii 
dintre noi ca liceul „Matei Basa
rab“ să fie cunoscut pentru că 
avea, să zicem, cei mai buni mate
maticieni sau cei mai buni spor
tivi. După cîte mi-amintesc, liceul 
nostru a avut prima echipă de 
rugbi. Aceasta însemna pe atunci 
un lucru deosebit pe care noi l-am 
obținut cu un efort foarte mare.

Ani de zile școala se mîndrea 
și se mai mîndrește, cu nume cu
noscute de oameni de seamă care 
s-au format pe băncile ei, iar noi 
ne mîndream cu școala noastră, 
cu profesorii noștri. Cînd eram 
elevi ajungeam uneori la conflicte 
serioase cu colegii de la alte școli 
pentru profesorii noștri. Fiecare 
susținea că are cei mai buni pro
fesori. Poate, atunci, făceam totul 
dintr-o ambiție copilărească. Acea
stă ambiție avea să devină însă, 
la numeroși elevi, dorința de a se 
realiza și prin realizarea lor să-și 
aducă modesta contribuție la ridi
carea prestigiului școlii romi- 
nești.

De ce n-ar fi stăpîniți de aceas
tă ambiție și mîndrie, toți elevii 
noștri ? Au doar atîtea posibilități 
să-și dobîndească faima lor și fai
ma școlii, infinit mai multe decît 
modestele noastre mijloace de-acum 
40 de ani. Școlile sînt, în condi
țiile regimului nostru, adevărate 
laboratoare, există numeroase

de frică, ci de mîndrie. 
„Matei Basarab“, liceul 
concentrat în mica mea 
Și parcă mă simțeam 

liceu, 
școlari era con- 
ne apăra presti- 
elevilor din alte 
liceul nostru să 
ceva.

cercuri pentru elevi, cenacluri, se 
inițiază concursuri. Sportul nu e 
un lux ci un fapt obișnuit. Activi
tatea artistică se menține la înăl
țime. tradiției școlare. Activitatea 
extrașcolară, pe vremea mea cu 
totul întîmplătoare, a căpătat un 
caracter organizat, se bucură de 
sprijinul tuturor factorilor care 
răspund de instrucția și educația 
elevilor. Și, totuși, parcă orașul 
care găzduiește școlile nu simte 
suficient viața elevilor. Prea pu
țin ajung în afara zidurilor șco
lii vești despre școală. Nu mi-ar 
place mai mult zgomot, dar mi-ar 
place ca lupta aceasta pentru 
„școala mea“ șă fie mai disputată. 
Nu egoistă, nu cu invidie, dar am
bițioasă și cu mîndrie.

— Mă iertați, că vă întrerup, 
revenind asupra problemei cu o 
întrebare ? De ce credeți că sînt 
elevi care își pun prea puțin pro
blema prestigiului școlii lor ?

— Să nu fiu înțeles greșit. Nu 
e vorba de dezinteresul elevilor 
pentru școală. Avem un tineret ad
mirabil, inteligent, entuziast, care 
știe ce vrea. Dar facem uneori cu 
el greșeli pedagogice, care nu ră- 
mîn fără ecou în școli. Și părinții 
și dascălii lor greșesc din iubire 
prea mare pentru copii. Le ne
tezesc prea mult calea, le înlătură 
din drum toate dificultățile. Foar
te bine, așa și trebuie ! Dar copiii 
noștri cred că așa a fost de cînd 
e lumea, că toate au venit și vin 
firesc, de la sine. Și asta nu e 
bine. Nu e bine pentru că viața 
este totuși o luptă, pentru că co
piii noștri trebuie să știe că lotul 
s-a obținut prin luptă și că ei în
șiși trebuie să lupte pentru mai 
bine ; în fața generațiilor viitoare, 
generația de astăzi e datoare să 
deschidă perspective mai largi, 
mai luminoase. Toate acestea nu 
se realizează pur fi simplu mer- 
gînd la școală regulat, fiind un

ZIUA SCRISORILOR ȘI 
RĂSPUNSURILOR...

Cu cîteva zile în urmă poș- t 
tașul a lăsat la Școala medie T 
nr. 1 Nicolae Bălcescu un teanc I 
de vreo 12 scrisori. Plicurile cu I 
scris mare oaligrafic purtau ♦ 
toate aceeași adresă : „Elevi- t 
lor Școlii medii nr. 1 Bucu- ♦ 
rești“ iar la expeditor iscăleau I 
elevi din Moscova, Leningrad,! 
Kiev. Toate începeau cald prin i 
titlul „Doroghie druzia“ și po-t 
vesteau despre viața fericită a f 
elevilor sovietici, despre orele T 
de școală, despre distracțiile I 
lor. ♦

Unii dintre ei au chiar cu-1 
noștințe printre elevii Școlii f 
medii nr. 1 din București le-t 
gate tot prin corespondență. T

In ziua prieteniei cu tinerii I 
din țările socialiste s-au scris| 
răspunsuri ța toate aceste cal-* 

t de mesaje de prietenie trimise ț 
t de către elevii sovietici cu pri-Ț 
I lejul Săptămînii Mondiale a I 
I Tineretului. A fost ziua în care I 
•♦fiecare elev de la Școala nr. 1| 
♦a așternut pentru prietenul săut 
♦de la Moscova, Leningrad sau t 
I Kiev rînduri de mulțumire, dej 
♦ dragoste... ♦j M. V. ;

elev bun, scriindu-ți lecțiile cu re
gularitate. Se realizează dorind tot 
timpul să fii mai bun decît ești 
— și tu și colegul tău. Să nu le 
creăm cu tot dinadinsul copiilor 
noștri greutăți, dar cu greutățile 
lor de școlar să-i lăsăm să lupte 
singuri, să nu le creăm impresia 
neputinței de a face ceva fără spri
jinul mamei, al tatălui sau al pro
fesorului.

...Ne-arn cam depărtat de amin
tiri, mi se pare.

— Da, dar...
— Dar au o legătură cu aminti

rile. Trebuie să înțelegem psi
hologia elevului și cu tact peda
gogic, cu experiență de edu
catori, să știm să iertăm năzbîtiile, 
să veghem ca ele să nu degene
reze în obișnuințe și fapte ne
demne. Să știm să pedepsim ceea 
ce trebuie pedepsit, să fim și se
veri și blînzi. Am mare încredere 
în puterea de autocontrol a tineri
lor noștri. Și dacă vor fi ajutați 
de dascălii lor, de organizația de 
tineret să înțeleagă mai bine tim
purile pe care le trăiesc, precum 
și îndatoririle lor, va crește un 
adevărat schimb al generației noa
stre, care să contribuie fi să desă
vârșească opera începută astăzi — 
construirea noii societăți.

1. L.
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E o rușine să trăiești 
din munca altora

Poate o să vă î ’ ‘ " " * “ ' ~ ‘ ~ ~ '
așteptat s-o primiți, așa cum nu v-ați așteptat să i 
vă cunosc. Cu unii dintre voi am stat totuși de matică și fizică, fiind slab pregătit, 
vorbă, am discutat mai îndelung, ne-am pus în- - - -................-
trebări și ne-am dat explicații-

Dar, s-o luăm de la capăt.
Călătoream nu demult spre Giurgiu. In compar

timentul trenului am cunoscut un tînăr, muncitor 
la fabrica de mobilă din Mediaș, care își îndepli
nește stagiul militar în orașul vostru.

— Sînteți de la ziar? m-a întrebat el. Voiam 
tocmai să scriu undeva despre tineri din orașul 
Giurgiu care, absolvenți de școală medie fiind 
pierd vremea de ani de zile sub pretextul că se 
pregătesc pentru examenul de admitere în facul
tăți. Eu sînt muncitor, mi-a spus militarul. Am 
absolvit școala medie serală, cunosc trei limbi 
străine. îmi place să citesc mult. Cu toate aces
tea nu mi-e rușine să muncesc ca lucrător într-o 
fabrică și, după plecarea din cazarmă, mă voi în
toarce la meseria mea. Cu tinerii despre care vor
beam mai sus, lucrurile 
stau cu totul altfel. Fiind 
absolvenți de școală me
die ei socotesc că e ruși
nos să Înveți o meserie 
practică, visează un birou 
și un post de funcționar. * 
An după an, ei dau exa- 
men de admitere la facultate, cad, pentru că între 
timp nu se mai pregătesc, apoi se întorc din nou 
în Giurgiu și... bat străzile. De dimineața pînă 
noaptea tîrziu stau „pe centru".

...Așa am aflat despre voi. Mai tîrziu. v-am în- 
ttlniț personal, cu unii am stat de vorbă, la alții 
am fost acasă, am discutat cu părinții. M-am con
vins că situația este reală : la Giurgiu sînteți mulți 
absolvenți ai școlilor medii care... nu vă ocupați 
cu nimic. De cîțiva ani tot încercați să treceți exa
menul de admitere. Tu, Bilcea Tinel te vei prezen
ta anul acesta a treia oară la examen. La fel și 
voi, Ecaterina Zamfirescu, Marinei Ionescu, Puica 
Pană, Emil Cîinaru și ca voi mulți alții.

Majoritatea mi-ați spus că vreți să fiți studenți 
la medicină. A trece examenul de admitere într-o 
facultate nu-i de loc o treabă ușoară. V-ați con
vins personal de asta.

Mă așteptam să vă găsesc depunînd o febrilă 
activitate pentru repetarea materiei. Știu că pasiu
nile (dacă sînt pasiuni) captează întreaga energie 
într-o direcție. Am stat cîteva zile la Giurgiu. Spre 
surprinderea mea v-am văzut însă hoinărind con
tinuu pe străzile și în piața orașului. L-am între
bat pe colegul vostru Gh. Craiciu:

— La ce te pregătești ?
— Eu ? mi-a. răspuns el. Nu m-am apucat încă.

Mai e timp...
De la examenele din toamnă au trecut totuși 

6 luni. De o jumătate de an Craiciu n-a deschis o 
carte. Se... odihnește, după cum declară el. Anul 
acesta, Craiciu intenționează să dea examen de

mire scrisoarea mea. Nu v-ați admitere la Politehnică. La Politehnică ? Craiciu
"i a absolvit școala medie cu note minime la mate- 

Ce caută

i
Pentru un stil propriu de joc

ceva

ras
per-

al echipelor noastre de fotbal!
masiv pentru ca să-ți fie specific 
jocul bărbătesc. Foarte rar puteți 
vedea pe simpaticul half al timi
șorenilor, pe micuțul Tănase, ju
când lent și nu debordant, ținînd 
mingea și neștiind ce să facă cu 
ea. îl recunoști ușor pe Tănase 
după felul său specific de joc.

îmi amintesc de o partidă me
morabilă văzută la Sofia anul tre
cut pe stadionul „Vasil Levski“, 
pe un teren complect desfundat de 
ploaie — un adevărat burete îm
bibat pînă la refuz. Evoluau Flo
rentina (Florența) — și Levski- 
Sofia. După cîteva minute de joc 
a devenit imposibil, ca dintr-un 
colț al tribunei să-i mai recunosc 
pe protagoniști. Dar 
nevoie 
cători 
statură.
stopau
intercepție, cum porneau o acțiu
ne ofensivă sau se plasau ca să 
primească balonul, pentru a-mi da 
seama care era de la Fiorentina 
și care era de la Levski.

Veți spune poate : bine, dar de 
ce toate acestea ?

Am reținut în urmă cu cîteva 
zile notațiile unui comentator spor
tiv pe marginea primei etape a 
returului ; „în general jocurile au

decurs în spiritul îndicățiilor Fe
derației Romîne de Fotbal...“

Nu poți pune la îndoială nece
sitatea evidentă ca echipele noastre 
să joace un fotbal modern, atle
tic, în viteză, cu șuturi puternice 
etc. Dar este tot atît de greșit să 
impui același sistem de joc tutu
ror echipelor. Bine a făcut C.CĂ. 
că duminică n-a mai recurs la 
sistemul ei specific de joc: acțiuni 
lungi pe aripi, schimburi derutan
te, mișcare continuă, într-un cuvint 
un joc deschis. Cu efectivul pre
zent pe teren, utilizînd sistemul 
specific de joc al echipei ar fi 
pierdut la scor. Jocul prudent al 
militarilor bucureșteni în compa
nia formației arădane, 
dintr-o necesitate și pe 
echipierilor prezenți pe 
adus rezultatul așteptat.

UN SISTEM DE JOC TREBUIE 
ÎNTOTDEAUNA SĂ FIE SPECI- 
FIC ECHIPEI RESPECTIVE, SĂ 
RĂSPUNDĂ UNEI NECESITĂȚI, 
ÎN FUNCȚIE DE POSIBILI- 
TĂȚILE ECHIPEI LA „ORA 
ACEEA“ ȘI DE ADVERSAR.

Fără 
fără o 
precisă 
obține

V-a plăcut sau nu jocul prestat 
duminică de studenții timișoreni ? 
A fost întîmplător acest joc ? So
cotiți că C.S.U. Timișoara are un 
sistem de joc specific echipei, sau 
considerați sistemul ei de joc 
anormal, impus ?“.

in cele mai multe cazuri, 
punsul primit la acest sondaj 
sonal, efectuat după partida de pe 
stadionul „23 August“, a fost ca
tegoric afirmativ. Unii spectatori 
poate, ar fi totuși tentați să spună 
că echipa din Timișoara n-are am
prenta tehnicii, nu recurge prea 
des la acest capitol. Dar oare poți 
juca în viteză, cu pase puternice, 
— adevărate șuturi — cu mingi 
care sosesc exact la intîlnire fără 
să stăpînești bine tehnica ?

C.S.U. Timișoara este indiscuta
bil o ECHIPĂ — bine 
desigur și cu capricii 
jocul C. S. Oradea — 
Timișoara 3—4) dar este 
de clar că formația studenților din 
Timișoara va avea un cuvînt greu 
de spus în decursul întregului re
tur. Cartea de vizită a echipei este: 
VITEZA, SIMPLITATE, PASE 
RAPIDE Șl ȘUT PE POARTĂ. 
Jocul atletic al echipei este o ur
mare firească a posibilităților fi
zice și tehnice ale echipei. Siste
mul de joc practicat de timișoreni 
este cum s-ar zice, făcut „de co
mandă“ pe „calapodul“ jucători
lor săi. Bine înțeles că nu întot
deauna trebuie să fi exagerat de

atunci la Politehnică? Va intra?
★

Aceasta este deci situația. Totul este real, m-am 
interesat în amănunțime de „ocupațiile“ voastre, 
de voi, cei care la vîrsta de 16, 17, 18, 19 ani, 
trăiți din salariul părinților, sporindu-le greutățile, 
înșelîndu-le așteptările. Și, tocmai fiindcă nu sîn
teți unul-doi, m-am hotărît să vă scriu, să vă pun 
față în față cu situația voastră, să vă invit la o 
discuție.

Mai întîi: socotiți voi oare că vă pregătiți 
intr-adevăr pentru examene ? Părinții voștri cred 
că faceți asta. Altfel nu se explică de ce vă sus
țin în trîndăvia voastră .Ei, ca și voi, uită că 
anatomia, matematicile superioare, chimia, nu sînt 
materii care se pot învăța la colț de stradă. Vă 
înșelați părinții și pe voi înșivă. Vă irosiți în za
dar cei mai frumoși ani ai tinereții.

Cea de a doua între
bare, cea principală, nu 
v-o pun, de fapt, eu, ci 
muncitorul pe care l-am 
întilnit în tren. De ce fu
giți de meseriile practice? 

A fi muncitor e o ruși
ne ? Mii de tineri munci- 

absolvă în fiecare an șco-

Scrisoare deschisa 
unor tineri din orașul Giurgiu

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦«
tori din țara noastră 
Iile medii.

Mulți muncitori vă sînt, dacă nu superiori, 
cel puțin egali în ceea ce privește nivelul de cu
noștințe culturale. Unii dintre ei sînt studenți la 
secțiile fără frecvență ale institutelor superioare. 
Nimic nu i-a determinat totuși să socotească me
seria pe care o au drept o ocară, ci dimpotrivă, 
sînt mîndri că poartă titlul de muncitori.
Vouă, la Giurgiu și în alte multe părți, vi se oferă 

posibilitatea să învățați o asemenea meserie prac
tică. întreprinderea textilă „Proletarul" v-a propus 
să vă califice într-o ramură oarecare, la alegere. 
Unii, cum este colega voastră Elena Dumitru, 
au și început să lucreze, cîștigă deja un salariu 
egal cu al multora dintre părinții voștri. Elena este 
de acum stăpînă pe situația ei materială, și-a în
temeiat o familie- Muncitorii din întreprindere o 
apreciază: un covor lucrat de ea a fost expus în 
oraș ca un model de lucrare artistică. Vouă, tutu
ror, drumurile vă stau deschise ca și colegei voas
tre. In întreaga țară se deschid mereu noi șan
tiere, peste tot este nevoie de munca voastră entu
ziastă. Și sînt convins că ați putea muncii. Uzi
nele, fabricile, ogoarele, șantierele, vă așteaptă.

Ce zici, tovarășe Craiciu ? Tatăl tău este mun
citor, ca și al colegului tău, Ion Jianu, ca și al 
multor altora dintre voi. Vă este vouă, oare, rușine 
de meseria părinților voștri? Nu este oare mai 
rușinos să trăiți din munca altora, trîndăvind ?

EUGEN FLORESCU

Creșa uzinei „ianoș Herbak“ din Cluj.

Strada mare — PATRIA, I. C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, ALEX. SAHIA ; Luna de 
miere - REPUBLICA. ELENA 
PAVEL, 23 AUGUST ; Urme în 
noapte - MAGHERU. LUMINA; 
Serenada mexicană — V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI ; Căpita
nul bătrînei oarapace—CENTRAL ; 
Verstele de foc — VICTORIA, 
DONCA SIMO, 1 MAI ; Dacă toți 
tinerii din lume — DOINA ; Pră
pastia tigrului — MAXIM GORKI ; 
ALEX. POPOV; Un program de 
filme - TIMPURI NOI ; In calea 
trăznetului - TINERETULUI ; 
Scara în spirală — GH. DOJA ; 
Fiul pescarului — GRIVIȚA ; Poe
tul - VASILE ROAITA; Ora H 
și Muntele Retezat — CULTURAL; 
Ștrengărită - UNIREA; Ultima 
vrăjitoare - CONST. DAVID, AU- 
REL VLAICU; O ztnă oa-n po
vești și Balonul roșu — ARTA ; 
Oala cu cinci picioare — FLACA- 
RA ; Roza vtnturilor - MUNCA .

Normele tehnice
și calificarea tineretului

(Urmare din pag. l-a) 

pompelor de noroi de 315 in. cubi 
ți altele — vin în secțiile de pre
lucrare cu mari adausuri față de 
dimensiunile finale ale reperelor 
respective. La ultimul din aceste 
repere strungarul este nevoit să 
elimine aproape jumătate din me
talul piesei, pentru a o aduce la 
dimensiunea necesară.

Aprovizionarea cu scule și ma
teriale, transportul intern, consti
tuie de asemenea factori importanți 
pentru realizarea normelor de 
producție. Or, în uzină muncitorii 
pierd încă timp prețios în aștep
tarea semifabricatelor și a maca
ralei cu care trebuie ridicate pie
sele pe strung, iar cînd e vorba 
de operații care necesită cuțite 
speciale, strungarii, cărora nu li 
s-au asigurat la timp asemenea 
scule, așteaptă mult și bine pînă 
rând sculeria le pune la dispo
ziție.

Pe lîngă toate acestea în uzina 
„1 Mai“ se remarcă slabul control 
făcut de maiștri cu ocazia recep- 
ționării reparațiilor curente ale 
mașinilor, ceea ce duce la un ran
dament scăzut și producerea unor 
piese de proastă calitate.

Ajutorul pe care tinerii din 
uzină, și în special cei de la M. 1 
și M. 2, îl primesc din partea uno
ra dintre maiștri este și el insufi
cient.

PaTalel cu cele amintite, se mai 
manifestă însă la „1 Mai“ și o serie 
de lipsuri care aparțin direct ti
nerilor și care contribuie la nerea- 
lizarea de către unii a normelor 
de lucru.

Dintre ele cea mai dăunătoare 
tete indisciplina în muncă.

La M. 1 lucrează numeroase 
muncitoare, ca Margareta Stan șt

Maria Șerban, fruntașe în muncă. 
Prin buna organizare și folosirea 
mai complectă a capacității mași
nilor, ele dau produse de bună ca
litate și îți sporesc propriul lor 
cîștig. în același timp, ală
turi de muncitoarele respective, la 
aceleași comenzi, tineri ca Ion 
Dascălu, Gheorghe Copăceanu, Si- 
mion Victor, dau drumul mașinilor 
abia după o oră de la începutul 
schimbului, lucrează după prefe
rințe, nu primesc sfatul maiștrilor, 
și în unele cazuri trebuie să re
manieze de cîte două-trrâ ori pie
sele greșit executate.

îngrijirea utilajelor este un fac
tor care contribuie simțitor la ob
ținerea unor produse de calitate 
bună și îndeplinirea ritmică a nor
melor.

Or, unii tineri au o atitudine 
de-a dreptul condamnabilă față de 
mașina pe care lucrează. Nu glu
mim cînd spunem că strungul to
varășului îon Ilie, de pildă, deși 
nou, datorită neîngrijirii a început 
să prindă rugină, iar atunci cînd 
este solicitat la eforturi mari — 
dar nu peste posibilitățile lui nor
male — scîrțîie din toate încheie
turile.

Un mare rol în aplicarea în 
bune condițiuni a sistemului îm
bunătățit de salarizare și normare 
a muncii revine organizației 
U.T.M. Pentru realizarea unor a- 
semenea obiective ale uzinei ca 
instalațiile complecte pentru foraj 
la mari adîncimi, sondele de 75 
de tone transportate pe autoca
mioane, pompele triplez și altele, 
e necesară în primul rînd o înaltă 
pregătire profesională. Deși acea
sta trebuia să fie o preocupare 
centrală a comitetului U.T.M., to
tuși el n-a întreprins nici pînă F

prezent măsurile necesare privind 
ridicarea calificării tineretului la 
nivelul tehnicii moderne.

îndrumarea tinerilor spre cabi
netul tehnic, arătîndu-li-se avanta
jele pe care le pot dobîndi petre- 
cînd timpul liber în studierea li
teraturii de specialitate, asistînd 
la schimburi de experiență și cons
fătuiri tehnice — ar duce la ob
ținerea de rezultate bune.

Comitetului U. T. M. îi revine 
sarcina de a activiza și pe tinerii 
ingineri, economiști, tehnicieni din 
uzină, în vederea folosirii capaci
tății și cunoștințelor acestora pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
profesional al tinerilor muncitori.

Grija pentru producție înseam
nă nu numai obținerea de rezul
tate bune la locul de muncă de 
către cadrele utemiste, ci antrena
rea întregului colectiv de tineri.

Or, tovarăși ca Nicolae Nico- 
lae și Nicolae Teodorescu, secre
tari de organizație U. T. M. pe 
schimburi sau cu alte sarcini în 
organizație, se mulțumesc cu gîn- 
dul că ei muncesc bine și disci
plinat, depășind noile norme de 
producție, și parcă nu văd că în 
apropierea lor, utemiști din chiar 
organizațiile în care activează au 
greutăți, sînt nedisciplinați, nu-și 
îndeplinesc normele etc.

Cu totul alta e atitudinea pe 
care trebuie s-o aibă un utemist, 
comportarea pe care o cere orga
nizația noastră.

Organizația U.T.M. de la uzinele 
„1 Mai“, sub conducerea organiza
ției de partid, e necesar să folo
sească toate posibilitățile sale, 
pentru a face ca fieoare tînăr să 
te ridice la nivelul celor eare-și 
Îndeplinesc și depășesc cu regula
ritate normele de producție.

Tineri dansatori din ansamblul Universității „Victor Babeș" 
din Cluj.

Foto: D. F. DUMITRU
v

De ce neglijează 
Comitetul raional U. T.M 
Fetești munca politica 

în rîndul tractoriștilor?

■
sudată 

(vezi 
CS.U. 
destul

■a.

(Urmare din pag. l-a)

înnici stația nu s-a întors pînă 
primăvară de la reparat.

S.M.T. Hagieni e o stațiune așe
zată în mijlocul Bărăganului,

Poposind din nou acum la 
S.M.T. Hagieni, am sperat că po
vestea cu clubul și stația din iarna 
trecută a fost conchisă. M-am în
șelat încă odată. Clubul e din nou 
zăvorit.

Din cele constatate la S.M.T. 
Hagieni, am mai tras o concluzie. 
Ion Trifu nu numai că nu și-a 
respectat promisiunea făcută în 
conferință, dar nici nu a spus ade
vărul. La S.M.T. Hagieni secreta
rul organizației de bază U.T.M. 
Nicolae Stanciu îți mărturisește 
sincer:

— Ce am făcut noi în iarna a- 
ceasta pentru educația politică a 
tractoriștilor?

S-au ținut în fața tractoriștilor 
trei conferințe, dintre care două 
cu caracter profesional. Și de cîte
va ori, au fost citite articole din 
presă.

Cu cîteva zile în urmă și aci 
fusese un secretar al comitetului 
raional al U.T.M. Ion Mareș, care 
a procedat identic cu primul se
cretar.

★
Inițial îmi propusesem să scriu 

un raid, să scriu amănunțit despre 
toate S.M.T.-urile raionului Fe
tești. Acum, după ce am cercetat 
lucrurile la fața locului, după ce 
am trecut prin toate S.M.T.-urile 
constat că peste tot situația e ace
eași și nu am nimic nou a spune 
față de ceea ce am spus de la 
S.M.T. Fetești și Hagieni. La 
S.M.T. Țăndărei, secretarul orga
nizației de bază U.T.M., Gh. Lin- 
teș, a găsit de cuviință ca chiar în 
această perioadă să plece în con-

cediu. Propagandistul special pre
gătit, Petre Onea, a plecat mili
tar, iar Elena Neacșu, membră a 
comitetului și trecută în scriptele 
organizației ca propagandistă, per
sonal mărturisește că nu a aflat 
niciodată de așa ceva. Pentru cei 
91 de tineri mecanizatori din care 
74 utemiști, nu s-a ținut nici o 
conferință, nu s-a organizat nici 
o activitate culturală

La S.M.T. Gura Ialomiței, secre
tarul U.T.M. susține că s-au ținut 
5 lecții la cercul „Să ne cunoaștem 
patria“. Dacă cercetezi atent însă, 
constați că la S.M.T. Gura Ialomi- 
ței sînt 50 de utemiști, iar în a- 
mintitul cerc sînt încadrați numai 
14 tineri funcționari și fetele de 
la cantină. Pentru tinerii tracto
riști și mecanizatori nu s-a făcut 
nimic.

Cred că nu mai surprinde pe 
nimeni dacă vă voi arăta că înain
tea mea prin aceste S.M.T.-uri a 
trecut Ion Mareș, secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Fetești.

La toate acestea, eu aș vrea să 
pun doar o singură întrebare: 
cînd veți lua măsurile de care tot 
pomeniți, tovarăși de la Comitetul 
raional U.T.M. Fetești, dacă pe
rioada de iarnă, cînd toți mecani
zatorii erau adunați la tin loc, în 
S.M.T.-uri, n-ați folosit-o pentru a 
organiza ciclul de conferințe și 
lecțiile politice stabilite de C.C. 
al U.T.M. și alte acțiuni cultural- 
educative?

Cînd vă veți îngriji de organi
zarea grupelor U.T.M. pe brigăzi 
— care au și ieșit în cîmp — și, 
așa cum prevăd hotărârile Plenarei 
a IlI-a a C.C. al U.T.M., de an
trenarea tractoriștilor utemiști la 
activitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. din gospodăriile colective 
pe care le deservesc?

• Zilele trecute a avut loc la 
Șotia primul joc dintre echipele 
Academik Sofia și Alep (Republi
ca Arabă Unită) contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni“ la 
baschet. Echipa bulgară a repur
tat victoria cu scorul de 82—58 
(35—25). Returul acestui meci se 
va disputa la 4 aprilie la Alep.

• După cum scrie ziarul „Son 
Posta“, la 20 martie a sosit cu 
avionul la Ankara antrenorul ro- 
mtn Nicolae Sotir, oare va pregăti 
timp de 6 luni echipa reprezen
tativă de volei a Turciei.

• Intr-un meci internațional 
de tenis de masă, marți seara la 
Birmingham echipa reprezentativă 
a R. P. Ungare a învins cu 5—3 
formația Angliei. O mare surpri
ză a furnizat tînărul Harrison, 
care l-a învins cu 2—1 pe fostul 
campion mondial Sido.

• Marți la lumina reflectoare
lor s-a disputat la Londra întâlni
rea internațională de fotbal din
tre echipa bulgară ȚDNA-Sofia și 
formația britanică Chelsea din 
prima ligă a campionatului englez, 
întâlnirea a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate 1—1 (1—1).

avut 
ju-

n-am
să-i recunosc pe 

după tricouri sau după 
Era de ajuns să văd cum 
o minge sau mergeau la

izvorît 
măsura 

teren a

un sistem de joc propriu, 
carte de vizită cu „adresa 
a titularului“, nu se poate 

ceea ce aștepți în fotbal.

M. ZONIS

Și pentru elevii școlilor profesionale 
trebuiesc organizate competiții...

După cum se știe, din rândurile 
elevilor școlilor profesionale s-au 
ridicat în ultimii ani sportivi de 
nădejde ai țării. Cel mai recent 
exemplu e al tînărului Nicolae 
Motancea de la grupul școlar pro
fesional „Iosif Rangheț“ din 
București. Acesta a devenit la 
Tîrgu Mureș vice campion al celei 
do a IlI-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului la tenis de ma
să. Exemple se mai pot da multe. 
Dar nu despre aceasta e vorba.

Deși pare paradoxal, totuși, spe
cial pentru zecile de mii de elevi 
ai școlilor profesionale deocamda
tă nu există nici-o competiție spor
tivă oficială. După cum se știe 
de mai mulți ani pentru școlari 
se organizează Spartachiadele pio
nierești iar pentru elevi Campiona
te republicane. (La aceste campio
nate, elevii școlilor profesionale 
n-au voie (?) să participe). Pentru 
zecile de mii do elevi ai școlilor 
profesionale nu se organizează 
însă nimic.

Numai prin bunăvoința unor 
ministere se mai organizează, odată 
la un an sau doi, anumite întreceri 
pentru elevii școlilor profesionale 
aparținînd ministerului respectiv. 
In rest, nimic.

Se pare că în momentul de față 
există în studiu la Direcția edu
cației fizice din Ministerul învă
țământului și Culturii proiectul 
organizării unor competiții exclu
siv pentru elevii școlilor profesio
nale. Deocamdată însă absolut 
sigur nu se poate spune nimic. 
In orice caz, credem că trebuie 
urgentată luarea unor măsuri. Ori 
cum, pînă atunci, U.C.F.S. și Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii 
ar putea analiza posibilitatea par
ticipării elevilor școlilor profesio
nale anul acesta la Campionatele 
republicane școlare. Ar fi o primă 
măsură primită cu multă 
de către zecile de mii de 
școlilor profesionale.

bucurie 
elevi ai

(Urmare din pag. l-a)

din Institutul de cercetări econo
mice al Academiei R.P.R., care, cu 
sprijinul organizației de partid și 
al Institutului a organizat o sesi
une științifică a tinerilor cercetă
tori. Această inițiativă constituie 
un bun exemplu de organizare a 
muncii științifice cu tinerele cadre 
de cercetători.

★
Institutul de cercetări economice 

al Academiei R.P.R. este tînăr în 
dublu sens ț pe de o parte el 
există de numai cîțiva ani, iar pe 
de altă parte personalul său știin
țific, în principal, îl constituie ti
neretul. Fiind fără experiență la 
început, dar avînd dorința să în
vețe, tinerii cercetători au crescut 
odată cu institutul, formînd astăai 
o parte din cadrele lui de bază.

Experiența a arătat că formarea 
unui bun cercetător este un proces 
complex, anevoios, care implică 
multă perseverență și răbdare și 
uneori — mai ales în primii ani 
de ucenicie — insuccese. Nu puțini 
sînt tinerii din institut care au gus
tat la îneeput din paharul amără
ciunii insucceselor. Cu toate greu
tățile întîmpinate în procesul 
creșterii, tineretul, datorită con
dițiilor create, datorită ajutorului 
permanent dat de cercetătorii 
vîrstnici, mai cu experiență, a pu
tut să-și însușească într-un termen 
relativ scurt meșteșugul muncii 
științifice. Mărturie în această 
privință sînt numeroasele articole 
publicate de tinerii cercetători în 
revistele de specialitate, comunică
rile ținute la sesiuni ale Academiei 
și chiar lucrările lor de mai mare 
amploare editate în Editura Aca
demiei sau Editura Științifică. 
Baza creșterii tinerilor cercetători 
— promovați îndeosebi din frun
tașii seriilor de absolvenți ai 
I.S.E.P.-ului, precum și dintre ti
nerii care au făcut studii în 
Uniunea Sovietică — a constituit-o 
pregătirea temeinică marxist-lcni- 
nistă căpătată în facultate, orien
tarea lor către perfecționarea con
tinuă a cunoștințelor teoretice, 
antrenarea lor în colective care a- 
bordează cercetarea directă a anu
mitor aspecte din realitatea eco- 
nomică-socială.

în Institut s-a încetățenit siste
mul ca un grup de tineri cercetă
tori, lucrând sub îndrumarea unui 
cercetător cu experiență, să întoc
mească împreună un studiu, pe 
baza datelor culese de dînșii, 
scriind fiecare cîte un capitol.

La munca de creștere și forma
re a tinerilor cercetători și-a 
adus o mare contribuție și 
organizația de bază U.T.M., care, 
în planul său de muncă are 
asemenea obiective permanente

ca: organizarea și ținerea de a- 
dunări generale tematice pe baza 
unor referate cu conținut din 
munca profesională, discutarea 
multilaterală a activității unor 
utemiști în adunări generale des
chise, eu scopul de a generaliza 
părțile pozitive din munca lor și 
a le înlătura pe cele negative.

Una din formele eficace de sti
mulare a activității tinerilor cer
cetători a fost și sesiunea știin
țifică a tineretului de care am 
vorbit. Aceasta a fost prima se
siune de acest fel organizată în 
țara noastră.

★

Sesiunea științifică a tineretu
lui de Ia I.C.E. a dat posibilita
tea să se treacă în revistă rezul
tatele pozitive la care au ajuns 
tinerii cercetători din Institutul 
de cercetări economice, capacitatea 
lor de a desfășura muncă științi
fică la un nivel corespunzător.

La sesiune, 16 tineri cercetători 
din Institut au prezentat 13 co
municări științifice, majoritatea a- 
cestor comunicări fiind axate pe

ridicarea productivității muncii în 
industria carboniferă.

în comunicarea cu privire la 
„Condițiile specifice care au în
lesnit colectivizarea agriculturii în 
comuna N. Bălcescu, regiunea 
Constanța“ autorul, M. Moisescu, 
a subliniat o serie de aspecte ale 
procesului de colectivizare a agri
culturii din Constanța, plecînd de 
la constatările de teren făcute în
tr-o comună, constatări care pre
zintă un interes deosebit în ceea 
ce privește condițiile economice 
și metodele organizatorice folo
site.

Tovarășul Lazăr Traian, autor al 
comunicării „Probleme ale folosi
rii forței de muncă în comuna 
Horodnicul de Jos“ a ridicat o 
problemă economică deosebit de 
importantă — balanța forței de 
muncă în agricultură. Pe baza 
cercetării directe de teren, auto
rul a pornit la stabilirea necesa
rului și disponibilului 
muncă în condițiile 
mintite.

în comunicarea sa

de forțe de 
comunei a-

„Formarea

A. P.

se aprovizioneze cu cereale 
care duc lipsă, autoarea a suge
rat ca, în scopul economisirii de 
muncă socială, cooperația de con
sum să preia asupra ei sarcina or
ganizării schimbului dintre regiu
nile agricole excedentare și defi
citare.

Chiar și numai această suma
ră prezentare a cîtorva din cele 
13 comunicări științifice arată atît 
rodnicia muncii tinerilor cercetă-

Să îndrumăm cu grijă

CREAȚIA ȘTIINȚIFICA
a tinerilor cercetători

probleme actuale ale procesului 
de construire a economiei socia
liste.

Tematica sesiunii științifice a 
tineretului au constituit-o în pri
mul rînd problemele privind eco
nomia industriei socialiste, econo
mia agrară, schimbul de mărfuri 
dintre oraș și sat. Au fost atacate 
de asemenea, probleme de meto
dologie precum și probleme pri 
vind istoria economiei naționale și 
a gîndirii economice în țara noa 
stră. Analiza și concluziile care au 
fost trase de către tinerii autori 
în comunicările lor s-au bazat pe 
datele culese direct de pe teren, 
pe date centralizate sau pe in
vestigații meticuloase de arhivă și 
consultări de publicații.

Astfel, în comunicarea „Aspecte 
ale creșterii productivității mun
cii în exploatările carbonifere din 
Valea Jiului“ (autor I. Desmirea- 
■u) s-au analizat succesele reali
zate în sporirea extracției de căr
bune în țara noastră și s-au făcut 
propuneri concrete cu privite ie

fondului central de cereale pe ca
lea contractărilor și achizițiilor“, 
comunicare întocmită pe baza cer
cetărilor monografice întreprinse 
de echipele institutului în anul 
1957 în 8 zone predominant a- 
gricole, Constantin Grigorescu a 
dat unele sugestii pentru stimula
rea în mai mare măsură a con
tractărilor și achizițiilor. EI a fă
cut propunerea ca în ceea ce pri
vește diferențierea regională a 
prețurilor de contract să se aibă 
în mai mare măsură în vedere 
cheltuielile sociale de producție 
în așa fel ca prețul de contract 
să asigure atît cheltuielile de pro
ducție cît și un venit net.

Interesantă prin problemele pe 
care le-a ridicat în domeniul 
schimbului dintre oraș și sat a 
fost și comunicarea lui Perț Ste- 
liana „Aria de influență a tîrgu- 
luj săptămînal din Budcști“. Ară- 
tind că în acest tîrg vin producă
tori de la distanțe foarte mari 
Sentru ca în schimbul produselor 

o proveniență industrială să

tori de la Institutul de cercetări 
economice cît și însemnătatea 
practică a sesiunii organizate.

Trebuie subliniat că discuțiile 
purtate pe baza comunicărilor 
prezentate sesiunii, au scos în e- 
vidență importanța problemelor 
tratate, actualitatea acestora, pre
cum și aportul adus de tinerii 
cercetători la soluționarea teoreti
că și practică a anumitor pro
bleme.

Deși comunicările au fost în 
unanimitate apreciate pozitiv, a- 
ceasta n-a însemnat și o adeziune 
totală a participanților la discuții 
la toate concluziile trase de au
tori. Numeroasele întrebări (21 de 
tovarăși au pus întrebări) și luări 
de cuvînt (45 tovarăși) au avut 
menirea să precizeze punctele de 
vedere diferite într-o problemă 
sau alta și să-i ajute pe autori să 
îmbunătățească comunicările pre
zentate. în legătură cu discuțiile, 
menționăm că acestea s-au bucu
rat de aportul nu numai al tine
retului ei și al unor tovarăși care

au o bogată experiență în mun
ca de cercetare : profe . 
nomișli din aparatul de i 
drele de conduccro din 
etc. Acest fapt arată
ția ce se acordă creșterii 
mării tinerelor cadre din 
tul de cercetări economice al A- 
cademiei R.I’.R.

Considerăm că experiența sesiu
nii cadrelor tinere de cercetători 
de la I.C.E. poate servi ca exem
plu și altor institute pentru an
trenarea tinerelului in munca de 
cercetări științifice.

în rândurile tineretului munci
tor și studios sînt numeroase ele
mente talentate, dotate cu multe 
calități pentru a deveni oameni 
de știință. Stă în puterea tuturor 
forurilor care au sarcina educării 
și formării tineretului să depună 
toate eforturile pentru a ajuta la 
ridicarea noii generații de inte
lectuali și oameni de știință — 
din rîndul poporului muncitor — 
capabili să lupte alături de clasa 
muncitoare și întregul popor pen
tru progresul științei, pentru în
florirea și fericirea patriei noa
stre.

Este o sarcină de cinste și de 
cea mai mare importanță a orga
nizațiilor U.T.M. din Institutele 
de cercetări științifice, aceea de a 
milita neobosit, cu spirit de ini
țiativă pentru creșterea și afirma
rea tinerilor cercetători.

Sub ochii noștri știința lumii 
socialiste cîștigă tot mai mult în- 
tîietatea în întrecerea pașnică cu 
știința lumii capitaliste. Știința 
lumii socialiste, descoperirile epo
cale ale savanților sovietici — sînt 
acum în stare să rezolve sarcini 
care modifică în mod radical re
lațiile dintre oameni și natură și 
aduc o contribuție uriașă la pro
gresul social al umanității.

Este o mîndrie pentru tinerii 
noștri cercetători ca alături de sa- 
vanții noștri, alături de toți oa
menii de știință din țara noastră 
să-și aducă contribuția la marile 

"Succese po care le dobîndește 
Jțiința lumii socialiste în slujba 
progresului întregii omeniri.

rofesori, eco- 
„j stat, ca

lus ti tut 
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ei for- 
Institu-
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Vizita oaspeților rumini
in R H. Vietnam

HANOI 26. De la trimisul spe
cial Agerpres. In dimineața zilei 
de 25 martie președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romi- 
ne, Chivu Stoica și Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, însoțiți de primul 
ministru adjunct al R. D. Viet
nam,. Fan Ke Toai, și de șeful 
adjunct el protocolului din Mi
nisterul de Externe, au plecat din 
Hanoi pentru a vizita minele de 
cărbuni de la Hon-Gay și. marea 
fabrică de ciment de la Haifong. 
In drum spre Haifong convoiul 
de mașini a trecut prin cîteva 
sate și orașe a căror populație a 
făcut înalților oaspeți rorpîni o 
primire călduroasă. Numeroase 
lozinci scrise în limba romînă 
urau oaspeților bun venit pe ace
ste meleaguri îndepărtate.

★
HAIFONG 26. — De la trimi

sul special Agerpres : La 26 
martie, tovarășii Chivu Stoica și 
Emil Bodnăraș au vizitat marea 
fabrică de ciment din Haifong.

Plecarea oaspeților romîni spre 
Hanoi a avut loc în mijlocul pu
ternicelor urale și ovații de prie
tenie la adresa poporului romîn 
și conducătorilor săi. Cuvintele 
„Min nam“ și „Anh em“, rostite 
de stîte de guri, tiu și-au pier
dut multă vreme ecoul lor atît de 
ușor de înțeles chiar pentru cei 
care nu cunoșteau limba celor 
care le-au spus — Trăiașcă prie
tenii :romîni I

★
HANOI 26. De la trimisul spe

cial Agerpres : Cu prilejul vizitei 
în R. D. Vietnam, în seara zilei 
de 26 martie tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, a oferit o recepție. La 
recepție au luat parte Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam, Fam 
Van Dong, primul ministru și 
ministru al Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam și alte personali- 
tati ale vieții politice și de stat.

In cursul recepției tovarășii 
Chivu Stoica și Fam Van Dong 
au rostit cuvîntăfi.

Cuvintarea tovarășului 
Chivu Stoica

Dragă tovarășe președinte, 
Dragă tovarășe prim-ministru, 
Dragi prieteni

Ingăduiți-mi să exprim deose
bita bucurie ce o încercăm aflîn- 
du-ne In; frumoasa dv. țară. Am 
venit in Republica Democrată 
Vietnam aducind cu noi mesajul 
de prietenie și frăție al poporului 
romin către poporul vietnamez.

Primirea însuflețită de care 
ne-am bucurat aici, căldura cu 
care am fost întimpinati pretu
tindeni in {ara dv., atenția cu 
care am fost înconjurați sînt 
mărturii ale faptului că prietenia 
dintre popoarele noastre, unite 
prin telul comun al construirii 
socialismului, prin lupta comună 
pentru apărarea păcii, este in
destructibilă. Aflîndu-ne aici am 
putut admira nu numai frumuse
țile naturale ale patriei dv., 
cum ar îi vestitul golf Along, 
monumentele istorice și de artă 
durate de-a lungul secolelor de 
Înaintașii dv. șl pe care am *- 
vut prilejul să le vedem, dar ți 
roadele efortului de astăzi, cum 
sint realizările minerilor din 
Hon-Gay, ale muncitorilor de la

fabrica de ciment din Haîfong. 
ale țăranilor vietnamezi, care 
prin rîvna lor obțin de pe ferti
lele ogoare ale văii Fluviului 
Roșu și de pe tot întinsul țării 
dv. recolte tot mai mari. Urăm 
cu căldură poporului vietnamez 
să obțină noi și mari succese pe 
ca'ea dezvoltării economice și 
culturale.

Vizita noastră în Republica 
Democrată Vietnam a prilejuit, 
după cum se știe, convorbiri prie
tenești între delegația guverna
mentală a Republicii Populare 
Romine și delegația guvernamen
tală a Republicii Democrate 
Vietnam, privind atît dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare intre cele două țări cit și 
probleme internaționale actuale. 
Sîntem convinși că rezultatele 
rodnice ale acestor convorbiri 
vor duce la întărirea și dezvolta
rea continuă a prieteniei și cola
borării dintre țările noastre, în 
cadrul lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică. Nu în
cape îndoială că aceste rezultate 
vor fi întimpinate cu bucurie atît 
de popoarele romin și vietnamez, 
cit și de prietenii Ier de pretu
tindeni.

Desfășurînd opera de construc
ție pașnică, oamenii muncii, toți 
patrioțij din țara dv. năzuiesc 
fierbinte spre înfăptuirea țelului 
întregului popor vietnamez — 
unificarea pașnică a Vietnamului. 
Guvernul și poporul romin acor
dă o înaltă prețuire acțiunilor 
consecvente pe care Ie întreprin
de guvernul Republicii Democra
te Vietnam pentru înfăptuirea 
acestui (el, le sprijină cu căldură 
și își exprimă convingerea că ele 
vor fi încununate de succes.

Miine delegația noastră guver
namentală va părăsi ospitaliera 
dv. patrie. Ea va duce cu sine 
impresiile bogate culese în cursu’ 
acestei vizite, amintirea de ne
șters a zilelor petrecute aici, in 
mijlocul poporului vietnamez 
prieten șl frate al poporului ro- 
mîn. Ingăduiți-mi să ridic palia- 
rui pentru prietenia romino-viet- 
nameză, pentru întărirea păcii șl 
dezvoltarea colaborării interna
ționale, în sănătatea poporului 
vietnamez, a conducătorului său 
încercat, tovarășul Ho Și Min, in 
sănătatea tovarășului Fam Van 
Dong și a tuturor celor de fată

Cuvîntarea tovarășului 
Fam Van Dong

Stimate tovarășe președinte al 
Ccnslliului de Miniștri,

Dragi tovarăși membri ai dele
gației guvernamentale romine,

Dragi tovarăși și prieteni,

In numele poporului vietnamez 
și al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam vă rog să primiți 
sincerele mele mulțumiri pentru 
călduroasele «rări 
cursul vizitei dv. în 
nam ați fost primiți 
tele Ho Și Min, și 
vizită la Comitetul 
Partidului Muncii din Vietnam, 
ați avut convorbiri cu guvernul 
nostru, ați stat de vorbă cu popu
lația din Hanoi, ați vizitat un 
număr de regiuni și aț< avut pri
lejul să luați legătură cu diferite 
pături ale poporului vietnamez, să 
constata(l la fața locului viata 
Încă grea șl elanul tn muncă al 
poporului nostru. Ați arătat că

făcute. In 
R. D. Vlet- 

de președin- 
ați făcut o 
Central al

(Urmară din pag. I-aJ

Popular din Mexic, Consiliul 
suprem pentru tineret și sport 
din Republica Arabă Unită, U- 
niunea Națională a Studenților 
din Elveția, Uniunea Națio
nală a Studenților din Turcia, 
Comitetul organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S., Tineretul 
Popular din Iugoslavia, Fede
rația Studenților din Africa 
Neagră în Franța, Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat, Uniunea Internațională a 
Studenților precum și un ob
servator al Y.M.C.A. (Asociația 
creștină a tinerilor) și altele.

In numele grupului de iniția
tivă constituit la Viena la 18 
decembrie 1957, domnul Var- 
dinoyannis, membru al Uniu
nii Liberal Democrate, deputat 
în parlamentul grec, a deschis 
prima ședință a adunării. După 
ce a salutat pe participant! dl. 
Vardinoyannis și-a exprimat 
speranța că lucrările adunării 
vor fi încununate de succes.

La propunerea grupului de 
inițiativă adunarea a adoptat 
următoarea ordine de zi: 1. 
Pregătirea și programul celui 
de al Vll-lea Festival; 2. Con
stituirea organismelor de pre
gătire a celui de al Vll-lea 
Festival Mondial.

Pentru a aprofunda proble
mele la ordinea de zi, aduna
rea a adoptat hotărîrea de a șa 
constitui următoarele comisii: 
1. Comisia pentru program ; 2. 
Comisia pentru concursuri cul
turale ; 3. Comisia pentru pro
gram sportiv; 4. Comisia pen
tru program studențesc ; 5. Co
misia pentru presă și infor
mații ; 6. Comisia pentru pro
blemele financiare.

In ședința plenară au luat 
cuvîntul la discuții 46 de par
ticipant!. Discuțiile purtate în- 
tr-un spirit de libertate șl de

v-au bucurat primele noastre rea
lizări in construcția Vietnamului 
da nord și în lupta noastră pen
tru reunificarea tării.

In cursul acestei vizite de prie
tenie v-ați preocupat îndeaproape 
de ajutorsl de care are nevoie 
tara noastră și ne-ați urat suc
cese în construcția patriei noas
tre. Sîntem deosebit de Impresio
nați de solicitudinea frățească a 
poporului și guvernului Republicii 
Populare Rcmîne. Sîntem fericiți 
să constatăm că in cursul convor
birilor și întrevederilor dintre cele 
două delegații guvernamentale ale 
noastre a existat o Identitate de
plină de vederi în problemele in- 
teresînd cele două țări ale noas
tre, precum și în prob'emele in
ternaționale importante. Ce'e 
două țări ale noastre sînt unani
me în a sublinia că unitatea si 
coeziunea între țările marii fami
lii socialiste, ai cărei membri sîn
tem, este o garanție cu totul si
gură a dezvoltării prieteniei din
tre fări'e lagărului socialist și 
constituie în același timp o bază 
solidă a luptei actuale pentru 
pace.

Deși șederea dv. In tara noas
tră este de scurtă durată, vizita 
plină de succes este o nouă con
tribuție adusă relațiilor dintre 
țările noastre, întăririi colaboră
rii internaționale și cauzei păcii 
mondiale.

Vă rog, dragi tovarăși și prie
teni, să ridicăm paharul în sănă
tatea stimatului președinte al 
Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Chivu Stoica, și a tovarășilor 
care-1 însoțesc, pentru consolida
rea și dezvoltarea mereu mai 
largă a relațiilor de prietenie din
tre Vietnam și Rcmînia, pentru 
succesul vizitei de prietenie a de
legației guvernamentale a Repu
blicii Populare Romine.

N. S. HRUȘCIOV: Coexistența 
pașnică poate fi primejduită 

numai de război și de pregătirile 
de război

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: „Sîntem de a- 
cord cu toate formele de schimb 
economic folosite în practica co
mercială internațională cu condi
ția respectării principiului egali
tății în drepturi și avantajului 
reciproc, a lichidării diferitelor 
restricții și discriminări“, a de
clarat N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., răs- 
punzînd la întrebările puse de 
Manuel Mejido,' corespondentul 
ziarului mexican „Excelsior“.

Aceste răspurisuri sînt publica
te în numărul, din aprilie al re
vistei „Mejdunarodnaia Jizni“.

■ N. S. Hrușciov a declarat că 
pornind de la politica sa de pace 
și de l,a cunoscutele principii ale 
coexistentei pașnice, U.R.S.S. 
este gata să stabilească relații 
normale diplomatice, comerciale, 
culturale și de altă natură cu 
toate țările cu care din diferite 
cauze pînă în prezent nu între
ține astfel de relații. Sîntem gata 
să dezvoltăm cu țările Americii 
Latine cele mai largi legături 
culturale, să sporim legăturile 
sportive, să facem schimb de tu» 
riști, a spus N. S. Hrușciov.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
întrecerea economică nu va pri
mejdui aplicarea cu succes a 
principiilor coexistenței pașnice 
între popoare, N. S. Hrușciov a

subliniat că coexistența pașnică 
poate fi împiedicată numai de 
război și de pregătirile de răz
boi.

La întrebarea referitoare la 
poziția guvernului U.R.S.S. față 
de eliberarea țărilor care în tre
cut au fost colonii, N. S. Hruș
ciov a arătat că oamenii sovietici 
simpatizează și înțeleg năzuința 
popoarelor acestor țări de e scu
tura jugul robiei coloniale, de a 
se elibera de sub jugul puterilor 
imperialiste. Aceste popoare pot 
conta că U.R.S.S., fără să se a- 
mestece în treburile interne ale 
statelor, fără să pună vreo con
diție, le va ajuta să-și întăreas
că independența cucerită cu mare 
greutate.

In domeniul economiei aceste 
țări nu mai trebuie să se ploco
nească în fata’ foștilor lor asu
pritori, a spus N. S. Hrușciov. 
Ele pot obține acum tot utilajul, 
mașinile și documentația tehnică 
necesară în condiții reciproc a- 
vantajoase din țările socialiste.

N. S. Hrușciov a declarat că 
popoarele care duc în prezent o 
luptă eroică împotriva jugului 
colonial pot conta totdeauna pe 
sprijinul moral și politic al 
U.R.S.S., inclusiv pe sprijinul în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite.

!

Bundeswehrul va fi dotat 
cu arma atomica

BONN 26 (Agerpres). — In 
dezbaterile de politică externă 
din Bundestag, în cuvîntul său 
Ollenhauer, liderul P.S.D.G., a 
subliniat că partidele coaliției 
guvernamentale își asumă o răs
pundere foarte mare impunînd 
Bundestagului hotărîrca de a în-

zestra armata vestgermană cu ar
ma atomică.

După patru zile de dezbateri, 
cele mai lungi din istoria Bun- 
destagului, guvernul, uzînd de 
majoritatea pe care o controlea
ză, a reușit să impună adoptarea 
moțiunii prin care se aprobă înar
marea Bundeswchrului cu arma
ment atomic.

è

(Urmare din pag. 1-a)

SMAILAGICI NERNEZ, director 
al Universității muncitorești din 
Sarajevo.

Tineretul nostru, a spus el, este 
conștient de faptul că lupta pen
tru realizarea politicii noastre 
de pace și coexistență este dato
ria lui morală și socială.

In sprijinirea legăturilor prie
tenești între popoare. în respec- 
tarea și asigurarea egalității în 
drepturi, în colaborare reciprocă, 
tineretul nostru vede perspectiva 
luminoasă a muncii, a libertății, 
a păcii și frăției.

In spiritul coexistenței pașnice,

tineretul iugoslav a dezvoltat un 
bogat program de legături inter
naționale cu toate mișcările pro
gresiste din lume, a spus Smai- 
lagici Nernez. Numeroase dele
gații străine au vizitat Iugoslavia 
în calitate de oaspeți și invers, 
delegați ai tineretului iugoslav 
au fost în diverse țări, făcînd un 
rodnic și bogat schimb de idei, 
de experiență etc. în continuare 
Smailagici Nernez a vorbit de
spre diverse manifestări, întîl- 
niri, acțiuni, care se organizează 
în Iugoslavia sau peste hotare și 
care constituie un aport la în
tărirea colaborării internațio
nale.

In încheiere, Smailagici Nernez 
și-a exprimat bucuria că are po
sibilitatea să adreseze în numele 
participanților iugoslavi la Semi
narul internațional, salutări 
calde tineretului romîn.

Hoan-Kiem, unul din pitoreștlle lacuri ale capitalei R.D. Vietnam — Hanoi. Aici tinerii vietnamezi 
Își petrec ore plăcute de odihnă, j
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Adunarea constitutivă a Comitetului Internațional 
de Pregătire a Festivalului s-a pronunțat pentru

Organizarea 
celui de al Vll-lea Festival 

în 1959, la Viena
respect mutual au permis dis
cutarea pe larg a programu
lui și pregătirii celui de al 
Vll-lea Festival Mondial.

Discuțiile s-au caracterizat 
prin dorința tuturor partici- 
panților de a găsi punctele co
mune de înțelegere și de a 
contribui Ia succesul acestei 
ini(iative importante. Partici- 
panții la discuții expunînd ide
ile lor cit și puncte de vedere 
diferite au susținut în unani
mitate că realizarea celui de al 
Vll-lea Festival Mondial va 
fi un eveniment care va favo
riza întîlnirea amicală și înțe
legerea mutuală pentru pace și 
prietenie a tinerei generații. 
Participanții au afirmat de ase
menea că viitorul Festival tre
buie să fie un eveniment gran
dios în domeniul culturii și 
al sportului. A existat apoi un 
acord general în ceea ce pri
vește caracterul Festivalului; 
atît în pregătire cît și în des
fășurare, el va trebui să fie 
deschis tuturor organizațiilor, 
întregului tineret, fără nicio 
discriminare privind convin
gerile politice și religioase, 
rasă sau naționalitate ; la Fes

tival nici o tendin{ă politică, 
filozofică sau religioasă nu tre
buie să predomine.

Adunarea a adoptat hotărîri 
corespunzătoare cu privire la 
caracterul, locul, data, progra
mul și organismele pregătitoare 
ale Festivalului. Cu privire la 
locul Festivalului, adunarea 
constitutivă a C.I.P. al celui 
de al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților a salutat răspunsul favo
rabil al guvernului austriac la 
cererea de a șe ține cel de al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților la Vie
na în vara anului 1959. Adu
narea a salutat de asemenea 
răspunsurile favorabile ale or
ganizațiilor de tineret din Ce
hoslovacia și propunerea tinere
tului Sri Lanka Freedon Party 
din Ceylon pentru ținerea ce
lui de al Vll-lea Festival la 
Praga și respectiv la Colombo.

Adunarea constitutivă pro- 
nunțîndu-se în mod călduros 
pentru ținerea celui de al 
Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului la Viena a însăr
cinat Comisia permanentă a 
C.I.P. de a se deplasa la Vie

na pentru a discuta condițiile 
necesare desfășurării Festivalu
lui : mijloacele de acordare a 
vizelor pentru participant!! la 
Festival, condițiile pentru des
fășurarea normală a programu
lui, munca Comisiei permanen
te, aspectele financiare și toate 
elementelo necesare pentru a a- 
sigura succesul deplin al Festi
valului.

Adunarea a susținut de ase
menea sarcinile asumate de co
misia permanentă de a duce 
mai departe discuții cu organi
zațiile de tineret din Austria 
în scopul de a coopera cu ele 
la pregătirile celui de al 
VII-<ea Festival. Adunarea 
constitutivă a însărcinat Co
misia permanentă să stabileas
că pînă la 17 aprilie progra
mul definitiv, durata, cotizații
le și regulamentul de partici
pare la cel de al Vll-lea Festi
val Mondial.

In caz că vor interveni ele
mente noi în ceea ce privește 
ivirea unor dificultăți de orga
nizare a celui de al Vll-lea Fes
tival Ia Viena, Comisia perma
nentă este însărcinată să ia de 
urgen(ă măsurile necesare și

de a consulta CJLP. pentru a 
alege un alt oraș ca sediu al 
celui de al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. Adunarea constitutivă 
a ales Comisia permanentă din 
care fac parte organizații de 
tineret și studenți din urmă
toarele țări: Africa occidentală 
franceză, Argentina, Austria, 
Australia, Brazilia, Canada, 
Ceylon, China, Franța, Anglia, 
Grecia, India, Italia, Japonia, 
Mexic, Țările de jos, R. F. G., 
R- D. G., Republica Sudan, 
Republica Arabă Unită, Sue
dia, Elveția, Cehoslovacia, 
U.R.S.S. precum și reprezen
tanți ai F.M.T.D. și U.I.S. A- 
dunarea constitutivă declară că 
comisia permanentă este des
chisă tuturor organizațiilor na
ționale și internaționale care 
doresc să participe pe pi
cior de egalitate Ia lucrările 
pregătitoare ale celui de al 
Vll-lea Festival — aceasta in
diferent de etapa pregătirilor 
pe baza hotărîri! C.I.P.

Comitetul Internațional a a- 
doptat un apel către tineretul 
din lumea întreagă și către 
toate organizațiile naționale și 
internaționale do tineret și stu
dențești invitîndu-le să partici
pa la pregătirile pentru cel de 
al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie și de a 
delega reprezentanții lor la a- 
ceastă întîlnire.

Comitetul Internațional de 
pregătire a adoptat insigna ce
lui de al Vll-lea Festival si a 
hotărî! editarea ziarului „FES
TIVAL“. Lucrările adunării 
constitutive au luat sfîrșit în 
seara zilei de 25 martie prin- 
tr-un discurs pronunțat de 
către dl. K. N. Dtibey din par
tea organizației Bharat Yuvak 
Samaj din India.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Pista „Scinteti".

Italianul FRANCESCO LAI 
s-a arătat entuziast cind i-am 
solicitat o convorbire despre 
lupta pentru pace a tineretului 
din {ara sa.

Se poate spune — a Început 
el — că lupta pentru pace a 
tineretului nostru se poate îm
părți în mai multe etape. Prima 
este cea din timpul celui de al

doilea război mondial, cind fas
cismul german și italian a atins 
culmea ascensiunii. A fost o pe
rioadă foarte grea. O bună parte 
a tineretului a fost momită prin 
diverse înșelăciuni pentru a fi fă
cut inofensivă. Forțele progresiste 
creșteau însă neîncetat și exer
citau o puternică influentă asu
pra tineretului. Această etapă, 
ne spune Francesco, a fost deo
sebit de importantă căci ea a 
demonstrat că tineretul, care a

Ger- 
și împotri

va amplasării pe teritoriul Olan
dei de baze americane pentru 
lansarea rachetelor, constituie ac
țiuni importante ale tineretului 
olandez, care vorbesc de la sine 
despre dorința lui de pace.

In încheiere Lydia Ferwerda 
ne-a asigurat că tineretul olan, 
dez vrea să trăiască în pace, să 
se întîlnească cu tinerii din alte 
țări pentru a-și face cîți mai 
mulți prieteni.

suferit tn mod direct consecin- ale N.A.T.O., reînarmării 
țe,le războiului fascist, este capa- maniei occidentale ca 
hil și interesat să-și dea o uriașă 
contribuție in lupta cea mai 
nobilă a popoarelor: instaurarea 
și apărarea păcii.

Intr-adevăr, acest lucru a re
ieșit puternic atunci cind Fran
cesco Lai ne-a vorbit despre ac
țiunile concrete de pace ale ti
neretului italian in ultimii ani. 
îmi aduc aminte, ne spune Fran
cesco Lai, de zilele cind in Ita
lia sosise generalul american 
Ridguxnj. Luptînd în cadrul lar
gului curent democratic din țară, 
tinerii aii organizat mari adunări 
și demonstrații împotriva sosirii 
acestui general războinic. Au 
avut loc ciocniri sîngeroase cu 
poliția și mulți tineri au fost 
arestați.

Tineretul italian a devenit as
tăzi mai matur, mai unit în 
lupta sa comună pentru apăra
rea păcii și securității în Euro
pa. El dă o înaltă prețuire ac
țiunilor organizate de F.M.T.D. 
Participînd în număr mare și in
tr-o componență foarte largă la 
Festivalurile mondiale ale tine
retului, generația tînără a Italiei 
a învățat să lupte mai bine pen
tru pace. De aceea ea duce acum 
o susținută campanie împotriva 
instalării de rampe militare ame
ricane pentru lansarea rachetelor 
pe teritoriul Italiei. Tinere
tul italian vede în convocarea 
conferinței la înalt nivel, cea 
mai bună posibilitate pentru în
sănătoșirea actualei atmosfere in
ternaționale,

Un alt participant la Seminarul 
internațional, căruia i-am solici-

tat să răspundă la întrebarea 
noastră a fost de data aceasta 
o femeie, olandeza LYDIA FER
WERDA de meserie dactilo
grafă. Ea a arătat că tinere
tul olandez este deosebit de in
teresat, ca de altfel și poporul 
muncitor din țară, în menținerea 
și apărarea păcii în Europa. Di
ferite organizații, printre care în 
primul rînd Organizația tinere
tului progresist din Olanda 
(A.N.I.V.) inițiază cu regularita
te adunări și alte manifestări 
consacrate problemelor păcii.

Tineretul olandez nu numai că 
discută despre această impor
tantă problemă a zilelor noastre, 
ci militează activ în această di
recție. Olanda este o țară mică, 
dar situația ei geografică a pre
zentat totdeauna interes în tim
pul războaielor. Sub ocupația 
fascismului german, ea a simțit 
din plin și grozăviile celui de al 
doilea război mondial.

Lydia Ferwerda ne-a vorbit 
despre contribuția pe care o are 
tineretul în apărarea păcii. Strîn
gerea de semnături în favoarea 
păcii, participarea la manifestai 
ții împotriva intențiilor agresive

Importante observații științifice 
asupra cățelușei Laika

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 35 martie la 
Moscova s-a deschis adunarea a- 
nuală a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., în cadrul căreia acad. 
Alexandr Topciev, prim-secretar 
științific al Prezidiului Academiei, 
a prezentat un raport consacrat 
rezultatelor activității științifice și 
aplicării tn practică a lucrărilor 
științifice terminate de Academie 
în anul 1957.

Ocupîndu-se de lansarea în cos
mos pe bordul celui de-al doilea 
satelit artificial sovietic al pămîn- 
tului a cățelușei Laika, acad. Top
ciev a arătat că ea a suportat in 
mod satisfăcător nu numai perioa
da lansării și stabilirii satelitului 
pe orbită, ci și condițiile zborului 
Pe orbită.

După ce a subliniat că verifica
rea posibilității existenței unui or
ganism viu în condițiile zborului 
cosmic constituie o experiență uni
că în felul ei, raportorul a spus 
că această experiență a fost în
cununatei de succes.

După cum au arătat rezultatele 
provizorii ale observațiilor asupra 
cățelușei Laika în etapa cea mai 
grea din punct de vedere biologic 
a zborului — la lansarea sateli
tului și stabilirea pe orbită — ac
celerația a acționat asupra anima
lului în direcția dinspre piept spre 
spate. Omul de știință a amintit 
că mișcarea satelitului era accele
rată, iar valoarea accelerației de
pășea de cîteva ori cea a accele
rației datorită gravitației. S-a sta
bilit că paralel cu acțiunea acce
lerației, asupra animalului au in
fluențat vibrațiile și un timp anu
mit de asemenea și huruitul moto
rului în funcțiune.

Descifrarea datelor a arătat că 
imediat după lansare frecvența 
contracțiilor crescuse de aproxima
tiv trei ori față de cea inițială. 
Ulterior, cînd acțiunea accelerații
lor nu numai că a continuat, ci 
s-a și intensificat, frecvența bătăi
lor inimii a început să descrească. 
Analiza electrocardiogramei nu a 
scos la iveală simptom# patogene. 
S-a observat un tablou tipic de

mărire e numărului bătăilor M- 
mil, așa-numită tahicardie sinusoi
dală.

Pe măsura sporirii greutății apa
rente a animalului, respirația de
vine mai superficială și frecventă. 
La altitudine maximă frecvența 
respirației depășea de 3—4 ori pe 
cea inițială.

Acad Topciev a declarat că ani
malul a suportat bine zborul sa
telitului de la lansare și pînă la 
stabilirea pe orbită.

In timpul mișcării pe orbită ani
malul se afla în stare de impon
derabilitate dinamică. Frecvența 
respirației era în descreștere, frec
vențele contracțiilor inimii conti
nuau să scadă succesiv, apropiin- 
du-se de valoarea inițială. Cu 
toată starea neobișnuită de im
ponderabilitate, activitatea loco
motoare a animalului a fost mo
derată.

Experiența cu cățelușa Laika a 
arătat că, după cum o dovedește 
normalizarea indicilor funcționali 
ai circulației sîngelui și respira
ției în perioada imponderabilității, 
acest factor specific nu a determi
nat prin sine însuși modificări 
esențiale șî stabile în starea func
țiilor fiziologice ale animalului.

In continuare acad. Topciev s-a 
ocupat de observațiile prin radio 
asupra sateliților sovietici ai pă- 
mîntului.

Raportorul s-a ocupat apoi de 
studierea intensității razelor cos
mice.

Sesiunea Uniunii 
interparlamentare 

GENEVA. — Marți, 25 martie, 
s-a deschis la Palatul electoral din 
Geneva sesiunea de primăvară a 
Uniunii interparlamentare.

Delegația romînă. formată din 
P. Constantinescu.lașl, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu și Gr. Geamă
na a participat la lucrările comi
siilor politice, de organizare și ju
ridice. C. Paraschivescu.Bălăceanu 
a luat cuvîntul tn comisia privind 
controlul parlamentelor asupra in
stituțiilor naționale șl internațio
nale. . „ . I
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maniei occidentale ca

In răspunsul său metalurgistul 
ERNST SULZBACHER din Au
stria a arătat că tineretul acestei

țări nu a uitat grozăviile ultimu
lui război, de aceea dorește din 
toată inima pacea. In fruntea 
luptei pentru pace se află și 
cercurile progresiste din rî ridurile 
tineretului austriac; acestea au 
participat prin strîngerea de 
semnături la acțiunile pentru 
menținerea păcii.

Pînă la terminarea pauzei mai
era un timp foarte scurt. Inttm- 
plarea a făcut să ne întîlnim 
însă cu luxemburghezul GUISCH
NICOLAS, zidar la furnale. 
Foarte amabil el ne-a răspuns 
la întrebarea noastră ară- 
tînd că tineretul din Luxem
burg, format în majoritate din 
muncitori, duce o luptă activă 
pentru menținerea păcii și secu
rității în Europa. Cu sprijinul 
F.M.T.D., sînt organizate în Lu
xemburg multe conferințe la 
care participă tineri din diverse
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organizații progresiste. La ace- J 
ste conferințe sînt tratate diferi- 
te probleme ce interesează tine- (i
retul. Desigur, cea mai impor
tantă, figurînd totdeauna la pri-

mul punct, este problema care d 
frămîntă în prezent întreaga lu- d 
me și în mod special popoarele d 
din Europa: menținerea păcii. d 

Pauza se terminase și Guisch d 
Nicolas adăugă în încheiere: Ti- d 
neretul luxemburghez are cele d 
mai sincere gînduri de prietenie d 
față de tinerii de pretutindeni, d 
El consideră că prietenia și în- I1 
crederea între popoare pot con- d 
stitui o bază sigură pentru pace # 
în Europa, v

Plecarea tovarășului 
Gheorghe Apostol 

la Budapesta
Miercuri seara a părăsit Capitala; 

pleetnd spre Budapesta tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Romînă, membru al 
Comitetului executiv al F.S.M. șî 
M. Rob, șeful secției de relații 
internaționale a C.C.S., care vor 
participa la cea de-a 17-a se
siune a Comitetului executiv al 
Federației Sindicale Mondiale.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost con-, 
duși de tovarășii: Nicolae Ceau« 
șescu și Alexandru Moghioroș, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R„ Anton Moisescu; 
vicepreședinte al C.C.S„ P. NU 
culescu Mizil și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., Mihal 
Mujic, Ion Dobre, Mihai S. Ma- 
rin și N. Pascu, secretari af 
C.C.S., de activiști ai Consiliului 
Central al Sindicatelor.

(Agerpres)

TELEGRAME
1

La 21 martie, cu prilejul Anu< 
lui Nou iranian, Ion Gheorghe 
Maurer, Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu« 
blicii Populare Romîne, a adresai 
Șahinșahului Iranului, Moham* 
med Reza Pahlevi, următoarea 
telegramă:

„Cu ocazia sărbătorilor Anului 
Nou vă exprim cele mai sincere 
felicitări și urări de bine pentru 
fericirea personală a MajestățiI 
Voastre și pentru pacea și pros» 
peritatea poporului iranian“.

Din partea Șahinșahului Iranuj 
lui, Mohammed Reza Pahlevi^ 
s-a primit următorul răspuns;

„Exprim Excelenței Voastre 
precierea mea pentru urările fă
cute cu ocaxia Anului Nou. La
rîndul meu vă trimit urări de fer- 
ricire personală și de bunăstarg 
pentru poporul romîn“,

.......... h-----
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