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Piesa a ieșit la cotele din desen. Este desigur un prilej de safisfacfie atît pentru maistrul controlor 
Dimarca I. Dreno precum și pentru tînărul strungar Ion Paring.
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e la an la an, U- 
zina de superfos- 
fați și acid sulfu
ric — Năvodari 
este dotată cu noi 
agregate — expre
sie a celei mai

înaintate tehnici. Mînuirea a- 
cestor utilaje a pus în fața 
membrilor colectivului nostru 
de muncă, format în mare 
majoritate din tineri, sarcina 
de onoare de a-și ridica con
tinuu calificarea profesională, 

în acest scop, sub conduce
rea organizației de partid, di
recția uzinei și comitetul sin
dicatului au organizat în fie
care secție și sector cursuri 
de ridicare a calificării pro
fesionale. Pentru mobilizarea 
unui număr cît mai mare de 
tineri muncitori la învățămîn- 
tul profesional. comitetul 
U.T.M. al uzinei noastre a 
elaborat un minuțios plan de 
măsuri.

Astfel, încă din perioada 
deschiderii cursurilor, în or
ganizațiile U.T.M. din sectoa
re și secuii s-au ținut adunări 
generale deschise cu tema 
..Calificarea — factor impor
tant în mărirea productivită
ții muncii și asigurarea unei 
calități superioare a produse
lor"

Munca politică desfășurată 
de organizațiile U.T.M. din 
uzină, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, a făcut 
ca în scurt timp, un număr de 
258 de tineri

cursurile de ridicare a califi
cării profesionale.

Paralel cu aceasta, comite
tul U.T.M. al uzinei în colabo
rare cu comitetul sindicatului 
a acordat o atenție deosebită 
bunei funcționări a învățămîn- 
tului profesional. Astfel, pe 
sectoare și secții au luat fi-

Ne scrie postul 
de corespondenți 

voluntari 
ai.Scînteii tineretului* 

de la Uzina 
de superfosfați ți acid 

suifuric-Nâvodari

să se înscrie la

ință colective de întocmire a 
programelor analitice în care, 
în raport cu specificul profe
siei și a gradului de pregătire 
al cursanților, s-au prevăzut 
lecții strîns legate de procesul 
de producție, de specificul, fie
cărei secții.

In rîndurile lectorilor, comi
tetul U.T.M. a mobilizat și ti
neri ingineri, cum sînt 
Klepsch Carol, Diradurian 
Ara, Falk Eugen, Stoica Con
stantin, oameni bine pregătiți 
care au dovedit multă dragos
te în ajutorarea tinerilor 
muncitori să-și ridice califica
rea profesională.

Odată cu deschiderea celor

12 cursuri de învățămînt pro
fesional, una din preocupările 
care au stat permanent în 
fața organizațiilor U.T.M. din 
sectoare și secții a fost urmă
rirea modului cum frecven
tează și cum se pregătesc ti
nerii. Membrii comitetului 
U.T.M. pe uzină și ai birouri
lor organizațiilor U.T.M. parti
cipă cu regularitate la orele 
de predare și seminarii și or
ganizează ajutorarea tinerilor 
ce întîmpină greutăți în apro
fundarea lecțiilor predate. O 
contribuție la asigurarea unei 
frecvențe regulate la cursuri 
au adus-o și posturile utemiste 
de control. Organizînd raiduri 
cu tema „Cum ne ridicăm 
calificarea profesională “ — 
postul utemist de control din 
secția 104-utilaj chimic și al
tele, au semnalat faptul că 
tinerii care absentează de la 
cursurile de învățămînt pro
fesional, care nu studiază bi
bliografia indicată la fiecare 
lecție, obțin rezultate slabe și 
în producție. De asemenea, a- 
colo unde a fost cazul, postu
rile utemiste de control au 
făcut conducerilor secțiilor și 
lectorilor propuneri concrete 
privind folosirea mai largă a 
materialelor didactice, însoți
rea lecțiilor cu demonstrații 
practice.

Munca politică desfășurata 
de organizațiile U.T.M. din 
uzina noastră pentru mobili
zarea tinerilor la învățămîn- 
tul profesional a contribuit la 
buna funcționare a cursuri
lor de ridicare a calificării 
profesionale, a stimulat la ti-

BĂLAN ȘTEFAN 
cuptorar șef 

MITRAN ION 
inginer

sosit în cadrul 
nostru).
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la care unul dintre principiile 
conduitei sale morale este res
ponsabilitatea față de semenii 
săi. Calm, așezat la vorbă și 
faptă, el caută totdeauna prie
tenia celor din jur, se stră
duiește să le fie de folos, să 
fie exemplu pentru cei mai 
tineri. Devenind un om cunos
cut în mină și în viața cetă
țenească, Chițu Diana a fost 
ales asesor la Tribunalul ora
șului Petroșani. Desigur, e o 
muncă plină de răspunderi, 
care-i cere eforturi în plus, 
multe nopți pe care le dedică 
studiului legilor statului. Unii 

mineri și-au zis 
„____atunci cînd a

Cu ani în urmă Valea Jiu
lui chema tinerii să comple
teze contingentele de mineri. 
Industria avea nevoie de mai 
mult cărbune ; se extindeau 
exploatările miniere. Alături 
de mulți alți tineri înflăcă
rați, a răspuns chemării și 
tînărul Chițu Diana. A pără
sit locurile natale, cartierul 
grivițean al Capitalei și s-a 
îndreptat cu pași hotărîți spre 
cucerirea meseriei de miner. 
Firește, n-a fost simplu; a fi 
miner azi înseamnă a sta- 
pîni utilaje< perfecționate, a 
organiza munca după regulile 
matematicii și 
desenului. L-au 
ajutat comuniș
tii din echipele 
în care rînd pe 
rînd a lucrat 
ca vagonetar, 
ajutor de mi
ner și apoi ca miner. Metoda 
de muncă a unui cunoscut mi
ner din Donbas i-a fost un 
bun ajutor cînd a început să 
conducă munca unei echipe.

Chițu Diana și-a legat trai
nic viața de meseria aleasă. 
A devenit un locuitor al ora
șului Lupeni, și-a întemeiat 
aici o familie. Cînd i s-a în
credințat conducerea unui a- 
bataj, Chițu s-a gîndit: acest 
abataj trebuie să devină frun
taș — aceasta este răsplata 
încrederii ce mi se acordă. A 
început să se întreacă cu mi
neri vestiți din Lupeni și 
chiar din alte localități. A în
vățat din expierența celor mai 
buni, reușind să devină un bun 
organizator al producției. Cu 
un an și ceva în urmă la mai 
multe mine din Valea Jiului 
cîțiva mineri comuniști au 
hotărît să ajute echipele și 
abatajele rămase mai în ur
mă cu producția, trecînd să 
împărtășească acestora expe
riența lor. Comunistul Chițu 
Diana a schimbat și el locul 
de muncă trecînd să ajute 
munca tovarășilor cu mai pu
țină experiență. La numeroși 
mineri tineri el le-a devenit 
profesor în ale meseriei, sfă
tuitor în problemele de viață.

Astăzi, Chițu Diana este 
cunoscut de mineri ca un om

OAMENI AI ZILELOR început munca
de asesor: „Ei, 

i’A.n-rTxn și-a luat acumNOASTRE !a ^vedere de
la noi pentru 
șase luni de 

zile". Dar n-a fost așa. Chiar 
din primele săptămîni, Chițu a 
început să-și împartă timpul 
între munca de asesor și a- 
ceea de miner și pedagog, 
în locul lui a lăsat un miner 
de nădejde, Marin Dumitru. 
Putea să-1 lase și pe Dincă, și 
pe Hodici sau pe Vulpe. Mine
rii din echipele pe care le-a 
condus și-au însușit cu toții 
bine meseria ajungînd să cu
noască toate fazele de lucru, 
principiile de organizare ale 
abatajului. Așa s-au iscat une
le nedumeriri în echipă. „De 
ce tocmai pe Marin, că și noi 
ne pricepem în ale meseriei la 
fel de bine ?" Ba, Dincă Ion 
s-a gîndit că ar fi bine să fie 
el conducătorul echipelor. în- 
tr-o seară Chițu se pomenește 
acasă cu Marin Dumitru.

— Nu merge...
— Ce nu merge ? Rămîneți 

în urmă cu planul? ,
— încă nu, dar cine știe, 

poate ajungem și acolo. Unii 
spun că eu îs cel mai tînăr 
în abataj și nu se cade,.să-i 
conduc. Poate că au dreptate... 

Era o problemă spinoasă; 
Să nu jignim pe nimeni — și-a 
zis Chițu — dar conducerea 

■*
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Acordînd o atenfie deosebita în
grijirii utilajului, tînăra Ciobanu 
Ana de la Fabrica de posfav- 
Buhuși obfine rezultate din cele 

mai bune în producfie.
Foto : N. STELORIAN
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IO ZILECU
ÎNAINTE

con-

Geor- 
și alții 
printre 

socialiste

DE TERMEN

ECONOMII ȘI CALITATE
Secția ștanță a Fabricii de 

încălțăminte „Dîmbovița" din 
Capitală. Prima secție a pro
cesului tehnologic. Aici, mași
nile de ștanțat taie cruponul 
pentru tălpi în forme diferite, 
măi mici 
necesități, 
mul spre 
fabricii.

Tinerii
și-au stabilit ca obiectiv prin
cipal în întrecerea socialistă : 
să dea numai produse de cali
tate superioară și să reducă 
consumul specific de talpă. Și 
cum această sarcină nu poate 
fi îndeplinită, așa, la întîm- 
plare, ei sînt într-o veșnică 
căutare, studiere și aplicare a 
noilor metode de ștanțare, de 
pregătire și organizare a 
muncii. Și strădania, entuzias
mul cu care muncesc, dă 
roade.

Pe primele trei luni ale a- 
nului 
talpă 
secție 
adică 
37.000 
titate de materie primă econo
misită se pot confecționa circa 
2.000 perechi tălpi pentru 
pantofi. Cum a fost posibil 
acest lucru ?

— Principalul, ne expiică 
ștanțorul fruntaș llie Marin, 
cîștigătorul recentului concurs 
pe țară al ștanțorilor, este să 
nu rămînă între decupări spa
ții libere. Aceasta are o deo-

sau mai mari, după 
care apoi iau dru- 

celelalte secții ale

din această secție

în curs, economiile la 
realizate de tinerii din 
se ridică la 1.110 kg, 
o economie de peste 
de lei. Din această can-

sebită importanță. Două cifre 
sînt edificatoare în acest sens. 
De la începutul anului noi am 
reușit să reducem indicele 
admis de deșeuri la tălpi pen
tru pantofi bărbătești cu 10 
gr, iar la pantofi pentru femei 
cu 20 gr.

Alături de el lucrează și ti
nerii Paul Dindăreanu, Gheor

Pe un perete al secției 
vertizoare a Uzinelor „1 Mai" 
din Baia Mare este așezat gra
ficul pe care sint trecute re
zultatele îndeplinirii sarcinilor 
de plan. De aici se poate con
stata că planul secției pe 
luna martie a fost îndeplinit 
încă de la 20 martie, adică cu 
10 zile înainte de termen.

— Nu trebuie uitat nici fap
tul că un obiectiv principal al 
planului este calitatea produ
selor, ne amintește șeful sec
ției. De aceea, fiecare echipă 
se străduiește să respecte cu 
strictețe rețetele de elaborare 
a șarjelor, urmăresc cu aten
ție buna funcționare a con
vertizoarelor. Și ca urmaret 
pînă în prezent, în acest an, 
nu s-a înregistrat nici o șar
jă rebut. S-a îmbunătățit con
siderabil calitatea produse
lor.

Vizitând secția te impresia-

In sprijinul petroliștilor
Pentru a sprijini 

pe petroliști în 
extinderea foraju
lui cu turbina, me
todă care mărește 
de două ori viteza 
de săpare a sonde
lor și contribuie la 
reducerea prețului 
de cost, construc
torii de mașini au 
sporit producția

turbinelor. Față de 
aceeași perioadă a 
anului 1961, în pri
mul trimestru din 
acest an ei au rea
lizat în plus 47 de 
astfel de agregate.

Metalurgiștii au 
produs de aseme
nea, aproape de 
două ori mai mul
te instalații de fo-

raj pentru mari a* 
dîncimi.

Atît la instala
țiile de foraj cît și 
la turbine au fost 
aduse noi perfec
ționări, care au 
îmbunătățit simți-» 
tor caracteristicile 
tehnico - economice 
de exploatare.

(Agerpres)

ghe Mincă, Gheorghe 
gescu, Petre Chiculiță 
care se situează și ei 
fruntașii întrecerii 
în ceea ce privește realizarea 
unor produse de calitate supe
rioară și economisirea mate
riei prime.

nează în mod deosebit ordi
nea statornicită aici: materia 
primă, materiale, uneltele de 
muncă sînt așezate cu grijă 
in locurile stabilite. Aceasta 
are influență directă asupra 
economisirii materialelor. De 
altfel cantitățile de materiale 
economisite s-au adunat zi de 
zi și în prezent cifra lor e 
destul de însemnată: 200 tone 
cocs, 280 tone calcar și însem
nate cantități de mangal și al
te materiale. Toate acestea, e- 
conomisite în acest an, au o 
valoare de peste 65.000 lei.

S-ar putea spune multe lu
cruri frumoase despre între
cerea ce se desfășoară în a- 
ceastă secție. Aș mai vrea să 
amintesc doar un singur 
exemplu. Alături de toți cei
lalți muncitori ai secției, ti
nerii au contribuit și ei la pre
lungirea duratei de funcționa
re a convertizoarelor între 
reparații, de la 160—180 șarje 
în 1961, la 235 și chiar 300 
șarje în acest an. Pentru asta, 
e drept, tinerii au învățat, 
și-au îmbogățit cunoștințele 
profesionale, s-au specializat 
în meserie. De fapt însă, toate 
acestea, toate măsurile care le 
iau pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, a angajamente
lor, le fac din mers, fără po
pas, pentru că ti și noapte 
convertizoarele trebuie să 
funcționeze neobosit, si dea 
patriei produse mereu mai 
multe și de mai buni calitate.

AL. POIENAKU

In grădina Cișmigiu
Foto: GR. PREPELIȚĂ

îngrășăminte chimice 
pentru ogoarele colectivizate

în primul trimes
tru al acestui an, lu
crătorii din întreprin
derile industriei chi
mice au livrat gos
podăriilor colective 
ți gospodăriilor de 
stat pentru campania 
agricolă de primăva
ră 130.000 de tone în
grășăminte chimice, 
cu aproape 30.000 de 
tone mai mult decît 
în primele trei luni 
•le anului trecut.

Sporul de îngrășă
minte obținut este 
rezultatul depășirii 
cu peste 6 la sută a 
planului de produc
ție pe această peri
oadă de către colec
tivele din acest sec
tor.

Intrarea în pro
ducție în cursul aces
tui an a Combinatu
lui de îngrășăminte 
cu azot de la Roz-

nov, cu o capacitate 
anuală de producție 
de 210.000 de tone și 
triplarea producției 
de superfosfați a U- 
zinei din Năvodari 
vor permite chimiș- 
tilor să trimită agri
culturii noastre so
cialiste cantități și 
mai mari de îngrășă
minte chimice.

(Agerpres)

Am hotărît: plecăm la sate
pe frontul belșugului

Spre tinerele 
gospodării colective

neri Bartalis Imre și loan Mor care 
pînă în prezent au lucrat la Sfatul 
popular raional Ciuc, Darvaș Eme- 
ric din Gheorghieni, Maier Ma
ria 3in Reghin și mulfi elfii. De 
asemenea, numeroși tineri absol
venți ai institutelor agronomice 
plecat de curînd să lucreze 
noile gospodării colective.

au 
în

realizarea producțiilor 
lată de ce zilele fre- 
160 de specialiști în 
din regiunea Mureș-

Ce safisfacfie mai mare poate 
avea un inginer agronom, 
un specialist în agricultură, 

de cît aceea de a vedea cum cu 
ajutorul lui oamenii smulg pămîn- 
fului roade fot mai bogate; de 
a răspunde în felul acesta uneia 
din sarcinile cele mai importante 
ce stau în fafa agriculturii noastre 
socialiste : 
superioare I 
cute peste 
agricultură
Autonoma Maghiară au hotărît să 
meargă să lucreze pe ogoarele 
unite ale noilor gospodării colec
tive. Ei vor lucra pe mii de hec
tare de teren, acolo unde se ho
tărăște soarta belșugului. Vor a- 
plica în practică cele mai înain
tate reguli agrotehnice, cunoștin
fele bogate pe care și le-au în
sușit în anii de studenție. Astfel, 
fiecare hectar de pămînf muncit 
de colectiviști va da mai mult 
grîu, mai mult porumb, mai multă 
sfeclă de zahăr...

Printre cei care au 
hotărîre de a pleca 
colectiviștilor sînt și

luat această 
în mijlocul 

tinerii ingi-

ST. NECANITCHI

s
gospodării colec- 
Oltenia au sosit

A
I

/n 158 de 
five din
zilele trecute ingineri agro

nomi și zootehnicieni. Părăsind 
orașul și funcțiile lor administra
tive, acești specialiști care au în
vățat în facultate știința agricolă, 
au plecat să pună în valoare cu
noștințele lor ajutînd gospodăriile 
colective să dobîndească tot ce 
poate oferi oamenilor pămîntul în 
condițiile unei agriculturi socia
liste.

Pretutindeni în aceste sate ol
tenești, inginerii — pe care colec
tiviștii îi așteptau cu nerăbdare — 
au fost 
făcut de , ,
nurile și cu proiectele de dezvol
tare ale

primifi cu bucurie. Ei au 
îndată cunoștință cu pla-

gospodăriilor colective

pregătim pentru sesiune
Pregătindu-se încă 

din primele zile ale 
celui de-al II-lea se
mestru pentru sesiu
nea de examene din 
vară, studenții Insti- 
tului pedagogic de 3 
ani din Cluj frecven
tează cu regularitate 
cursurile și semina- 

• riile, sînt nelipsiți din 
biblioteci și labora
toare, conspectează 
cu conștiinciozitate 
materialul bibliogra
fic. Așa se explică 
faptul că, în cadrul 
seminar iii or, studenți 
ca Racolța Doina,

lacobițki Petru, Tă
tara Iustin din anul 
I, Roman Eleonora, 
Tăut Florian, Iordă- 
chescu Ion din anul 
al II-lea și alții dau 
numai răspunsuri 
bune și foarte bune. 
De altfel, în carne
tele de student ale a- 
cestor utemiști au 
fost înscrise în sesiu
nea de examene din 
iarnă numai note 
de 10.

în ajutorul studen
ților s-au organizat 
săptămânal ore de 
consultații la cursu-

rile de folclor, fran
ceză, socialism știin
țific, economie politi
că etc.

în adunările gene
rale pe an și în con
sfătuirile profesiona
le de grupă se gene
ralizează experiența 
fruntașilor în învăță
tură. De pildă, în una 
lin zilele trecute, 
studenta Man Maria 
de la Facultatea de 
filologie a împărtășit 
colegilor săi metodele 
de muncă prin care 
reușește să dea răs-

punsuri frumoase la 
seminarii.

în fiecare facultate 
din institut există și 
grupe de întrajutora
re la învățătură.

însușirea temeinică 
a cunoștințelor pre
date la cursuri și 
fructificarea la ma
ximum a timpului li
ber nu poate aduce 
studenților decît... 
surprize plăcute la 
examenele care se a- 
proprie.

TRAIAN POP 
student

Z ielele trecute la Sfatul popu
lar al regiunii Bacău s-a 
prezentat un grup de peste 

100 de ingineri agronomi, ti
neri și vîrstnici, care au lucrat 
pîna acum în diferite posturi ad
ministrative din cadrul sfaturilor 
populare și din alte instituții. „Am 
hotărît: plecăm la sate lu — și-au 
manifestat 
înțeles 
lective

ei dorința. Ei 
că în gospodăriile 
din regiune și, în primul

au 
co-

rînd, în cele tinere, este nevoie 
de cunoștinfele, de priceperea lor. 
De aceea, tineri ingineri ca Eu
genia Fetcu, Ion Stupcaru, Benone 
Creangă, Gheorghe Ciobanu și 
tofi ceilalji peste 100 de ingineri 
agronomi au cerut să meargă să 
lucreze în gospodăriile colective, 
să-i ajute pe colectiviști să obțină 
mai multe produse agricole, să-și 
organizeze mai bine munca. Ei au

plecat în satele raioanelor Piatra 
Neamf Ș* Roman.

Alfi ingineri agronomi care lu
crează în prezent în diferite în
treprinderi din regiunea Bacău 
au cerut, de asemenea, să mun
cească la sate. Aceștia vor pleca 
în gospodăriile colective din re
giune în zilele următoare.

C. NANCUAȚELE
și munca lor a început astfel 
prima zi. Studiind planurile 
lectiviștilor din Bratovoești, ingi
nerul Gheorghe Copaci și-a do
vedit din prima zi interesul față 
de dezvoltarea rațională a gospo
dăriei colective.

— Mai sînt încă multe lucruri 
de pus la punct — a spus el —

din 
co-

O‘L T E
mai ales în ce privește aplicarea 
regulilor agrotehnice. O să chib
zuim împreună fotul. Putem să în
cepem chiar de acum ?

— Putem — i-au răspuns bucu
roși colectiviștii.

La fel a decurs primul contact 
cu gospodăria colectivă și în ce-l 
privește pe inginerul agronom llie

N I E I
Boagiu, care a sosit la gospodăria 
din Cioroiași, raionul Băilești.

La fel au fost primifi și cu ace
eași răspundere față de misiunea 
lor s-au comportat tofi ceilalți in
gineri agronomi plecați acum în 
satele Olteniei.

I. TEOHARIDE

Oră de matematică la clasa a Xl-a B de la Școala medie nr. 4 din Ploiești.
Foto : N. STELORIAN



Sarcinile organizațiilor U.T.M. in educația comunistă a elevilor,

în 
teoretice

mobilizarea acestora la însușirea temeinică a cunoștințelor 
și practice, în îmbunătățirea activității organizației de pionieri

Text prescurtat al raportului Biroului C. C. al U. 7. M. prezentat 
la ședința plenara lărgită a C. C, al U. T. M. din 5 — 4 aprilie 1962

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romln, — subli
niază raportul — poporul 
muncitor obține mari succese 
pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste. Școala 
noastră este una din cele mai 
valoroase realizări ale regi
mului -democrat-popular. Pen
tru prima dată in istoria 
patriei noastre, întregul tine
ret de vîrstă școlară este cu
prins in școli, avind asigurate 
toate condițiile pentru a-și În
suși comorile științei și cul
turii. învățămintul de toate 
gradele este gratuit Pe băn
cile școlilor se află acum peste 
3.100.000 de tineri. Numai nu
mărul elevilor din clasele 
I—VII este în anul școlar 
1961—1962 mai mare cu peste 
un milion față de 1»M Odată. 
cu anul 1961, a Început trece
rea treptată la învățămintul 
general obligatoriu eu durata 
de 8 ani. Toți elevii claselor 
I—VII primesc gratuit ma
nuale școlare. Școlile profe
sionale cuprind 167.060 de e- 
levi, iar învățămintul tehnic 
și tehnic de maiștri, aproape 
45.000 de elevi.

Ca rezultat al muncii des
fășurate pentru aplicarea ho- 
tăririlor celui de-al III-lea 
Congres al P.MJU prin mun
ca neobosită a cadretor ~ di
dactice, se obțin an de an re
zultate tot mai bune tn In
struirea și educarea elevilcr. 
se îmbunătățește conținutul 
științific șl educativ al lec
țiilor. al programelor și ma
nualelor școlare : eu ajutorul 
organizațiilor U.TM și «te 
pionieri, in școli ae toĂsM* 
un tineret nou cu temeinice 
cunoștințe, devotat trupșă—1 
flet cauzei Partidului Munci
toresc Romln. lupte: pe--.tr 
înflorirea continuă a palrx. 
noastre socialiste.

Aplicînd măsurile stabil.:? 
de Congresul al III-lea •: 
U.T.M. în lumina «atonilor 
trasate de partid, organiza
țiile U.T.M. din școli au obt - 
nut, sub conducerea orga-iu ; - 
țillor de partid, o seamă de 
rezultate pozitive in roobal:- 
zarea elevilor la însușirea cu
noștințelor teoretice si practi
ce, în munca politico-educ:- 
tivă.

în anul școlar I960— 1M1. 
procentul promovaților In in- 
vățămîntul de cultură 
rală a fost de 95* • Rezul: 
pozitive s-au obținu: și in ac
tivitatea școlilor profesionale 
și tehnice care constituie ve
riga principală in pregătirea 
viitorilor muncitori și tehni
cieni. Peste 97’.o din numărul 
elevilor acestor școli au pro
movat în anul școlar 1960— 
1961.

U Crește permanent numărul 
Organizațiilor U.TM. care se 
ocupă îndeaproape de educa
ția politică a utemiștilor, des
fășoară o multilaterală activi
tate culturală, artistică, spor- 
tivă, folosesc metode de mun
că atractive, corespunzătoare 
vîrstei și preocupărilor elevi
lor, organizează bine timpul 
liber al acestora. Desfășura
rea unei asemenea activități 
complexe, cuprinzătoare, ba
zată pe inițiativa activului 
U.T.M. din școli, a contribuit 
la dezvoltarea conștiinței so
cialiste a elevilor, a opiniei 
de masă a acestora împotriva 
lenei, chiulului, pregătirii de 
mîntuială, la dezvoltarea spi
ritului de întrajutorare și a 
disciplinei școlare. Astfel, la 
școala medie nr. 22 din Bucu- 
rești, adunările generale 
U.T.M. dezbat rezultatele ob
ținute de elevi la învățătură, 
atitudinea lor față de datoria 
de a învăța bine, față de 
conduita școlară, discută pro
bleme ca, de pildă, „Cum răs
pundem prin muncă și învă
țătură condițiilor create de 
statul nostru democrat-popu
lar". Organizația U.T.M. de la 
școala profesională textilă din 
Timișoara desfășoară o susți
nută activitate cultural-artis- 
tică. Lunar, au loc seri lite
rare cu teme educative ca, de 
pildă, „Poeții cîntă eroicele 
lupte de la Grivița"; toți e- 
levii au citit și au discutat în 
colectiv cărțile „Așa s-a că
lit oțelul" și „Statuile nu rid 
niciodată" ; s-au ținut confe
rințe însoțite de demonstrații 
cu diapozitive despre realiză
rile industriei ușoare, ale in
dustriei chimice din țara 
noastră, despre opoziția din
tre știință și religie; elevii au 
învățat 6 cîntece din cele 14 
alese, printre care, „Republi
că măreață vatră", „Privesc 
din Doftana" și alte cîntece 
de masă, cîntece populare 
etc.; bilunar, se organi
zează reuniuni tovărășești; 
formațiile artistice cuprind 
peste 250 de elevi iar cele 
sportive peste 370 de elevi din 
totalul de 1160.

Pe baza indicațiilor date de 
conducerea partidului, a posi
bilităților create pe linie de 
stat, rezultate pozitive s-au 
obținut și in organizarea va
canței de vară. Peste un mi
lion de pionieri și elevi -au 
foet cuprinși în excursii și 
drumeții pentru cunoașterea 
patriei socialiste. în tabere de 
odihnă la munte și la mare.

Aplicarea măsurilor stabili
te de C.C. al U.TM. privind 
constituirea comisiilor pentru 
munca in rindul elevilor și 
pionierilor, ținerea cu regula
ritate a informărilor politice, 
crearea organizațiilor de bază 
U.TM pe ani, alegerea in 
toate școlile, cu ajutorul și 
sub conducerea organizațiile:- 
de partid, a secretarilor orga
nizațiilor U.TM. pe școală din 
rindul tinerilor profesori buni 
utemiști. membri și candidați 
de partid, a dus In multe școli 
la întărirea politică și organi
zatorică a organizațiilor 
U.T.M.. la creșterea influenței 
acestora in masa elevilor.

In munca desfășurată în 
școli de corpul didactic și or
ganizațiile U.TM se obțin, an 
de an. succese incontestabile. 
Cu toate acestea, există încă 
In unele școli deficiențe In în
sușirea de către elevi a cunoș
tințelor teoretice și practice. 
In educarea politico-moraiă 
și dezvoltarea dragostei lor 
pentru muncă, a sentimentului 
de răspundere față de învăță
tură precum și în discipline 
școlară. Nu sin: criticate și 
combătute la timp mentalita
tea și comportarea elevilor 
care chiulesc, pretextind că 
n-ar fi -tocilari" și că -nu în
vață pentru notă”. De-abia in 
pragul maturității șL uneori 
chiar mai tirziu. în fața exa- 
aacmaiui vieții, mulți dintre 
ei iși dau seama de greșeala 
mare pe care au făcut-o.

Lrpra de combativitate, de 
atctjdme critică față de unele 
manifestări și comportări ne
gative înapoiate este numită 
in lOBbaju! curent al unor 
eteri .spirit de colegialitate*. 
Uniunea Tineretului Muncite r 
— organizație de tineret revo- 
lutăoauu*. eoraonlstf — tet —- 
mai că bu pome & itepetetn 
eolegîaRîătxi. a -.x-ărășiet â 
prieteniei, ri militează rocse:- 
veat pentru adesăraza rsâegie- 
utate si sriăda rriate pw la 
slujba taiere șt lor poporum. a 
cauzei aoriaHaaratat (I rerau- 
nismulm. îndreptate împotriva 
tuturor influențelor șl concep
țiilor burgheze. Act de cole
gialitate este acela prin care 
un elev rămas in urmă la în
vățătură este ajutat de colegii 
săi să obțină rezultate bune; 
colegialitate cu adevărat este 
atunci cînd fată de manifestă
rile negative ale unui elev 
toți utemiștii din clasă iau po
ziție principială. îl critică și-i 
acordă ajutorul necesar pentru 
a te îndrepta.

Raportul a arătat apoi că 
mai sînt cadre de conducere 
ale organizațiilor U.TM -din 
scoli care nu au Înțeles bine 
că activitatea organizațiilor 
U.TM din școli nu poate fi 
redusă numai la adunările ge
nerale la care participă ute
miștii. Este potrivit vîrstei și 
preocupărilor elevilor ca ei să 
fie dornici să cunoască nou
tăți culturale și științifice, să 
se afirme in mișcarea artisti
ci șl literară de amatori, să 
simtă nevoia de a se distra, 
de a învăța cîntece dansuri. 
Organizația U.TM trebuie să 
vină in întâmpinarea dorințe
lor juste ale elevilor, să-i aju
te In organizarea și desfășu
rarea unor asemenea activi
tăți.

După ce a analizat cauzele 
deficiențelor muncii politico- 
educative desfășurată de orga
nizațiile U.TM. in rindul ele
vilor, raportul a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii acestei 
munci și măsurile ce urmează 
a fi aplicate.

Adoptînd programul desă- 
virșirii construcției socialiste, 
cel de-al III-lea Congres al 
P.MJL a stabilit și o serie de 
măsuri pentru dezvoltarea 
continuă a Invățămlntului de 
toate gradele, în vederea creș
terii și formării tineretului — 
generație care participă la de- 
săvîrșirea construcției socia
liste și va participa la făurirea 
comunismului.

In lumina faptului că toți 
copiii și tinerii patriei noastre 
sînt cuprinși in școli de dife
rite grade, că pregătirea pen
tru muncă și viață a tinerei 
generații are o importanță ho- 
tărîtoare pentru viitorul socie
tății noastre, îmbunătățirea 
muncii organizațiilor U.T.M. 
din școli trebuie considerată 
ca una din sarcinile de bază 
ce revin Uniunii Tineretului 
Muncitor.

în centrul atenției organelor 

și organizațiilor U.TM. trebuie 
să stea mobilizarea utemlștt- 
lor, a tuturor elevilor la însu
șirea temeinică a cunoștințelor 
ce se predau în școală, grija 
pentru a le dezvolta conștiința 
socialistă. Să dezvoltăm la 
elevi dragostea față de patria 
socialistă, devotamentul față 
de Partidul Muncitoresc Ro
mm. sentimentul nobil al in
ternaționalismului proletar, să 
educăm pe elevi în spiritul 
frăției de nezdruncinat dintre 
poporul romln ți minoritățile 
naționale.
F Organizațiile U.T.M. din 
toate școlile sînt datoare să 
cultive cu perseverență, zi de 
zi, în rindul elevilor dragostea 
pentru învățătură, simțul răs
punderii față de datoria pa
triotică de a învăța bine, să 
combată chiulul, superficiali
tatea, să ia pe loc atitudine 
critică față de asemenea ma
nifestări, să creeze o opinie de 
masă pentru a-i trezi la reali
tate șl a-i ajuta pe cei ce trec 
clasa cu note la limită, pe cei 
ce rămîn corijenți și repe- 
tenți.t Clasa muncitoare, în
tregul nostru popor, statul de
mocrat-popular asigură copii
lor și tineretului condiții din 
ce în ce mai bune ca ei să se 
pregătească temeinic in anii 
de școală. Dacă în regimul 
burghezo-moșieresc — se spu
ne in raport — învățătura pu
tea fi considerată ca o proble
mă personală iar statul nu 
crea condițiile necesare pregă
tirii tuturor, in orânduirea 
noastră socialistă toți trebuie 
și pot să învețe bine, pregăti
rea de mîntuială Iezind nu 
numai interesele elevului în 
cauză ci și pe cele ale între
gii societăți. A învăța temeinic 
este o îndatorire față de în
treaga societate, iar dacă ea 
nu este întrutotu! îndeplinită, 
„ceasta lezează și propriile in
terese : a învăța bine este o 
expresie a dragoste: de patrie, 
a dorinței de a contribui la 
lupta generală a poporului 
pentru victoria socialismului 
d comunismului în patria 
noastră.

în strânsă legătură cu școa
la. «egasvcădite U.TM să dez
volte in riadul eterilor dra- 
gusma tată de seacă. As* 
cum arată senrăful Gb-e-reghe 
Gbeertfsm-Deă -faetoraf bo- 
Arttar al eAaca*ri eama usae

axa

a

bere

morale in* 
știe să dăruiască 

societăți:, energia, 
puterea sa de

di-
și

cu secțiile de tavă- 
cultură, să cunoască 
de elevi și studenți 
școlile profesionale.

eragartea de wri «tarttei 
de Srfărirea de a-«i
dărui elswal «1 ere-, ga 
cocilcare operei de icutr r»

Fără iadoăală. școifie mec_ 
au st mecuree de a pregăti pe 
eteri tn vederea vece"ti >•
învățămintul superior 
rerea unor ete-ri că ; 
lucra in munci ± rec” 
tire, in fabrici, in ș:spadi 
riile agricole, nu ar fi nevoie 
de studii în școala medie. este 
o părere retrograd 
sită a mentalității 
despre muncă. In societatea 
noastră este peețu-l acel oro 
care muncește Măruisar si do
vedește trăsă: 
intate. care 
intereselor 
capacitatea 
creație.

Să ajutăm mai mult școala 
in îmbunătățirea organizării 
practicii de producție în în
treprinderi. să întărim puter
nic legăturue dintre organi
zațiile U.TM. din scol; și cele 
din fabrici și urine Să culti
văm la elev, dragostea față 
de muncă și. la special, față 
de munca fizică, de munca 
direct productivă. Elevii din 
școlile de la aate să fie în
drumați ca încă de pe băn
cile școlii să participe, după 
puterile lor, la munca In gos
podăriile agricole colective

Orientarea elevilor spre 
ferite școli profesionale 
tehnice, spre instituții de ta- 
vățâmint superior să se tacă 
nu numai la sfîrșitul anului 
școlar, ci pe tot parcursul 
anilor de școală, prin popu
larizarea școlilor profesionale 
și tehnice, a diferitelor facul
tăți. Comitetele regionale, ra
ionale, orășenești U.TJt., co- 
lsborind 
țămint și 
necesarul 
pentru 
tehnice și facultăți și, pe a- 
ceastă bază, să îndrume pe 
absolvenții școlilor de 7 ani 
și medii către școli și institute 
în funcție de necesitățile eco
nomiei naționale și, bineînțe
les, de vocația șl aptitudinile 
fiecărui tlnăr. Să acordăm 
mai multă atenție îndrumării 
tineretului din mediul rural 
spre școlile care pregătesc ca
drele necesare agriculturii 
noastre socialiste. încheierea 
colectivizării agriculturii pune 
în fața noastră sarcina de a 
cultiva la elevi dragostea 
pentru munca în agricultură, 
astfel îneît, după terminarea 

școlii să meargă să lucreze în 
gospodării agricole colective, 
gospodării agricole de stat, 
adueîndu-și contribuția la 
creșterea producției vegetale 
și animale, la continua dez
voltare a agriculturii socia
liste.

In prezent, peste 150.000 de 
tineri, muncind în producție, 
urmează totodată cursurile 
școlilor serale. De această ca
tegorie de muncitori-elevi, or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
întreprinderi sînt datoare să 
se ocupe mai îndeaproape, să 
se intereseze de crearea con
dițiilor pentru a putea urma 
cu regularitate cursurile, de 
ajutorarea celor care întîm- 
pină greutăți în însușirea di
feritelor materii, să se ocupe 
mai mult de creșterea nive
lului lor politic și ideologic.

Pentru ca organizațiile 
U.T.M. să-și îndeplinească sar
cina de ajutor al organiza
țiilor de partid, al școlii în 
formarea și educarea elevilor, 
se impune să ridicăm rolul 
lor în întreaga viață a școlii, 
a elevilor. Este necesar să 
îmbunătățim, în primul rînd. 
munca cu membrii organiza
ției noastre, să-i educăm in 
spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale poporului nostru, ale 
clasei muncitoare, să facem 
din fiecare utemist un luptă
tor înflăcărat pentru cauza 
partidului. Primirea de noi 
membri să se facă după o 
bună pregătire prealabilă a 
acestora, iar momentul primi
rii in U.TM. să emoționeze 
puternic pe elevii respectivi, 
să fie de neuitat pentru toată 
viața lor. Să ne ocupăm În
deaproape de ridicarea nive
lului politic și ideologic al 
tuturor utemiștilor, să dezvol
tăm în conștiința fiecărui ute
mist spiritul de combativitate 
revoluționară față de orice in
fluențe ale ideologiei burghe
ze, față de purtătorii aces
teia. Organizațiile U.T.M. sint 
datoare ca în munca lor de 
fiecare zi să țină seama eă 
activitatea ideologică, munca 
de lichidare a inriuririlor e- 
ducatiei burgheze din con
știința oamenilor este tărimul 
principal al luptei de clasă, 

între vechi și nou; 
Oe U.TM. să se o- 

-.pe ou numai de modul in 
are aimi tarată șt se poartă 

-n școală dar și de rampnr- 
taoaa <ra le afara școlii, să

da care jrvra și. prin mun
că perseverentă. coabativă să 
îjute pe ete-rx care ae aCă 
sub .-naraț» străme de ideo- 
:<u nrwri să se elibereze 

de aceste tafluențe șa să-și 
?jc aieae o eneștfmtă și tră- 
săt&ri de caracter corespun- 
aătoare aoahu sorietății so- 

Ta r-

1. tt

nuști in pregătirea adunărilor 
Ordinea de zi să fie cit mai 
diversă, să evite paralelismul 
cu orele educative și celelalte 
activități- In adunările gene
rale să fie discutate probleme 
de bază ale organizației, in- 
datoririle utaatiștilor, compor
tarea lor in școală și in a- 
fara școlii, să fie analizate 
fenomenele și manifestările 
negative apărute in școală, in 
clasă, să Ce găsite soluții 
pentru înlăturarea lor. Perio
dic, să fie dezbătute rezulta
tele obținute de utemiști la 
învățătură și in activitatea 
practică, să fie râspîndită ex
periența bună și, pe baza a- 
nalizei lipsurilor, să se stabi
lească măsuri de îndreptare. 
In adunările generale să se 
dezbată programul activități
lor culturale, sportive, educa
tive care apoi să fie pus în 
discuția tuturor elevilor, în 
vederea completării și înfăp
tuirii lui.

Organizațiile de clasă și 
grupele U.TM. să discute și 
să stabilească in ședințele și 
adunările lor, sarcinile ce re
vin fiecărui utemist din ho- 
tăririle adunărilor generale.

Organizațiile de bază U.T.M. 
pe an să nu țină mai mult 
decit o singură adunare ge
nerală pe lună, iar organiza
țiile pe clase și grupele U.T.M. 
să discute operativ, atunci 
c'tnd este nevoie, problemele 
curente ale muncii. Sînt cu 
adevărat bune acele adunări 
generale U.T.M. care, prin 
ordinea de zi, prin pregătirea 
și desfășurarea lor, prin hotă- 
ririle adoptate, au o evidentă 

inriurire pozitivă asupra în
tregii activități din școală, a- 
supra rezultatelor obținute de 
elevi la învățătură și a com
portării lor în școală și în a- 
fara școlii, asupra participării 
la acțiunile obștești.

Este necesar să îmbunătă
țim învățămintul politic 
U.TM. din școli și să lichi
dăm paralelismul existent a- 
cum între acesta și procesul 
de învățămînt. Incepind din 
anul școlar 1962—1963, în ca
drul învățămintului politic să 
organizăm numai cercuri de 
studiere a Statutului U.T.M. 
la clasele VIII, la anii I ai 
școlilor profesionale și la ce
lelalte clase unde se simte 
nevoia. Ca propagandiști pen
tru aceste cercuri să selecțio
năm pe cei mai buni utemiști 
din rindul cadrelor didactice, 
utemiști din clasa a XI-a, cu 
pregătire și experiență, pre
cum și tineri muncitori, ingi
neri, tehnicieni din întreprin
deri cu bună pregătire poli
tică și ideologică. Pentru ce
lelalte clase, să se țină perio
dic conferințe cu diferite teme 
politice, ideologice, științifice, 
culturale.

Organizațiile U.T.M. din 
școli să acorde o atenție de
osebită informării politice a 
elevilor, dezvoltîndu-le intere
sul pentru citirea cu regulari
tate a presei de partid, a pu
blicațiilor de tineret și copii, 
să se îngrijească de populari
zarea articolelor și știrilor 
mai importante. Este necesar 
să îmbunătățim conținutul și 
organizarea informărilor poli
tice. De pregătirea și desfă
șurarea acestora să se ocupe 
comitetele organizațiilor pe 
școală și comitetele organiza
țiilor de bază pe ani. Infor-- 
mările politice să fie organi
zate de două ori pe lună, pe 
organizații de an sau grupind 
elevii din două-trei clase. O 
ședință de informare politică 
să fie consacrată problemelor 
interne, iar cealaltă proble-, 
melor internaționale. Cu aju
torul comitetelor raionale de 
partid, să asigurăm ca infor
mările politice să fie ținute 
de activiști de partid, activiști 
ai organizațiilor de mase și de 
stat, ingineri, tehnicieni, mun
citori, oameni de cultură cu 
bună pregătire politică si 
ideologică. Activiștii U.TM. 
să considere ca o importantă 
îndatorire, ca o latură prin
cipală a muncii lor, ținerea 
eu regularitate a informărilor 
politice in fața elevilor.

Desfășurarea unei multila
terale activități cultural-artis- 
tice și sportive, cu un bogat 
conținut politico-educativ, în 
măsură să atragă și să cu
prindă întreaga masă a ele
vilor, este una din sarcinile 
importante puse de partid în 
fața organizației noastre. în
treaga muncă cultural-artisti- 
că și sportivă din școală tre
buie desfășurată de organiza
țiile U.T.M. în colaborare cu 
conducerea școlii și corpul 
didactic^ Ținînd seamă de 
vîrsta și dorințele elevilor, or
ganizațiile U.T.M. să creeze 
formații corale și de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, 
formații de teatru, orchestre 
de muzică populară și muzică 
ușoară. Să se dea o amploare 
șl mai mare cenaclurilor și 
cercurilor literare, a căror ac
tivitate, comitetele U.T.M. pe 
școală, împreună cu profesorii 
de specialitate să o îndrume 
mai îndeaproape. Să fie or
ganizate întllniri cu oameni 

, de știință și artă, cu activiști 
de partid și de stat, vizionări 
in colectiv de filme și piese 
de teatru, conferințe pe teme 
politice, științifice, culturale, 
să se inițieze învățarea pe 
clase a unor cîntece revolu
ționare, folclorice și a celor 
mai valoroase producții ale 
muzicii ușoare. îndeosebi pen
tru elevii claselor mari și 
pentru elevii din școlile pro
fesionale, tehnice, organiza
țiile U.TM să organizeze cu 
regularitate reuniuni tovără
șești. la școală sau casele de 
cultură ale tineretului, invi- 
tind și tineri muncitori, stu
denți, cadre didactice. Orga
nizațiile U.TM din școli îm
preună cu organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi să inițieze 
cit mai multe activități comu
ne ale elevilor și tinerilor 
muncitori la cluburile munci
torești șl In școală, excursii, 
drumeții etc. Atît organiza
țiile din întreprinderi cit și 
cele din școli să contribuie cu 
tot ceea ce au mai bun In 
activitatea lor cultural-artis- 
tică și sportivă pentru ca a- 
ceste acțiuni comune să dea 
rezultate foarte bune.

Este de mare importanță 
dezvoltarea dragostei elevilor 
pentru marile creații progre
siste ale literaturii naționale 
și universale. Influențînd si
multan și la fel de puternic 

atît gîndirea cît și sentimen
tele, puterea educativă a lite
raturii este uriașă ; ea trebuie 
deci folosită din plin. Comi- 
:etele și birourile organizații
lor U.T.M. din școli sînt da
toare să popularizeze In r!n- 
durile elevilor cele mai bune 
cărți, să organizeze recenzii, 
discuții, procese literare, me
dalioane, să îndemne pe fie
care elev să-și facă bibliotecă 
personală.

Parte integrantă a educației 
comuniste, educația fizică, 
sportul răspund unei cerințe 
firești a vîrstei elevilor și 
pionierilor. Este deci impor
tant ca organizațiile U.T.M. 
din școli, împreună cu asocia
țiile sportive să inițieze ex
cursii, drumeții, să organizeze 
competiții sportive, practica
rea sistematică a atletismului, 
înotului, gimnasticii. Organi
zațiile U.T.M. să îndrume pe 
toți utemiștii și elevii pentru 
a deveni membri ai U.C.F.S., 
a face sport cu pasiune tine
rească. Totodată, să sprijine 
activ mișcarea largă pentru 
construirea de baze sportive 
simple în incinta școlii sau în 
apropierea acesteia.

Potrivit indicațiilor date de 
M.I.C. și C.C. al U.T.M , 
organizațiile U.T.M. și condu
cerile școlilor să întocmească 
și aplice planuri comune de 
activități cultural-sportive în 
vederea organizării educative 
a timpului liber al elevilor și 
pionierilor. Respectarea strictă 
a acestor indicații este de 
mare importanță pentru lichi
darea paralelismelor și aglo
merării, pentru coordonarea 
activităților extrașcolare.

Birourile comitetelor regio
nale. raionale și orășenești să 
conducă și să îndrume în per
manență activitatea organiza
țiilor U.T.M. din școli. Tre
buie să îmbunătățim activita
tea comisiilor pentru munca 
în rindul elevilor de la C.C., 
comitetele regionale, raionale 
și orășenești, să cuprindem în 
aceste comisii un număr mai 
mare de profesori, educatori, 
oameni de știință și cultură 
care, prin pregătirea lor po
litică, culturală, pedagogică, 
profesională, să poată contri
bui la îmbunătățirea continuă 
a întregii noastre activități.

După cel de-al III-lea Con
gres, Uniunea Tineretului 
Muncitor a luat o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii de îndrumare a orga
nizației de pionieri.

A crescut preocuparea față 
de conținutul activității uni
tăților și detașamentelor, față 
de educarea pionierilor.

Ca rezultat al activităților 
politico-educative mai atracti
ve, organizate potrivit dorin
țelor lor, pionierii și școlarii 
cunosc mal bine realizările 
poporului nostru, perspecti
vele luminoase ale dezvoltării 
patriei. S-a îmbunătățit, de 
asemenea, activitatea cultural- 
artistică, sportivă șl obștească 
în rindul pionierilor, copiii 
știu mai multe cîntece și poe
zii despre patrie și partid, 
cîntece pionierești; la fazele 
raionale ale concursului cul
tural-artistic au participat 
sute de mii de pionieri. Pio
nierii participă cu rezultate 
din ce In ce mai bune la în
frumusețarea școlii, străzii, 
orașului sau satului, la plan
tarea de pomi fructiferi, arbo- 
rete, stringerea fierului vechi.

Pe baza îmbunătățirii pro
gramelor și manualelor șco
lare, a pregătirii mai bune a 
corpului didactic, a muncii 
politico-educative desfășurată 
de unitățile de pionieri, în tri
mestrul I al acestui an școlar, 
situația Ia învățătură a elevi
lor din clasele I-VIII este mai 
bună decît în aceeași perioadă 
a anului școlar trecut

Cu toate rezultatele obți
nute In activitatea organiza
țiilor de pionieri, Biroul C.C. 
al U.T.M. apreciază că, îndeo
sebi în conținutul muncii cu 
pionierii, există încă manifes
tări de formalism. Experiența 
pozitivă este insuficient răspîn- 
dită ; în instruirea cadrelor 
nu se insistă suficient asu
pra specificului muncii cu pio
nierii ; în organizarea diferite
lor activități nu este îndea
juns stimulată și utilizată ini
țiativa pionierilor, nu se răs
punde întrutotul particularită
ților de vîrstă ale acestora.

★

Raportul a subliniat că în
drumarea organizației de pio
nieri este o sarcină de mare 
răspundere încredințată de 
partid Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Principala sarcină a organi
zației de pionieri este de a 
ajuta pe copii să Învețe bine, 
să se comporte frumos, să le 
dezvolte dragostea de muncă, 
grija față de avutul obștesc, 
să organizeze timpul lor liber, 
întreaga activitate să urmă
rească dezvoltarea la copii a 
dragostei față de patrie, față 
de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, a sentimentului solidari
tății cu popoarele care luptă 
pentru pace și progres, a tră
săturilor morale cum sînt 
cinstea, curajul, abnegația 
pentru cauza socialismului și 
comunismului.

Este absolut necesar ca în 
activitatea organizației de pio
nieri, instructorii să folosească 
inițiativa pionierilor, iar acți
unile să fie organizate de 
copii cu ajutorul celor mari. 
In unități și detașamente să 
se înrădăcineze puternic prac
tica de a-i învăța pe pionieri 
cîntece și jocuri, de a organiza 
cu ei drumeții, excursii și, în 
general, cît mai multe activi
tăți în aer liber, întîlniri cu 
muncitori, activiști de partid 
și de stat, focuri de tabără, 
întreceri pentru cel mai bun 
solist sau recitator, pentru 
cea mai bună echipă de volei, 
de fotbal etc. In adunările 
pionierești să aibă loc scurte 
convorbiri în care să li se ex
plice copiilor ce înseamnă a 
fi pionier, cum trebuie să în
vețe și să se comporte, să li 
se explice conținutul angaja
mentului și al chemării plo
nlerești, să fie puse în discu- Atiei comuniste 
ția lor manifestările negative^*fcag0sfejăîeîtttOr ;

a crescut an de an 
caselor pionierilor 

prezent, a ajuns la 
mal mare parte a a-

aie unor copii, făcîndu-se din 
aceasta un moment educativ. 
De asemenea, este bine să se 
organizeze periodic convor- 
bri pe înțelesul copiilor, 
despre realizările poporului 
nostru, despre perspectivele 
patriei socialiste, despre prin
cipalele evenimente din țară 
și din întreaga lume.

Organizațiile de pionieri de 
la sate să se ocupe mai mult 
de dezvoltarea la copii a dra
goste! pentru gospodăria co
lectivă ; să cultive la copii 
dragostea față de meseriile 
de mecanizator, crescător de 
animale.

Organizația de pionieri, cu 
sprijinul cadrelor didactice, 
trebuie să atragă întreaga 
masă de pionieri și școlari la 
activitatea de înfrumusețare 
ă școlilor, a curților, a clase
lor, la pregătirea materialu
lui didactic, la îngrijirea și 
păstrarea bunului obștesc din 
școală și din afara școlilor, a 
parcurilor și grădinilor, la a- 
menajarea de baze sportive 
simple.

Se simte necesitatea ca încă 
în cursul actualului an șco
lar, comitetele regionale, raio
nale și orășenești să ajute 
toate școlile în îmbunătățirea 
muncii sfaturilor pionierești.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești să acorde o 
deosebită atenție creșterii rîn- 
durilor organizației de pio
nieri, îndeosebi la sate. Să a- 
jutăm unitățile ca adunările 
în care primesc pionieri să fie 
pregătite din timp șl să con
stituie adevărate evenimente 
în viața copiilor.

Prin grija partidului și gu
vernului 
numărul 
care, în 
117. Cea 
cestora desfășoară o activitate 
folositoare, organlzind diferite 
cercuri, excursii etc. Trebuie 
totuși să arătăm că, prin ac
tualul profil, casele pionierilor 
dublează în mare măsură ac
tivitatea desfășurată în școli. 
In viitor, activitatea lor să 
se desfășoare mai mult pe li
nia instruirii activului pionie
resc, a studierii și generali
zării experienței bune a deta
șamentelor, a organizării unor 
activități pionierești la nivelul 
orașului. Casele pionierilor să 
devină centre metodice ale 
muncii cu pionierii.

Pregătirea instructorilor su
periori și de detașamente în 
seminariile ce se vor organiza 
la nivelul regiunilor, raioane
lor și orașelor să ducă la per
fecționarea măiestriei pedago
gice a acestora, la generaliza
rea formelor și metodelor 
bune de muncă, Ia cunoaște
rea temeinică a instrucțiunilor 
C.C. al U.T.M. privitoare la 
pionieri, la lărgirea continuă a 
orizontului politic și 
al instructorilor.

Este o importantă 
pentru organizațiile 
din fabrici, uzine, gospodării 
agricole de stat, stațiuni de 
mașini și tractoare să ajute în 
mod concret la buna desfășu
rare a activității unităților de 
pionieri.

ideologic

sarcină 
U.T.M.

Pentru a îndeplini sarcinile 
încredințate de partid organi
zației noastre, privind educa
ția politico-ideologică a elevi

lor pen- 
a conști- 
le revin 
întărirea

lor șl mobilizarea lor la însu
șirea temeinică a cunoștințe
lor, sprijinirea școlii in buna 
desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ șl întărirea 
legăturii cu practica construc
ției socialiste — este absolut 
necesară ridicarea pe o treap
tă superioară a întregii acti
vități a organelor și organiza
țiilor Uniunii Tineretului 
Muncitor în rîndurile elevilor 
și pionierilor. Avem toate con
dițiile pentru a lichida lipsu
rile existente și a îmbunătăți 
munca noastră. Să organizăm 
mai bine munca pentru înde
plinirea hotărîrilor noastre, 
pentru a da viață concluziilor 
la care ajungem, pentru a îm
bunătăți activitatea tuturor 
organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri. Pentru aceasta tre
buie să acordăm o deosebită 
atenție, să consacram toată 
energia și experiența noastră, 
îndeplinirii următoarelor sar
cini de bază :

— Mobilizarea tuturor ele
vilor și pionierilor la obține
rea de rezultate tot mai bune 
la învățătură în vederea unei 
temeinice pregătiri pentru 
muncă și viață, a formării lor 
ca oameni demni de societatea 
noastră — cu un larg orizont 
politic și cultural, cu profunde 
cunoștințe, la nivelul cerințe
lor operei de construire a so
cialismului și comunismului.

— Formarea și dezvoltarea 
la elevi și pionieri a atitudinii 
socialiste față de muncă — ce
rință fundamentală a educa- 

» dezvoltarea 
__ __________ pentru mun
că, formarea zi de zi a deprin
derii de a munci, de a învăța 
cu perseverență, a conștiinței 
că munca stă la baza societății 
noastre, fiind făuritoarea tu
turor bunurilor materiale și 
spirituale necesare vieții; 
dezvoltarea la elevi a con
științei că se pregătesc pentru 
un înalt scop social, a dorin
ței de a învăța temeinic pen
tru ca încă de pe băncile șco
lii să capete cunoștințele și 
deprinderile necesare in vede
rea muncii în fabrici, în uzi
ne, în gospodăriile colective.

— îmbunătățirea muncii de 
educație politico-ideologică a 
utemiștilor, dezvoltarea conti
nuă a atașamentului 
tru cauza partidului, 
inței îndatoririlor ce 
ca tineri comuniști, 
spiritului de vigilență și com
bativitate față de orice mani
festări ale ideologiei și mora
lei burgheze ; creșterea rolu
lui organizației U.T.M. în în
treaga viață a școlii.

— Desfășurarea la un nivel 
mai înalt a întregii activități 
politice, culturale, artistice și 
sportive în vederea educării 
elevilor și pionierilor în spiri
tul dragostei față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și patria 
socialistă, formării lor ca oa
meni înaintați, cu asemenea 
trăsături morale cum sînt 
cinstea, curajul, modestia, dîr- 
zenia, pasiunea pentru tot ceea 
ce este înaintat în știință și 
cultură, spiritul de sacrificiu 
pentru binele poporului. Lichi
darea formalismului și biro
cratismului, îmbunătățirea 
continuă a formelor și meto
delor de muncă cu întreaga 
masă a elevilor, ținîndu-se 
seama de specificul vîrstei 
lor, folosind inițiativa bună a 
masei elevilor și pionierilor ; 
organizarea recreativă și edu
cativă a timpului liber.

— îmbunătățirea îndrumă
rii de zi cu zi a întregii acti
vități pionierești, perfecționa
rea formelor și metodelor de 
muncă cu copiii astfel îneît să 
corespundă sarcinilor puse de 
partid în fața Uniunii Tinere
tului Muncitor pentru educa
rea comunistă a pionierilor. ■

— Ridicarea nivelului de 
pregătire a tuturor cadrelor 
organizației noastre care mun
cesc în rîndurile elevilor și 
pionierilor, îmbunătățirea sis
temului de alegere, de in
struire și îndrumare a aces
tor cadre pentru a fi în mă
sură să rezolve cu succes sar
cinile ce le revin.

Creșterea și educarea tine
rel generații este o importantă 
problemă a societății noastre. 
Partidul a încredințat Uniunii 
Tineretului Muncitor sarcini 
de mare răspundere în cadrul 
operei de pregătire pentru 
muncă și viață a tineretului. 
Să muncim astfel îneît să ne 
aducem din plin contribuția 
la pregătirea și educarea ge
nerației care astăzi se află pe 
băncile școlilor și care, mîine, 
sub conducerea partidului, va 
participa la construirea comu
nismului și Va avea fericirea 
să trăiască sub soarele lumi
nos al celei mai drepte orîn- 
duiri.



Adunări de desemnare
întreaga

țară

Invitat — 
fruntașul secției

a invitatilor la sesiunea 
Marii Adunări Naționale

Punem bazele unor producții sporite11
în toate secțiile principale de 

producție de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au avut loc în
suflețite adunări, în cadrul cărora 
siderurgiștii au desemnat invitații 
lor la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale.

La adunarea furnaliștilor propu
nerea de a participa ca invitat la 
sesiune prim-furnalistul Simion 
Jurcă a fost primită cu multă 
căldură. Tov. Simion Jurcă me
rită pe deplin această cinste — 
a spuș maistrul Georghe Cismaș. 
De mai mulfi ani este fruntaș în 
producție. în primele zile din 
luna aceasta, el a redus la jumă
tate procentul de declasate admis 
și a dat peste plan 25 de tone 
de fontă.

Au susținut propunerea făcută 
șeful de echipă Ernest Dimoș, e- 
ledricianul loan Silaru șl alții.

Mulțumind pentru încrederea 
acordată, prim-furnalistul
Jurcă s-a angajat ca, împreună 
brigada pe care o conduce, 
dea peste plan pînă la data 
norii 
fontă 
servi 
toare

Ieri, spre seară, după o zi de 
muncă rodnică in campanie, 
membrii celor șapte brigăzi de 
colectiviști au început >1 ae în
drepte spre sala căminului cul
tural, la adunarea generală pen
tru desemnarea reprezentantului 
lor la sesiunea Marii Adunări 
Naționale. Adunarea, eare l-a 
desemnat ca invitat la setiane 
pe tînărul președinte al gospo
dăriei, Toma Popa, a-a desfășu
rat într-o atmosferă de entu
ziasm. Au de ce fi optimiști co
lectiviștii din comuna Ciolpani, 
raionul Răcari. N-a trecut acrit 
un an de cînd țăranii muncitori 
din cele 5 sate ale comunei și-au 
unit peste 1.400 hectare teren 
în gospodăria agricolă colectivă

„Viață Noua” și roadele muncii 
unite ie văd la fiecare pas. Co- 
lectivițth sînt hotârîți să obțină 
anul acesta reiultate și mai 
baoe în munca de consolidare 
economică și organizatorică a ti
nerei Iar gospodării colective. 
Despre această ho târî re a lor au 
vorbit numeroși participant la 
adunare. De pe 460 ha cu grîu 
an prevăzut să realizeze 1.600 
kg in medie la ka, iar de pe 
420 ha 2.200 kg porumb boabe 
din care 50 ha sînt destinate 
obținerii a 5.000 kg porumb boa
be. Cele 50 de ha do grădină 
trebuie să le aducă venituri de 
peste nn milion în acest an.

Cei ce au luat parte la cuvînt 
s-au angajat că vor munci fără

preget ca lucrările din campa
nia de primăvară să fie termi
nate pînă la 27 aprilie. Acest 
angajament are la bază fapte 
din aceste prime zile de aprilie. 
Ajutați de mecanizatori și folo
sind eu chibzuință toate atela
jele proprietate obștească și 
fiecare oră bună de lucru, co
lectiviștii din Ciolpani au însă- 
mînțat peste 120 ha cu culturi 
din epoca întîia, au discuit și 
grăpat întreaga suprafață pe 
care se va cultiva porumbul, au 
semănat 10 ha cu varză timpu
rie. Se lucrează din plin, cu 
toate forțele, pentru ca în acest 
an belșugul să umple hambarele 
colectivei

N. BARBU

colective sprijinul nostru

Simion
cu 
să 
ti
de 
va

sesiunii, 500 da tona 
de bună calitate care 

la fabricarea a sute de frac- 
și combin© de cereale.

Gospodăriilor
ecanizetorii de la SJA.T. 
Hemeiuși sînf cuwoscuți în 
înfreaga regiune Bacău

pentru priceperea și hamicia lor. 
Colectiviștii din Săuceșt1, cei din 
Chetriș și din muHe oOe gospo
dării colective unde au lucrat 
mecanizatorii din această stafiune 
au obținut anul trecut *eco'‘e 
mari îa toate cuburile.

De curind. la SJAT. Hemeiuși a 
avut loc o entuziastă aounare. 
Mecanizatorii au desemnat ca 
invitat pentru sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naf-onalo

pe tovarășul Silviu Straser, direc
torul stațiunii.

— Sarcinile noastre, ale meca
nizatorilor — a spus Vas: e Opri- 
șan, șeful brigăzii de tractoare 
care muncește la G.A.C. din 
Sâucești — s‘nt mu't sporite față 
de anui trecut. Colectivul brigă
zii in numele eăre a vorbesc, 
m-a Insărcnaî să fac cunoscut 
angajarwu nostru : vom termi
na întregul votom ce lucrări ce 
ne revine in actuala campanie 
eu două rih ina nie de începerea 
tocrkr or sos er»rac»o nare a

■■■

(Agerpres)

Ultima brigadă de la S.M.T. Hemeiujl, regiunea Bacău, pleacă tn campanie. CHeva indicafil supli
mentare sini utile. Da, așa vor face, cum li ifătuiepe comunistul Constantin Busuioc, agronom 
de sector. Vor folosi întreaga capacitate de lucru a tractoarelor tnscopul urgentării lucrărilor agricole 

Foto : I, CUCU

• Fotbaliștii sovietici care se află de cîteva 
șăptămîni în R. P. Ungară, își continuă pregă
tirile într-un ritm intens. Prima garnitură, 
cuprinzînd pe lașin, Netto, Metreveli, Ivanov 
și ceilalți titulari, a întilnit la Budapesta 
selecționata B a R. P. Ungare, de care a dis
pus cu scorul de 5-0. O altă selecționată a 
lotului U.R.S.S. a jucat la Diosgydr cu o re
prezentativă locală, obținînd victoria cu 1-0.

• Lotul cicliștilor maghiari care se antrenea
ză in vederea „Cursei Păcii** cuprinde pe cu
noscuții rutieri Horvath, Arany, Jusko, Me- 
gerdy, Torok, Mezey și, alături de ei, pe 
tinerii Mano și Balasko. Pînă acum, alergă
torii maghiari au parcurs, la antrenamente ?i 
curse de control, peste 5.000 km și vor mai 
rula încă 1.500 km pînă la 2 mai cînd, de la 
Berlin, se va da startul în marea întrecere 
ciclistă de amatori.

• La 11 aprilie va avea loc, în nocturnă, la 
Paris, întîlnirea internațională de fotbal din
tre echipele Franței și R. P. Polone. Selecțio
nerul francez G. Verriest a alcătuit un lot de 
20 jucători, în frunte cu cunoscuții internațio
nali Kopa, Bernard, Rodzik, Ferrier și Cornu.

• Echipa de juniori a U.R.S.S., care va parti
cipa la turneul de fotbal — U.E.F.A., a plecat 
în R. P. Bulgaria. Tinerii fotbaliști sovietici se 
vor antrena împreună cu juniorii bulgari, vor 
susține mai multe meciuri de verificare la So
fia, iar în jurul datei de 17 aprilie vor sosi în

loc turneul inter-

• în runda a doua a turneului internațio
nal de șah de la Moscova s-au terminat nu* 
mai 3 partide : Wade—Deii 1—0 ; Judovici— 
Barcza remiză ; Ignatiev—Lilienthal remiză. 
Averbach a întrerupt eu un pion in plus la 
Vasiukov. în clasament conduce Ignatiev cu 
171 puncte din 2 posibile.

Dinamovistul Aurel- Selaru a clftigat pri* 
etapă a competiției „Cupa federației de

•
ma
ciclism** desfășurat! ieri pe distanta Bucu
rești — Oltenița — București (lit km). La star
tul celei de a V-a ediții a acestei tradiționale 
Întreceri rutiere participi 50 de alergători în 
frunte cu membrii lotului republican care se 
pregătesc pentru ediția jubiliară a .Cursei 
Păcii*.

Astăzi se dispută etapa a n-a: București - 
Alexandria — București (100 
avea loc în jurul orei 17 în 
l.T.B.

km). Sosirea va 
fața stadionului

la ora 9,30 din 
Capitală cido-

• Duminică dimineața de 
fața stadionului Dinamo din 
turiștii bucureșteni vor pleca in excursie le 
Pădurea Bănoasa fi împrejurimi.

Marii Adunări Naționale, adică la 
data de 25 aprilie.

Toți mecanizatorii care au luat 
cuvîntul l-au aprobat cu însufle
țire, hotărînd ca angajamentul să 
fie al tuturor, 
fiunii.

— în felul 
vom contribui 
rilor la timp, _ 
recolte sporite și, pe această cale, 
la consolidarea economică a gos
podar: lor colective pe terenu
rile cărora lucrăm.

C. NANCU

al întregii sta-

acesta, au spus ei, 
la efectuarea lucra
ta obfinerea unor

în strînsă
Calificarea

(Urmare din pag. l-a)

neri pasiunea de a-și ridica 
continuu nivelul terfhic.

Unul din cursurile care a 
obținut rezultate frumoase 
este cel din secția automati
zări, condus de inginerul ute- 
mist Motoc Petre. Lectorul a- 
cestui curs a știut să îmbine 
armonios noțiunile teoretice 
predate cu problemele practi
ce ale producției. Folosind un 
variat și interesant material 
didactic ca scheme, planșe, a- 
parate de control automate 
ei a reușit să predea pe înțe
lesul cursanților lecții privind 
legile generale ale electroteh
nicii, rețele electrice, princi
piile electrice de funcționare 
a aparatelor automate de mă
surare a diferiților parametrii 
tehnologici etc.

O metodă eficace în ridica
rea calificării profesionale a 
tinerilor din uzina noas
tră este aceea a ajutorului a- 
cordat direct în producție ti
nerilor mai slab pregătiți pro
fesional de către muncitorii și 
maiștrii cu o temeinică pregă
tire tehnică, cu o bogată ex
periență în muncă.

Una dintre secțiile unde a- 
ceastă metodă este larg apli
cata este noua secție de acid 
sulfuric. Aici fiecare maistru 
sau muncitor fruntaș în pro
ducție ajută un număr de 
2—3 tineri să-și ridice necon
tenit nivelul tehnic, să devină 
stăpîni deplini pe tainele pro
fesiei. In urmă cu cîteva luni 
a început să lucreze aici tî- 
nărul cuptorar Minciună Va- 
sile, proaspăt absolvent al șco
lii profesionale. La început el 
a rămas descurajat în fața 
instalației ultramoderne. Tî- 
nărul maistru Petre Vasile s-a 
oferit să-i acorde tot ajutorul. 
Cîteva luni, zi de zi, cu răb
dare și grijă, maistrul l-a 
ajutat să cunoască proce
sele fizico chimice ce se pe
trec in fiecare fază de pro
ducție, cum să dirijeze aceste 
procese pentru a obține un 
produs de cea mai bună cali
tate. Rezultatul acestui ajutor 
este faptul că în prezent tină- 
rul Minciună Vasile lucrează 
la un post important în secție, 
ia tabloul de comandă auto
mată a cuptoarelor.

Ținind seama că cei 130 ti
neri din uzina noastră care-și 
completează studiile la școala 
medie serală nu pot participa 
la cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale, comite
tul U.TJbL, în colaborare cu 
comitetul sindicatului și cer
cul A.S.I.T., organizează lunar 
conferințe și simpozioane teh
nice care oferă elevilor-mun- 
citori posibilitatea de a cu
noaște noile cuceriri ale teh
nicii în domeniul industriei

w w < v< • 9
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legătură t
— calitatea

chimice de superfosfați șl acid 
sulfuric. Pentru asigurarea 
unei strinse corelații între cu
noștințele teoretice acumulate 
la școala medie și problemele 
curente ale producției, condu
cerea uzinei noastre a obținut 
aprobarea forurilor în drept 
ca la disciplinele matematică, 
fizică și chimie să predea ca 
profesori ingineri din cadrul 
uzinei.

Procesul de ridicare conti
nuă a calificării profesionale 
este un proces complex, care 
In afara cursurilor înmănun- 
chiază și alte forme organiza
torice atractive și eficiente. 
Acest lucru a scăpat din ve
dere comitetului U.T.M. al uzi
nei noastre care nu a acordat 
atenția cuvenită unei largi 
popularizări a cărții tehnice 
în rîndul tineretului, a organi
zării unor concursuri profe
sionale gen „Cine știe meserie, 
cîștigă", a organizării unor 
schimburi de experiență în 
muncă între tineri.

Toate acestea ar contribui la 
lărgirea cunoștințelor profe
sionale ale tinerilor muncitori 
și pe viitor va trebui să li se 
acorde atenția cuvenită.

Convocarea celui de-al III-lea 
Congres al Cooperației 

Meșteșugărești
In urma unei ședințe a

Consiliului U.C.E.C.O.M., care 
a avut loc recent, s-a hotărît 
convocarea celui de-al III-lea 
Congres al Cooperației Mește
șugărești, în zilele de 17-19 
mai 1962, cu următoarea or
dine de zi:

1. — Raportul de activitate 
al Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește
șugărești ;

2. — Raportul de activitate

al Comisiei de Revizie 
U.C.E.C.O.M. ;

3. — Adoptarea îmbunătă
țirilor aduse Statutului 
U.C.E.C.O.M.

4. — Alegerea organelor de 
conducere U.C.E.C.O.M.

Totodată, Consiliul a stabilit 
o serie de măsuri în legătură 
cu pregătirea și întimpinarea 
Congresului.

INFORMAȚII
La invitația Academiei R. P. 

Romine a sosit în țară prof, 
dr. Nanna Charlotta Șvartz, 
profesor de medicină internă 
îa Institutul „Karolinska“ din 
Stockholm președinte de o- 
noare și membru fondator 
al Societății internaționale de 
medicină internă.

In timpul șederii în țara 
noastră, prof. dr. Nanna Char
lotta Șvartz va vizita instituții 
științifice și va ține eonferințe 
de specialitate.

★
în această lună, SfatuJ popu

lar al Capitalei, urmînd tradiții*

Confroloarea de calitate, utemista Manole Ana verifică atent cîteva 
flacoane de medicamente

n roman despre 
adolescenți este 
primit de cititorul 
tînăr cu mare in
teres și pentru că 
e nerăbdător șă 
afle modul în care

scriitorul a reușit să treacă, 
bine sau nu, peste greutățile 
de înțelegere a acestei vîrste 
„dificile". Scriitorului i se cere 
cunoașterea universului sufle
tesc al eroilor, pînă la inden- 
tifiearea cu el — operație 
preliminară care necesită a* 
tenție și putere de pătrunde
re, forță de a discerne între 
ceea ce este cu adevărat ca
racteristic adolescentului și ce 
este nesemnificativ.

Ioana Postelnicu, autoarea 
romanului „Adolescenții" (apă 
rut în Editura Tineretului) 
este familiarizată cu me
diul descris. Chiar în pri
mul capitol, trei din
tre eroii cărții se întîlnesc 
într-o situație semnificativă ; 
Răducu, un băiat care nu este 
încă pionier dar visează să fie, 
are o apreciere deliberată sim
plu și exprimată franc față de

Manole, derbedeul care i-a 
lovit clinele. Reacția este di
ferită în cazul lui Laurențiu, 
viitor liceean, adolescentul la 
care judecata etică se formea
ză mai complicat, ținind sea
ma de o sumă aproape infini
tă de criterii. Văzînd în Ma
nole și o posibilă sursă de 
aflare a unor lucruri neștiute, 
misterioase, atractive prin ae
rul de aventură pe care-1 
promit, Laurențiu nu se gră
bește să califice comportarea 
lui Manole, deși o dezaprobă.

Prin exactitatea reacțiilor 
subliniate cu finețe de autoare 
într-o asemenea situație, a- 
vem o dovadă că romanul ar 
fi putut prilejui o satisfac
ție completă. Dar lucrurile nu 
stau așa, scena de mai sus 
fiind una din cîteva, puține, 
in care reflectarea este au
tentică. Autoarea a intuit ceva 
din psihologia vîrstei adoles
centului, caracterizat de o re
ceptivitate maximă distribuită 
în numeroase direcții, intere
se, preocupări, precum și de 
elanul spre o cunoaștere to
tală și nemijlocită a vieții.

Laurențiu — un suflet des
chis — este în stare de o ac- 
tiutate multilaterală dusă cu 
o autentică pasiune. înclina
ți; spre fapte ieșite din co- 
m’O, cu un anume aspect de 
avntură, firească la această 
vîstă, atunci cînd este bine 
ortntată (prin aportul colec
tivului) împlinește un carac- 
te- adevărat, entuziast

neverosimile, furturi Aceste 
episoade stridente, ocupînd un 
Ioc mult prea mare în econo
mia cărții, raportul stabilit în
tre influența negativă a lui 
Manole și posibilitățile infinit 
mai numeroase de a o ani
hila — este fals. Covîrșitoare 
apare atmosfera creată de a- 
ceștia și nu de mediul social 
real, socialist, în care există

NOTE DE LECTOR
Din păcate, aici s-a oprit 

înțelegerea autoarei. Intrat în 
sfera influenței nefaste a unui 
fiu de fost negustor, Lauren
țiu va acționa izolat rupîndu- 
se de ceilalți pionieri, de 
principiile etice cultivate de 
colectivul socialist. El este în
conjurat de indivizi imorali, 
cum e fiul „frizerului", tineri 
corupți ca Mihai și Cornel, 
trecînd din aventură’ în aven
tură. Cartea este construită 
dintr-o serie de momente tari, 
acțiuni misterioase, aventuri

forțe suficiente pentru a înă
buși influențele negative.

Pe de altă parte autoarea 
dovedește o inexplicabilă ne
încredere în puterea de înțe
legere a unor adolescenți 
cinstiți, pasionați, ca Ștefana 
și colegii ei.

Intenția vădită de a com
plica firul narațiunii apare 
în păstrarea nejustificată a 
„secretului" aparținind lui 
Laurențiu : bolnav, acesta nu 
și-a putut da examenul la sfîr- 
șitul anului, iar faptul este

ascuns cu grijă față de copiii 
din orășelul în care își petre
ce vacanța. Autoarea moti
vează această atitudine prin 
dorința băiatului de a prein- 
timpina malițiozitatea colegi
lor care, neînțelegînd situația, 
ar fi rîs de un elev cu exa
menul amînat. Complicarea 
aceasta este nu numai inuti
lă, dar dovedește a cunoaște
re eronată a caracterului a- 
dolescentulul zilelor noastre 
care se dezvoltă în condițiile 
unei educații bazate pe prin
cipii noi, socialiste și în stare 
să-și aprecieze colegii în ra
port cu obiectivitatea faptelor. 
Rezultatul acestei neînțelegeri 
este nefast pentru întreaga 
evoluție ulterioară a eroului: 
Laurențiu este separat de un 
colectiv întreg, în ciuda unor 
preocupări și gusturi asemă
nătoare.

Apare obsedantă și nejusti
ficată stăruința autoarei a- 
supra reacțiilor negative și a 
căilor prin care influențe de 
acest fel pătrund în conștiin
ța copiilor. Atras într-o ta
vernă — păstrată prin niște

împrejurări inexplicabile — 
Mihai, căzut in aceiași sferă 
de influență neigativă a lui 
Manole, se îmbatm și are „vi
ziunea" universului „clătinat” 
din liniile sale firrești. Aseme
nea deformare eeste specifică 
întregii cărți, asutoarea lă- 
sîndu-se furată die un fals pi
toresc al împrejuirărilor neve
rosimile, care au o pondere ce 
copleșește. Eîortuirile de a re
face ordinea firească a împre
jurărilor, spre sfirșitul cărții, 
sînt lipsite de convingere, ar
tificiale. Deși acțiunea se pe
trece în acești ani, sumedenia 
de întîmplări neverosimile — 
prin care se urmărește un e- 
fect ieftin, de situații — așea
ză întreaga acțiune Intr-o 
perspectivă anacronică.

Lipsa de selecție a faptelor, 
care nu sînt subordonate me
sajului educativ propus la 
începutul romanului de însăși 
autoare, nemulțumește citito
rul, care aștepta mai mult 
decît o transcriere liniară și 
neveridică a unor fișe biogra
fice.

C. STANESCU

anilor precedenți, a luat iniția
tiva de a organiza „Luna cură
țeniei de primăvară a orașului”

La acțiunea de înfrumusețare 
a orașului, de curățire generală 
a străzilor, a curților, de vop
sire și renovare a fațadelor, de 
înfrumusețare a cartierelor, par
ticipă întreprinderile și institu
țiile, precum și numeroși cetă
țeni în frunte cu deputății sfa
turilor populare.

★

In sala Comedia a Teatrului 
Național „I. 
a ' avut loc 
„Macbeth" de

L. Caragiale'*, 
premiera piesei 
Shakespeare.

(Agerpres)

Vineri la amiază a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie delegația de studenți a 
Comitetului Central al Comso- 
molului condusă de tovarășul 
Pavlov Vsevolod Andreevici, 
prim secretar al Comitetului 
Regional al Comsomolului din 
Voronej, care la invitația C.C. 
al U.T.M. și a Consiliului 
Executiv al U.A.S.R. a vizitat 
țara noastră timp de 15 zile.

Miner 
și pedagog 

(Urmare din pag. l-a) 

echipelor cere pe lingă pri
ceperea în ale meseriei și spi
rit de organizare. Trebuie să 
le explic oamenilor că Marin 
este mai bun organizator de- 
cît ei.

A doua zi a plecat spre mi
nă. A stat de vorbă cu mem
brii echipelor, cu maistrul de 
schimb. Erau și sarcini noi în 
planul de producție al abata
jului. Nu, tot Marin va ră- 
mîne.

Prima lună echipele au în
deplinit planul și nimic mai 
mult. L-a chemat pe Marin 
la el.

— Nu prea vă lăudați...
Marin a simțit îneotro „ba

te" Diana. „Profesorul” lui a- 
vea dreptate. „Acum- mă va 
schimba”, și-a zis.

— Nu, n-am să cer schim
barea ta — i-a spus Chițu, ghi- 
cindu-i parcă gîndurile. Tre
buie^ să ieși la mal, ai posi
bilități. Am să te ajut și eu.

După discuție, prin abataj 
în urma lui Marin a început 
să treacă și Chițu „în con
trol". Pînă la urmă Marin a 
găsit soluția. A schimbat or
dinea echipelor pentru a avea 
o bună ritmicitate a înaintă
rii. Acum abatajul este din 
nou fruntaș pe secție.

De notat că Chițu Diana se 
va întoarce la mină poate la 
alt abataj, lăsînd în locul lui 
un șef de echipă de nădejde.

Dar cum se desfășoară în a- 
cest timp munca lui de asesor?

...La Tribunalul orășenesc 
Petroșani se judecă ,o acțiune 
de divorț. Cel care a cerut 
divorțul — soțul — are, se 
pare, motive serioase. Soția îl 
neglijează adesea, rămîne zile 
în șir la mama ei, nu este 
credincioasă familiei. Cîțiva 
martori confirmă. Chițu Diana 
îi privește pe cei doi. Soțul 
are un ușor zîmbet pe buze. 
Soția dimpotrivă, e tristă șl 
absentă la ceea ce se petrece 
în sală. întrebată, confirmă: 
rămîne foarte des la mama ei. 
Tînărului asesor i se pare însă 
arogantă, plină de sine, atitu
dinea soțului. De ce oare ? 
Toată vina este numai a so
ției ? Și de ce nu există și 
martori din partea acesteia ?

Cum era și normal, tribu
nalul cere noi martori. Se află 
atunci că soțul obișnuiește să 
bea peste măsură, nu dă bani 
pentru întreținerea familiei și 
adesea își lovește soția. Cînd 
completul de judecată se re
trage pentru deliberare, Chi- 
țu își spune părerea hotărît. 
Nu, nu putem da dreptate so
țului. întreaga atitudine a so
ției este dictată de comporta
rea nedemnă a acestuia.

Ceilalți tovarăși au fost de 
părerea lui. Tribunalul a res
pins acțiunea soțului punîn- 
du-i în vedere să aducă bani 
în casă pentru întreținerea 
copiilor și a soției, să renunțe 
la întreaga sa atitudine ne
demnă. Cu lacrimi în ochi, so
ția a mulțumit tribunalului 
angajîndu-se la rîndu-i să 
facă tot ce-i va sta în putință 
pentru a instaura din nou bu
na înțelegere în familie.

Acesta este Chițu Diana. Un 
miner harnic și priceput; un 
om îndatoritor față de semenii 
săi în orice împrejurare — în 
producție, în viața obștească, 
în mijlocul familiei sau prie
tenilor. Un miner de frunte și 
un pedagog cu prestigiu.

In Editura politică
a apărut:

K. MARX, F. ENGELS — 
Despre sistemul colonial 
al capitalismului

EM. IAROSLAVSKI — 
Cum se nasc, trăiesc și 
mor zeii și zeițele

M. MOLDOVEANU — Des
pre solutionarea litigiilor 
de muncă

T. MAKCAROV — Urcuș 
continuu

Cinematografe
marș : Patria, 
Puștiul: Ma- 
Alex. Popov;

Bătălie în 
I. C. Frimu; 
xim Gorki, 
Profesiunea doamnei Warren : 
Republica, București, 16 Fe
bruarie, Olga Bancic ; Cînte- 
cul întrerupt: V. Roaită, Alex. 
Sahia, Drumul Serii; Arme 
șl porumbei: Magheru, Moși
lor ; In noaptea de ajun : V. 
Alecsandri, Lumina, înfrățirea 
între popoare; Experiența pri
mejdioasă : E Pavel; Casa 
surprizelor: Gh. Doja, Volga; 
Ivan cel Groaznic î Central; 
De sîmbătă pînă luni: Vic
toria ; Aripi puternice — O 
voce în Cosmos — Regele a- 
nlmalelor: Timpuri Noi;
Tom-Degețelul: 13 Septem
brie ; Fii fericită, Ani: Tine
retului, Cultural; Valea Mîn-

dră: 1 Mai, Miorița ; Cetatea 
Hurramzamin : C. David ; Tot 
aurul din lume: 8 Martie,
Donca Simo; Primăvara fe
telor : Grivița ; Rosita : 8 Mai; 
Procesul maimuțelor: Unirea, 
Flacăra ; Pace noului venit: 
Popular; Cavalerii teutoni: 
Arta ; Program special pentru 
tineret: 23 August; Um
bre albe î M. Eminescu ; în 
noaptea spre 13 : I. Pintilie ; 
Gardianul : Libertății, 30 De
cembrie ; N. S. Hrușciov și Din 
nou spre stele : N Bălcescu ; 
Vizita președintelui: Luceafă
rul ; Austerlitz (ambele serii); 
Floreasca, G. Coșbuc; Fru
moasa Lurette : G. Bacovia ; 
Dragostea Iui Alioșa : Aurel 
Vlaicu ; Artistul: B. Dela- 
vrancea.



DE PESTE
Guvernul sovietic se pronunță

me-

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov lui H. Ikeda

HOTARE»
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

,,Reluarea experiențelor de că
tre S.U.A. și Anglia va forța, 
firește, Uniunea Sovietică să 
ia măsurile de răspuns cores
punzătoare necesare asigurării 
securității sale și menținerii 
păcii*, se arată în mesajul de 
răspuns al lui N. S. Hrușciov 
adresat primului ministru al 
Japoniei, Hayato Ikeda.

Mesajul a fost remis la 6 
aprilie primului ministru al 
Japoniei de către Nikolai Fe- 
derenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la Tokio.

„S.U.A. și aliații lor din 
N.A.T.O., se spune în mesaj, 
sînt acei care ridică obsta
cole în calea spre realizarea 
unui acord cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară".

N. S. Hrușciov amintește că 
guvernul sovietic se pronunță 
permanent nu numai pentru 
încetarea experiențelor, ci și 
pentru interzicerea totală a 
armelor nucleare, pentru dis
trugerea tuturor stocurilor de 
aceste arme. In această pro
blemă, arată N. S. Hrușciov, 
dorințele poporului japonez 
ca și ale tuturor celorlalte po
poare iubitoare de pace, „co
incid întru totul cu propriile 
noastre năzuințe".

N. S. Hrușciov a subliniat 
că guvernul sovietic a făcut 
și va face tot ce depinde de 
el pentru realizarea 
acord cu privire la 
rea experiențelor 
Dar numai dorința 
rea unei părți nu 
ciente. „După cum 
cu o singură mină nu poți bate 
din palme".

Șeful guvernului sovietic 
scrie că pentru exercitarea 
unui control asupra interzice
rii experiențelor cu arma nu
cleară sînt pe deplin sufi
ciente mijloacele naționale de 
detectare. Orice explozie nu
cleară se află de pe acum sub 
controlul multor state și nu 
este nevoie de nici o inspec
ție internațională specială în 
acest domeniu. Reprezentanții 
S.U.A. și Angliei continuă însă 
discuțiile cu privire la insti
tuirea unui control internațio
nal asupra încetării experien
țelor.

Guvernul S.U.A., a amintit 
N. S. Hrușciov, a declarat în- 
tr-o formă ultimativă că dacă 
nu se va încheia un acord 
care să-i dea dreptul să aibă 
— sub forma controlului asu
pra experiențelor — o rețea 
de spionaj pe teritoriul 
U.R.S.S. și al altor state iu
bitoare de pace, S.U.A. inten
ționează să efectueze în luna 
aprilie proiectatele explozii în 
atmosferă.

unui 
interzice- 
nucleare. 

și hotărî- 
sînt sufi- 
se spune,

„După cîte am înțeles, dom
nule prim-ministru, în 
sajul dv., vă solidarizați de 
fapt cu susmenționata de
clarație a guvernului S.U.A., 
încercați să justificați într-un 
fel oarecare acțiunile puteri
lor occidentale, să aruncați 
vina pe alții".

Experiențele pe care le-a 
efectuat Uniunea Sovietică, a 
arătat N. S. Hrușciov, au fost 
de la bun început măsuri de 
răspuns impuse la care a fost 
nevoită să recurgă pentru a-și 
asigura propria securitate și 
securitatea celorlalte popoare 
în condițiile cursei înarmări
lor nucleare, dezlănțuită de 
puterile occidentale. „Reluarea 
experiențelor de către S.U.A. 
și Anglia va sili, firește, Uniu
nea Sovietică să ia măsurile 
de răspuns corespunzătoare, 
necesare asigurării securității 
sale și menținerii păcii".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
începutul lucrărilor Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare „nu poate fi conside
rat, din păcate, drept un în
ceput încurajator". Reiese din 
nou, arată N. S. Hrușciov, că 
puterile occidentale nu vor să 
renunțe la politica cursei înar
mărilor pe care o duc. Se 
creează impresia că prin po
ziția lor ele urmăresc, ca și de 
data aceasta, să nu se ajungă 
la un acord nici în domeniul 
dezarmării generale și totale, 
nici în domeniul încetării ex
periențelor nucleare.

Puterile occidentale recurg 
la tertipuri : ele caută să ter
giverseze, să ducă tratativele 
la un impas.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în problema încetării expe
riențelor și interzicerii armei 
nucleare se poate ajunge la un 
acord încă de pe acum fără 
nici o amînare, fără să se aș
tepte pînă cînd se va realiza, 
însfirșit, un acord cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. Calea spre aceasta a fost 
deschisă de propunerile guver
nului sovietic din 28 noiem
brie 1961.

N. S. Hrușciov l-a asigurat 
pe primul ministru al Japoniei 
că de îndată ce S.U.A. și alia
ții lor vor dori într-adevâr să 
se ajungă la un acord în pro
blema încetării experiențelor 
nucleare, ei se vor bucura și 
de sprijinul deplin al guver
nului sovietic și de hotărîrea 
sa de a pune capăt pentru tot
deauna acestor experiențe.

După cît se vede însă, a con
tinuat N. S. Hrușciov, ei nu 
doresc un asemenea acord. 
Vorbind deschis, S.U.A. și 
aliații lor umblă cu diverse 
tertipuri, socotind că au de-a

face cu oameni nepricepuțl în 
politică. Ei nu intenționează 
cîtuși de puțin să-și revizu
iască hotărîrea cu privire la 
reluarea experiențelor și de
pun toate eforturile doar pen
tru a atenua indignarea pro
vocată în rîndul popoarelor de 
această hotărîre, pentru a face 
prelucrarea psihologică cores
punzătoare a opiniei publice.

Aspect de la lucrările de reconstrucție 

de cocsificare Jan Sverma din Ostrava 
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și modernizare a Uzinei
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de cocs cu 72 de bun-
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0 cuvîntare 
a lui W. Gomulka

Lucrările Comitetului

pentru dezarmare
GENEVA (de la trimisul 

special Agerpres N. PUICEA). 
Cea de-a 16-a ședință plenară 
a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare care a avut loc In 
6 aprilie a fost consacrată 
discutării în continuare a pro
iectului de tratat cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. In cursul ședinței au 
luat 
R. S.
U.R.S.S., Italiei, Etiopiei, 
diei și S.U.A.

Majoritatea vorbitorilor 
și-au exprimat satisfacția pen
tru faptul că lucrările Comi
tetului se desfășoară pe planul 
discutării concrete a proiectu
lui de tratat privind dezar
marea generală și totală. 
După cum se știe, în această 
problemă Comitetul are în 
față două documente : proiec
tul sovietic al tratatului cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală și proiectul ame
rican intitulat „Schiță de 
plan cu privire la clauzele 
unui tratat fundamental de 
dezarmare generală și totală 
în condițiile păcii în lumea 
întreagă".

In cursul ședinței au reieșit 
însă două moduri diferite de 
a aborda problema. în timp 
ce reprezentanții Cehoslova
ciei Și Uniunii Sovietice și-au 
consacrat cuvîntările unei fi
nalize și comparații amănun
țite a capitolelor corespunză
toare ale celor două docu
mente, delegații puterilor oc
cidentale au încercat să trans
forme ședința într-o dezbatere 
asupra procedurii, insistând 
asupra discutării mai întîi a 
unui număr de probleme de 
principiu înainte de a se trece 
la redactarea articolelor tra
tatului. Acest lucru nu urmă
rește decAt să întârzie discu
tarea în fond a problemelor 
și, ridicînd piedici artificiale, 
să prelungească mai mult de
cît este necesar lucrările con
ferinței. Reprezentantul S.U.A., 
de pildă, fără ca măcar să 
precizeze care probleme do
rește să fie clarificate a de-

cuvîntul reprezentanții 
Cehoslovace, Angliei, 

In-

Si 
să 

Comitetul in conti-

clarat chiar că nu trebuie 
se hotărască ce va trebui 
discute 
nuare.

Răspunzînd delegaților occi
dentali, reprezentantul sovie
tic V. A. Zorin s-a ridicat îm
potriva acestei tentative de a 
face să regreseze lucrările 
Comitetului: „A trecut de mult 
stadiul (And ne puteam limita 
la reflecții generale, la schițe 
de plan etc. — a spus el. Prin
cipiile fundamentale au fost 
puse de acord și aceasta este 
baza pe care Comitetul tre
buie să meargă înainte. Sensul 
lucrărilor Comitetului, a adău
gat V. A. Zorin, nu este de a 
aproba principiile deja apro
bate, ci de a elabora obli
gații concrete și de a le da 
formă într-un proiect de 
tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală. 
V. A. Zorin a arătat că dele
gația sovietică nu este de 
acord să înceapă examinarea 
unor probleme separate, des
prinse din contextul tratatu
lui, deoarece aceasta nu poa.- 
te decît să dezorganizeze sis
temul normal de lucru al Co
mitetului.

In cuvîntarea sa, reprezen
tantul Etiopiei a remarcat 
între cele două documente 
puse Comitetului există 
meroase puncte comune, 
el și-a exprimat părerea 
în munca sa Comitetul trebuie 
să urmeze procedura deja sta
bilită.

Participanții au hotărît ca 
Conferința să continue în șe
dința viitoare, programată 
marți 10 aprilie, examinarea 
articolului întâi al proiectului 
de tratat pe baza documente
lor sovietic și american care 
au fost prezentate. S-a men
ționat că alte propuneri pot 
fi prezentate ulterior de cele
lalte delegații.

Luni, 9 aprilie, urmează să 
aibă loc o ședință a Comite
tului plenar pentru a examina 
în continuare măsurile me
nite să contribuie la slăbirea 
încordării internaționale.

că 
su- 
nu-

& 
că

Majoritatea omenirii este împotriva
răspîndirii armei nucleare

Raportul secretarului general provizoriu al O. N. U.
NEW -YORK 6 (Agerpres). 

La New York a fost dat publi
cității raportul secretarului ge
neral provizoriu al O.N.U., 
U Thant, în problema preîn- 
tîmpinării răspîndirii continue 
a armei nucleare și a creării 
de zone denuclearizate.

După cum s-a mai anunțat, 
la 4 decembrie 1961 Adunarea 
Generală a Organizației Na
țiunilor Unite, în pofida re
zistenței blocului occidental, a 
adoptat cu o majoritate zdro
bitoare de voturi o rezoluție 
prin care secretarul general 
provizoriu a fost împuternicit 
să afle punctul de vedere al 
guvernelor țărilor-membre ale 
O.N.U. în legătură cu condi
țiile în care țările care nu 
posedă arma nucleară ar fi 
gata să-și asume obligații con
crete de a nu produce, do- 
bîndi sau amplasa această 
armă pe teritoriul lor.

Rezoluția îl obliga pe secre
tarul general provizoriu al 
O.N.U. să prezinte un raport 
în legătură cu această proble
mă Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare cel tîrziu pînă la 1 
aprilie anul curent.

în baza acestei rezoluții, 
U Thant a adresat la 2 ianua
rie 1962 o scrisoare tuturor 
guvernelor țărilor-membre ale 
O.N.U.

Raportul secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U. con
ține, deocamdată, răspunsu
rile guvernelor a 44 de țări 
membre ale O.N.U., precum 
și comunicarea guvernului 
R.D.G., care, deși nu este 
membru al O.N.U., totuși a 
găsit necesar să aducă la cu
noștința O.N.U. punctul său 
de vedere în legătură cu o 
problemă atît de importantă.

Din 45 de țări care au tri
mis răspunsul la scrisoarea

INCIDENTELE DE LA GRANIȚA SIRIANO-ISRAELIANA
ÎN DISCUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a continuat, 
la 5 aprilie, cfscutarea cererilor 
Siriei și Izraelului în legătură cu 
oocninle a—a*e efin rec -nea la
cului T.beriaca.

Reprezerrfantu1 Franței, Berard, 
a luat în esență apărarea agreso
rilor izrâelieni.

In cuvîntarea sa, delegatul 
R.A.U., Ez-Zayat, a dovedit cu ar
gumente temeinice că evenimen
tele discutate de Consiliul de Se
curitate nu reprezintă prima pro
vocare militară din padea Izraelu
lui. Ez-Zayat a subliniat că cioc
nirile armate de la 16 și 17 mar
tie nu sînt incidente întîmplătoare 
de frontieră, ci o agresiune pusă 
la cale împotriva Siriei. Delegatul 
R.A.U. s-a pronunțat în sprijinul 
proiectului de rezoluție al S r ei, 
care cere Consiliului de Securitate 
să condamne Izraelul pentru ata
cul criminal împotriva teritoriului 
sirian.

Luînd cuvîntul la ședința din 
după-amiaza ace'eiași zile, dele-

gatul Angliei, Patrick Dean, pretin- 
zînd că ar fi „confuze" cauzele 
care au determinat seria de con- 
f .cte, a declarat că ce!e două 
părți sir* Y -ovate în egală măsură 
de câocnirea de frontieră.

Reșrezer^antul R. p. Romîne, 
MIHAIL HAȘcGANU, care a luat 
apoi cuvirrfJ, a subliniat că ata
cul Izraelului a avut un caracter 
premeditat. 0 a fost pregătit an
ticipat, acest lucru reieșind chiar 
și din complicatul comandamentu
lui forțelor armate ale Izraelului 
in legătură cu aceasta operațiune. 
Izraelul a încălcat atît Carta 
O.N.U., cît și acordul de armisti- 
t iar acțiunile lui împotriva Re- 
p-b di Arabe Siria au avut un ca
racter agresiv.

De'egatul romîn a chemat Con
s'de Securitate să dezaprobe 
acțiunile guvernului Izraelului și să 
recomande măsuri care să oblige 
guvernul izraelian să respecte 
Carta O.N.U. și hotărîrile Consiliu
lui de Securitate.

lui U Thant, 22 de țări, a că
ror populație reprezintă cea 
mai mare parte a omenirii, 
și-au exprimat hotărîrea de 
a-și asuma obligații interna
ționale de a nu produce și a 
nu dobîndi, prin nici un fel 
de mijloace, arma nucleară, 
precum și de a nu admite pe 
viitor amplasarea ei pe teri
toriul lor. Printre aceste țări 
se numără țările socialiste, 
statele Austria, Afganistanul, 
Birmania, India, Cambodgia, 
Cipru, Nigeria, Statul Sierra- 
Leone, Finlanda, Chile, Suedia 
și alte state.

în răspunsurile guvernelor 
țărilor N.A.T.O. și ale aliați- 
lor lor, ideea creării zonelor 
denuclearizate este categoric 
respinsă. Aceste țări refuză, 
de asemenea, să-și asume o- 
bligația de a nu pune terito
riul lor la dispoziție pentru 
amplasarea pe viitor a armei 
nucleare. Această poziție este 
explicată prin „necesitatea de 
a întări apărarea" și „de a 
obține dezarmarea generală și 
totală" deși, pentru fiecare 
este clar că împiedicarea răs
pîndirii armei nucleare ar pu
tea contribui la întărirea secu
rității internaționale și ar în
semna un pas important pe 
drumul spre realizarea dezar
mării generale și totale.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). 
Agenția P.A.P. transmite: La 
5 aprilie la conferința de 
partid din Varșovia a luat cu- 
vîntul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

W. Gomulka a vorbit în a- 
mănunțime despre dezvoltarea 
continuă a exporturilor, care 
constituie o problemă esenția
lă a economiei naționale po
loneze. Baza schimburilor 
noastre comerciale externe, a 
spus el, o formează comerțul 
cu țările socialiste. In același 
timp este necesar pe viitor să 
se dezvolte comerțul cu țările 
capitaliste. El a arătat că este 
necesar totodată să se urmă
rească o modificare a struc
turii exporturilor, în primul 
rînd 
derii 
altor .

O sarcină a activiștilor de 
partid, a arătat în continuare 
vorbitorul, a presei de partid 
și a celorlalte mijloace de pro
pagandă o constituie lămuri
rea clară, marxistă, activă, a 
situației de pe arena interna
țională.

în condițiile existente în 
lume, a subliniat W. Gomul
ka, unitatea țărilor socialiste 
este pentru noi problema cea 
mai importantă. Forța lor co
muna constituie cea mai bună 
chezășie a întăririi frontului 
păcii.

în direcția sporirii pon- 
mașinilor, utilajelor și a 
produse industriale.

PROFITORII
CURSEI ÎNARMĂRILOR

LONDRA. — Un grup de 
membri laburiști ai parlamen
tului a depus la 5 aprilie in 
Camera Comunelor o rezolu
ție care cere guvernului „să-și 
dea seama de primejdia ce a- 
menință Anglia in legătură cu 
faptul că pe teritoriul ei se 
află baze ale unei puteri 
străine".

Autorii rezoluției cer gu
vernului să ia măsuri pentru 
lichidarea bazelor americane 
din Anglia.

PEKIN. — La 5 aprilie, la 
Pekin au început lucrările ce
lei de-a patra sesiuni a Con
siliului științific mixt sovieto- 
chinez pentru problemele stu
dierii bazinului fluviului A- 
mur.

Această sesiune va face 
bilanțul cercetărilor comune 
ale oamenilor de știință sovie
tici și chinezi în domeniul va
lorificării resurselor naturale 
în bazinul fluviului Amur.

CAPE CANAVERAL.—După 
cum transmite agenția France 
Presse, lansarea unei rachete 
de tip „Centaur" care urma 
să aibă loc la 6 aprilie la 
Cape Canaveral a fost amîna- 
tă cu cel puțin 24 de ore.

NEW YORK. — Statele 
Unite continuă să trimită noi 
trupe în Vietnamul de sud, 
străduindu-se să mențină cu 
forța la putere regimul dicta
torial diemist.

După cum anunță la 6 apri
lie ziarul „New York Herald 
Tribune", „mai multe sute de 
soldați americani au plecat în 
secret în Vietnamul de sud de 
la baza militară americană 
Fort Bragg (Carolina de 
nord)".

PARIS. — Prințul Suvanna
Fumma a sosit la 5 aprilie la 
Paris. La sosire el a declarat;

Tineretul Moscovei 
întîmpină Congresul 

Comsomolului
Corespondență telefonică pentru 

Scinteia tineretului**

entru tineretul ca
pitalei sovietice, 
pentru întreaga tî- 
nară generație a 
U.R.S.S. luna apri
lie a acestui an are 
o semnificație pro

fundă. La Moscova, în minunatul 
palat ridicat pe teritoriul Krem
linului, își va începe lucrările, 
la 16 aprilie, Congresul Comso
molului leninist.

In U.R.S.S., pretutindeni, con
gresul este întîmpinat cu reali
zări.

Tinerii de la uzina „Dinamo” 
au hotărît să depășească zilnic 
planul iar motoarele realizate 
suplimentar să fie trimise în sov
hozurile din regiune, patronate 
de uzina lor. Exemplul lor a 
fost preluat de mii și mii de ti
neri din aproape toate marile 
întreprinderi ale Uniunii Sovie
tice.

Tinerii lucrători ai Muzeului 
Politehnic au pregătit în tim
pul liber cîțiva zeci de opera
tori pentru mașinile electronice 
de calcul. Viitorii operatori sînt 
încă elevi în clasa a Xl-a a cî- 
torva școli din Moscova.

Sînt doar două exemple. îm
preună cu întregul tineret sovie
tic, tinerii din Moscova întâm
pină cu realizări deosebite Con
gresul Comsomolului.

La Casa Sindicatelor din Mos
cova s-au desfășurat zilele tre
cute lucrările conferinței orga
nizației orășenești a Comsomolu
lui. Au fost reprezentați acolo 
700.000 de tineri moscoviți (in
teresant de menționat că din 
numărul total al comsomoliștilor 
din capitala sovietică 100.000 sînt 
tehnicieni și ingineri).

De nenumărate ori au răsunat 
aplauzele în frumoasa sală cu 
coloanele ei albe : delegații erau 
bucuroși să afle că 60.000 de ti
neri muncitori din Moscova au 
primit înaltul titlu de udarnici 
ai muncii comuniste. Am cunos
cut zeci de tineri care au fost 
trimiși de tovarășii lor să rapor
teze succesele, să discute despre 
perspective, să facă propuneri 
interesante delegaților care vor 
reprezenta tineretul Moscovei la 
Congresul Comsomolului. Desi
gur, în mandatele delegaților la 
conferința orășenească nu erau 
trecute meritele pentru care to
varășii lor i-au ales reprezen
tanți la forul comsomoliștilor ca-

Poporului laoțian îi este greu 
să înțeleagă de ce Statele U- 
nite continuă să acorde ajutor 
militar grupului Boun Oum- 
Fumi Nosavan. La întrebarea 
dacă intenționează să viziteze 
Statele Unite, prințul Suvan
na Fumma a răspuns : Am 
fost invitat la Washington dar 
nu voi merge acolo pînă nu 
se va forma guvernul de uni
tate națională.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Subcomisia permanentă din 
cadrul Comisiei senatoriale 
pentru cercetarea activității 
organelor guvernamentale a 
cules date noi referitoare la 
profiturile uriașe realizate de 
pe urma programului militar 
de către societățile care lu
crează în domeniul producției 
de război.

Robert Dunn, anchetator al 
subcomisiei, a precizat că, li- 
vrînd piese pentru rachetele 
militare „Nike", societatea 
„Douglas Aircraft” a realizat 
profituri de 45,6 milioane do
lari.

Societățile „Douglas Air
craft” și „Western Electric* 
au realizat profituri fabuloase 
de pe urma mijloacelor tehni
ce militare produse pentru ele 
de către subantreprenori la 
producția diverselor piese ne
cesare rachetelor „Nike". Ast
fel, de pildă, societatea „Frue- 
hauf Trailer" a construit pen
tru ele remorci destinate 
transportării rachetelor mili
tare. Remorcile au costat 49,3 
milioane de dolari, în timp ce 
armata a plătit pentru aceste 
remorci 62,9 milioane dolari. 
Diferența s-a scurs în buzuna
rele patronilor societăților 
„Douglas Aircraft" și „Western 
Electric”.

Fidel Castro despre sarcinile 
U. T. C.

HAVANA 6 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în seara zilei 
de 4 aprilie la mitingul festiv 
al tineretului cu prilejul în
cheierii lucrărilor primului 
Congres național al Uniunii 
Tinerilor Comuniști, Fidel 
Castro, prim-secretar al Or
ganizațiilor Revoluționare In
tegrate și prim-ministru al 
Cubei, s-a ocupat de sarcinile 
acestei Uniuni. Generației ti
nere, a spus el, i-a revenit 
marea fericire de a construi 
socialismul și apoi comunis- 
mul. Noi am înfăptuit revo
luția și sîntem convinși că 
voi o veți continua.

Fidel Castro a subliniat îna subliniat în

continuare că la intrarea în 
Uniunea Tinerilor Comuniști 
criteriul de bază îl vor consti
tui calitățile și meritele per
sonale ale fiecărui tînăr sau 
tânără. A fi tînăr comunist 
înseamnă a fi un exemplu în 
toate privințele.

In încheierea cuvîntarii 
sale, Fidel Castro a arătat că 
ascuțirea contradicțiilor impe
rialismului în America Lati
nă înseamnă apropierea revo
luției. Ne aflăm, a spus el, 
în ajunul marii revoluții la- 
tino-americane ; popoarele au 
ales în mod clar și precis ca
lea eliberării de sub imperia
lism, feudalism și exploatare.

pitalei. Dar ni s-a povestit — de 
pildă — că Stanislav Turenov 
este cel mai bun electrician al 
metroului din Moscova.

Natașa Loghinova, soră supe
rioară la unul din cele mai mari 
spitale din capitala sovietică, 
face parte dintr-o echipă chirur
gicală. Zilele trecute ea, cu mîi- 
nile acestea cu care primea 
emoționată mandatul, a salvat 
viața unui om, iar săptămîna tre
cută a făcut de serviciu 40 de 
ore în șir la căpătâiul unui bol
nav.

Ludmila Arhipova lucrează la 
un magazin mai puțin obișnuit, 
în fiecare zi o afli la „salonul 
tinerilor căsătoriți” — unul din 
cele mai populate magazine ale 
Moscovei. Tinerii lucrători ai ma
gazinului au hotărît să înjghe
beze pe baze obștești un birou 
special care să îndeplinească co
menzile tinerilor din regiunea 
pămînturilor desțelenite și din 
Extremul Orient.

Robert Ghevorghian a fost ales 
delegat al comsomoliștilor de la 
Școala profesională nr. 16 din 
Moscova. Elevii acestei școli au 
hotărît să construiască singuri 
noile ateliere.

Printre delegații conferinței 
comsomoliștilor din Moscova se 
număra pilotul cosmonaut nr. 1, 
Iuri Alexeevici Gagarin și tizul 
său, inginerul Iuri Alexeevici 
Gagarin, proiectant la un insti
tut de cercetări, autor a nume
roase inovații

Cuvîntul rostit de unul din 
delegați m-a emoționat profund. 
La tribună s a suit un băiat de 
vreo 18 ani. A privit îndelung 
sala și apoi a început să vor
bească : era muncitorul Vladimir 
Jerikov. în aceeași seară împre
ună cu alți 100 de comsomoliști 
el pleca spre regiunea Tiumen să 
lucreze într-un sovhoz recent 
creat pe pămînturile desțelenite. 
Trenul Moscova—Vladivostok cu 
care au plecat de-a lungul ani
lor spre noile pămînturi, spre 
marile șantiere ale comunismu
lui mii și mii de tineri din Mos
cova avea să ducă un nou grup 
de trimiși ai Comsomolului din 
capitala Uniunii Sovietice.

Se întâmplă cîte odată ca re- 
dînd din memorie cuvintele unui 
vorbitor să pierzi senzația de 
prospețime și entuziasm pe care 
o trăiești auzindu-l. Permiteți-mi 
de această dată însă să vă re
dau, în încheierea acestei scurte 
relatări, cu exactitate stenogra- 
fică, cuvintele rostite la confe
rința comsomoliștilor din Mos
cova de Vladimir Jerikov :

„Sîntem mîndri că îndeplinim 
sarcina Partidului Comunist, sîn
tem mîndri că partidul are în
credere în noi. Știm că tot ceea 
ce înfăptuim sub conducerea 
partidului — începînd de la pri
ma brazdă trasă pe pămînturile 
desțelenite și pînă la prima braz
dă în cosmos — totul — se în
făptuiește pentru binele omului, 
pentru noi oamenii sovietici, con
structori ai comunismului”.

AL. STARK
Moscova, 6 aprilie 1962

Greva studenților portughezi
După cum reiese din re

latările agențiilor de
după-amiaza 

zilei de 6 aprilie 10.000 de 
studenți de la Universitățile 
din Lisabona au declarat o 
grevă de protest împotriva 
hotărîrii arbitrare a ministe
rului Educației Naționale de 
a interzice sărbătorirea „Zi
lei studentului", stabilită pen
tru data de 8 aprilie.

După cum relatează agen
ția France Presse, în semn 
de solidaritate cu rectorul Uni
versității din Lisabona, prof. 
Marcelo Gaetano care a de
misionat la 5 aprilie, alți șase 
decani ai facultăților de Drept, 
Medicină, Litere și al Școlii 
superioare de arte frumoase 
și-au înaintat demisia.

Agenția Reuter subliniază 
că studenții greviști au decla-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

presă, în

rat ziua de 6 aprilie zi de 
doliu.

Ca urmare a grevei centrul 
universitar din Lisabona a 
fost încercuit puternice
forțe de poliție.

Un act curajos
.genția France Presse a- 

Zl nunță că în noaptea de
4 spre 5 aprilie studenții 

au difuzat o emisiune de pe 
un camion al radiodifuziunii 
pe care l-au capturat în cen
trul capitalei guatemaleze. In 
cursul acestei emisiuni stu
denții au condamnat regimul 
dictatorial al lui Ydigoras 
Fuentes. In tot cursul emisiu
nii un grup de circa 50 de 
persoane a apărat camionul de 
atacurile polițiștilor.

In U. R. S. S. a fost plasat pe orbită
un nou satelit artificial al Pămîntului

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite : 
în conformitate cu programul de explorare a 
păturilor superioare ale atmosferei și a spațiului 
cosmic, la 6 aprilie, în Uniunea Sovietică a fost 
plasat pe orbită un nou satelit artificial al Pă
mîntului — „Cosmos-2”.

Pe satelit a fost instalat aparataj științific 
pentru continuarea cercetărilor în spațiul cosmic.

în afară de apratajul științific, pe bordul sa
telitului au fost instalate un sistem radiotele- 
metric cu mai multe canale, dispozitive radio- 
tehnice pentru măsurarea traiectoriei și un post 
de radioemisie pe unde scurte, care funcționează 
pe frecvențele 20,005 MHz și 90,0225 MHz. Po
trivit datelor preliminare, zborul satelitului se 
desfășoară pe o orbită care se deosebește puțin 
de cea calculată.

Perioada de revoluție a satelitului este de 
102,5 minute, unghiul de înclinație a orbitei în 
raport cu planul Ecuatorului este de —49 grade, 
apogeul satelitului în raport cu suprafața Pă
mîntului este de 1.560 kilometri, iar perigeul — 
213 kilometri.

Informațiile radiotelemetrice primite de pe 
bordul satelitului dovedesc că toate sistemele 
funcționează normal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează toate informațiile care se 
primesc.

Programul științific care urmează să fie înde
plinit prin lansarea satelitului „Cosmos-2”, ca și 
programul satelitului „Cosmos-1”, lansat Ia 16 
martie a.c., prevede :

studierea concentrației particulelor încărcate 
în ionosferă în scopul cercetării propagării un
delor radio ;

studierea fluxurilor corpusculare și a particu
lelor de mici energii ;

studierea compoziției sub raport energetic a 
centurilor de radiații din jurul Pămîntului pen
tru determinarea pericolului radiațiilor în cursul 
zborurilor cosmice de lungă durată ;

studierea compoziției primare a razelor cos
mice și a variației intensității lor;

studierea cîmpului magnetic terestru ; 
studierea radiației de scurtă lungime de undă 
Soarelui 
studierea 
studierea

asupra elementelor de construcție ale obiectelor 
cosmice ;

studierea repartiției și formării sistemelor 
noroase în atmosfera terestră.

în afară de aceasta vor fi încercate și verifi
cate mai multe elemente de construcție ale apa
ratelor cosmice.

cîmpului magnetic terestru ;

a și a altor corpuri cosmice; 
păturilor superioare ale atmosferei ; 

efectului substanței meteoritice

Tineri greviști de la uzinele „Menarini" din Bologna (Italia). 
Ei cer majorarea salariilor și posibilități de calificare.
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