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Pe marginea lucrărilor plenarei 
C.C. al U.T.C. din 1 octombrie 1966

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist — care a avut loc zilele 
trecute — pornind de la acti
vitatea organizațiilor U.T.C. 
din școli și facultăți în anul 
precedent a dezbătut sarcinile 
și obiectivele care stau în fața 
acestor organizații, a adoptat 
măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea continuă a mun
cii în rîndurile tineretului stu
dios, pentru a contribui, ast
fel. la mobilizarea elevilor șl 
studenților în vederea înde
plinirii exemplare a principa
lei lor îndatoriri — învăță
tura. de a se forma ca cetățeni 
de nădejde ai patriei.

Relevind tabloul amplu al 
dezvoltării învățămîntului din 
patria noastră, plenara a sub
liniat că anul de învățămint 
1966—1967 se desfășoară în 
condițiile în care, pe baza ho- 
tăririlor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. privind dezvoltarea

școlii de toate gradele, au fost 
adoptate măsuri importante 
pentru ca școala noastră să-și 
îndeplinească tot mai bine ro
lul de seamă ce-i revine în 
formarea tinerei generații și 
educarea omului nou, în ridica
rea nivelului profesional, cul
tural și de conștiință al în
tregului popor. înființarea li
ceelor de specialitate, reorga
nizarea mișcării pionierești, 
îmbunătățirile aduse exame
nelor de admitere și absolvire 
în învățămîntul de cultură ge
nerală și superior, măsurile 
stabilite pentru perfecționarea 
procesului instructiv-educativ. 
lărgirea considerabilă a bazei 
materiale a învățămîntului 
sînt mărturii ale grijii și pre
ocupării partidului și statului 
nostru pentru creșterea și e- 
ducarea tinerei generații, 
pentru formarea cadrelor ne
cesare economiei $i culturii.

Luni la amiază, după termi
narea vizitei conducătorilor 
de partid și de stat în institu
tele de învățămint superior 
bucureștene, în marea Sală a 
Palatului Republicii a avut 
loc adunarea festivă de des
chidere a anului universitar 
I960—1967.

Primiți cu puternice aplauze 
și urale, cu aclamații înde
lungi, în prezidiu iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica. Leonte Răutu. 
Iosif Banc, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Ște
fan Bălan, ministrul învăță- 
mintului, Miron .Niculescu, 
președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, 
Ion Teoreanu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Mihail Ro- 
șianu, președintele Uniunii 
sindicatelor din învățămint si 
cultură, Ion Cosma, președin
tele Sfatului popular al ora
șului București. Petru F.nache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Mircea Angelescu, președin
tele U.A.S.R., rectori ai insti
tutelor de învățămint superi
or din Capitală, academicieni, 
directori de mari întreprin
deri, studenti.

Adunarea a fost deschisă de 
ministrul învățămîntului. acad. 
Ștefan Bălan. A luat apoi cu- 
vintul acad. Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității din 
București, prof. C. Dincules- 
cu, membru corespondent al 
Academici, rectorul Institutu
lui politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej", acad. Eugen Ra
dulescu, rectorul Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu", 
prof. dr. docent Marin Lupu. 
rectorul Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin", prof. 
Grigore Comartin, rectorul A- 
cademiei de științe social- 
■politice „Stefan Gheorghiu", 
studenții Ileana Biculescu. Va- 
sile Minea, Roxana Holban. 
Alexandru Olteanu și Aurel 
Sandu.

întâmpinat, cu aplauze pu
ternice și vii a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. în repetate rînduri cu- 
vîntarca a fost subliniată de 
aplauzele îndelungi ale asis
tenței.

Deschiderea cursurilor uni
versitare în acest an — pri
mul an al nouiui cincinal — 
are loc în condițiile muncii 
avintate desfășurate de între
gul popor pentru realizarea 
mărețului program elaborat 
de Congresul al LX-lea al 
partidului. In cadrul acestui 
program, care inaugurează o 
nouă etapă de progres $i pros
peritate in viața poporului 
român, invățâinintul superior 
ocupa un loc dc seamă, el 
fiind chemat să asigure for
marea noilor detașamente de 
oameni de știință și cultura, 
de specialiști, cerute de mer
sul înainte al economiei și 
culturii, de opera de desăvâr
șire a construcției socialiste în 
România (Aplauze).

Este pentru mine o deosebită 
plăcere sâ iau parte la acest 
important moment sărbăto
resc din viața profesorilor și 
studenților din București ?i 
să vă transmit cu acest prilej, 
dv. și colegilor dv., in numele 
Comitetului Central al parti
dului. al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Min.ștri, un 
salut călduros.

înflorirea școlii românești, 
dezvoltarea vertiginoasă a in- 
vățămintului de toate gradele 
și, în mod special, a învățămîn
tului universitar, este una din 
marile realizări ale orinduirii 
noastre socialiste. în ulti
mele două decenii au fost 
create numeroase institute și 
facultăți noi, a cunoscut o pu
ternică dezvoltare baza mate
rială a învățâmintului supe
rior, a crescut numărul cadre
lor didactice. în România în
vață în prezent peste 136 000 
de studenți, ceea ce înseamnă 
că avem 70 de studenți la 
10 000 de locuitori ; aceasta ne 
situează printre țările cu cel 
mai ridicat nivel de dezvolta
re a învățămîntului superior.

Ritmul înalt de dezvoltare 
economică și culturală a țării, 
perspectivele largi ce se des
chid in toate domeniile vieții 
sociale solicită noi și noi ca
dre cu studii superioare, fac

an 
A- 

nul acesta, de pildă, numărul 
noilor in facultăți se
ridică la peste 33 000. crescind 
cu opt mii față de anul trevuL 
Numai in Capitala învață în 
prezent 60 000 de studenți, 
adică de peste două ori mai 
mult decit totalul studenților 
existenți în România dinainte 
de război. împreună cu stu
denții români, in instituțiile de 
învățămint superior din țara 
noastră studiază și numeroși 
tineri din străinătate, studenți 
veniți din 72 de țări. Aceasta 
este o manifestare a solidarită
ții internaționaliste a poporu
lui nostru cu popoarele din în
treaga lume, cu popoarele care 
luptă pentru independență na
țională, un aport la dezvolta
rea colaborării internaționale. 
(Aplauze).

în cursul actualului plan 
cincinal, școala superioară ro
mânească va lua o tot mai 
mare amploare ; va înregistra 
o creștere considerabilă spa
țiul de școlarizare, se va îm
bunătăți dotarea laboratoare
lor cu aparate moderne pen
tru studiu și cercetare știin
țifică, se va dezvolta întreaga 
bază materială a invățămin- 
tului. Partidul și guvernul au 
prevăzut în acest scop fonduri 
care se ridică la aproape 
4 miliarde de lei. din care un 
miliard și jumătate numai 
pentru nevoile învățâmintului 
superior. In acești ani, în 
București se vor construi noile 
clădiri ale politehnicii cu o 
capacitate de circa 10 000 de 
studenți, o nouă clădire la Ins
titutul de științe economice, 
clădiri noi pentru trei facul
tăți ale Universității, o cli
nică cu 2 000 de locuri la Ins
titutul medico-farmaceutic și 
altele.

Sînt prevăzute, de 
nea, noi construcții 
mine și cantine in 
universitare, precum 
măsuri menite să 
studenților condiții de viață 
și învățătură tot mai bune. 
Pentru întreținerea în faculta
te, inclusiv pentru burse, sta

tul, poporul nostru cheltuiesc 
cu fiecare student, in medie, 
suma de 10 500 de lei pe an. Da
toria întregului tineret studios 
este de a răspunde cu 
cinste acestor eforturi pe ca
re le fac patria și poporul. 
(Vii aplauze).

în cursul vizitei pe caro am 
fâcut-o astăzi la Universitate, 
la Institutul de științe econo
mice, la Institutul agronomic, 
la Institutul politehnic și Ia 
Academia de științe social- 
politice, am constatat că fa
cultățile 
pregătit temeinic pentru în
ceperea 
Baza materială existentă, bi
bliotecile, laboratoarele, uti
late cu aparatură de studiu și 
de cercetare modernă, permit 
desfășurarea procesului de in- 
vâțămînt la un nivel ridicat, 
oferă studenților posibilitatea 
de a se pregăti în mod apro
fundat pentru activitatea de 
miine. Totodată, trebuie subli
niat că sporirea rapidă a nu
mărului studenților din ultimii 
ani a avut drept consecință o 
anumită supraîncărcare a unor 
institute, ceea ce îngreunează, 
intr-o anumită măsură, buna 
desfășurare a procesului de in- 
vățămint. De aceea este nece
sar ca Ministerul învățămîntu
lui. conducerile institutelor, în
treprinderile de construcții să 
ia toate măsurile pentru exe
cutarea la timp și în bune con
diții a tuturor clădirilor prevă
zute să asigure lărgirea spațiu
lui de învățămint. Se vor crea 
astfel condiții tot mai bune 
pentru desfășurarea învâță- 
mintului superior la nivelul 
cerințelor actuale.

Bucureștiui — capitala pa
triei noastre — este cunoscut 
ca un vechi centru universitar 
cu bogate tradiții ; el a dat 
patriei numeroși intelectuali 
de valoare, savanți, cărturari, 
specialiști de înaltă compe
tență, care au adus contri
buții remarcabile la propăși
rea României, la construirea 
societății socialiste. Facultă
țile din București se bucură de 
un prestigiu binemeritat, sînt 
apreciate pentru nivelul ri-

dicat la care își desfășoară 
activitatea didactică, pentru 
temeinica pregătire științific# 
pe care o oferă studenților. 
Vreau să exprim, cu acest 
prilej, înalta prețuire pe care 
partidul și guvernul o dau 
corpului profesoral din Bucu
rești și din întreaga țară, ca
drelor didactice de toate vira
tele, care muncesc neobosit, 
cu dăruire și exigență, ani
mate de fierbinți sentimente 
patriotice, pentru instruirea 
tineretului țării, pentru for
marea noilor generații de in
telectuali ai României socia
liste. (Aplauze îndelungi). 
Permiteți-mi să .vă felicit jiin 
toată inima, stimați tovarăși, 
pe dv., întregul corp didactic 
universitar, întreaga studenți- 
me. pentru rezultatele minunate 
obținute pînă acum ; ele repre
zintă un aport de seamă Ia ri
dicarea materială și spirituală 
a patriei, la făurirea viitorului 
fericit al poporului român. 
(Aplauze puternice).

La 15' noiembrie 1985 a 
început const rurtția Com
plexului de sere din Plo
iești ce se va întinde pe 
o suprafață de 51 ha. Pi- 
nă in prezent lucrările au 
fost terminate pe o supra
față de Ifl ha. In momen
tul de țață de pe această 
suprafață s-a oblinut o 
cantitate de 35 tone roșii 
la ha. In fotografie : >1f- 
taru Maria apreciind ca

litatea tomatelor

La centrele 
universitare

în toate centrele universitare 
din țară, deschiderea noului 
an de învățămint universitar 
a fost marcată prin festivi
tăți entuziaste, la care au luat 
parte cadrele didactice și stu
denții, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, oameni de știință, cul
tură și artă.

La manifestările prilejuite 
de deschiderea anului uni
versitar au luat parte tovară
șii Gheorghe Apostol — la 
Timișoara, Alexandru Bîrlă- 
deanu — la Iași, Emil 
Bodnara? — la Cluj, Alexan
dru Drăghicl — la Tg. Mureș, 
Maxim Berghianu — la 
Brașov, Leonte Răutu — Ia 
Galați. Conducătorii de partid 
și de stat au rostit cuvîntări. 
La Institutul de mine din 
Petroșenl a luat parte tova
rășul Bujor Almășan, minis
trul minelor.

Deschiderea anului de Invă- 
țămînt la noua universitate 
din Craiova a avut loc în 
cursul zilei da marți.

Caracteristica fundamentală 
pe care orinduirea socialistă 
a imprimat-o învățămîntului 
superior este legătura indiso
lubilă cu cerințele vieții, cu 
nevoile de dezvoltare ale so
cietății. Această trăsătură iși 
găsește justificarea în însăși 
rațiunea de a fi a școlii, în e- 
fortul de înțelegere și trans
formare a universului. De la 
primele unelte de muncă și 
pină la rachetele cosmice, 
toate victoriile obținute în 
creația materială și spirituală, 
în dezvoltarea civilizației, își 
au punctul de plecare în stră
dania necurmată a omului 
spre cunoaștere. Cu atit mai 
mare este rolul învățămîntu
lui în epoca contemporană, 
cînd știința devine o puter
nica forță de producție, un 
factor determinant al progre
sului uman. (Vii aplauze).

înfăptuirea programului de 
desăvirșire a construcției so
cialiste, de înflorire multila
terală a patriei, la care po
porul român este angajat cu 
toate forțele, cere ca accentul 
principal să fie pus pe acele 
sectoare ale învățămîntului 
superior care pot contribui în 
mod direct la dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socie
tății, la avîntul economiei.

Așa cum s-a apreciat la Con
gresul al VUI-lea al U.T.C., 
în ultimii ani organizațiile 
U.T.C. din școli au desfășurat 
o activitate mai bogată, a 
crescut rolul lor în întreaga 
viață socială. Ele au devenit 
un sprijin important al școlii, 
în mobilizarea elevilor la în
sușirea cunoștințelor predate, 
in creșterea răspunderii ace
stora pentru îndeplinirea prin
cipalei lor îndatoriri — învă
țătura, pentru întărirea dis
ciplinei școlare.

Rezultatele bune obținute la 
sfîrșitul anului școlar trecut, 
oglindite în procentul ridicat 
de promovați, demonstrează

că cea mai mare parte a elevi
lor au ca principală preocupare 
pregătirea temeinica, că în 
școlile noastre s-a încetățenit 
o atmosferă de muncă perse
verentă, un climat favorabil 
studiului.

în prezent — s-a spus în 
plenară — în tot mai multe 
școli organizațiile U.T.C. reu
șesc sa desfășoare activități 
multiple menite să contri
buie la dezvoltarea interesului 
elevilor pentru învățătură. 
Ținînd seama de problemele 
concrete ale fiecărui colectiv, 
organizațiile U.T.C. din licee,

A C A S A
Așadar, n« întoarcem acasă. 

Dar nu ca de obicei —- sd na 
vedem părinții ?i locurile na
tale. De data aceasta ne invita 
comuna să fim alături de ai 
noștri, la sărbătoarea recoltei. 
Satul era ca un fel de școală 
care-și chema promoțiile date 
țării. De aici, dintr-o comună 
din Bărăgan, Vîlcele, au por
nit, în ultimii ani, constructori 
pe șantiere, operatori chimiști. 
la Combinatul de celuloză din 
Călărași, medici, profesori și 
învățători, un agronom — 
asistent la Iași, tehnicieni.

O invitație mă chema și pe 
mine acasă. Satul făcea nu 
numai un bilanț al recoltelor, 
în toamnă; satul vroia să-și 
revadă fiii, și aceasta era pri
lejul unui alt bilanț, la sfîrși
tul nu numai al unei toamne, 
ci al unor ani de existență

da Florența Albu

noutf. Satul 
cau copii la 
vroia să se 
și cu această recoltă, în anii 
socialismului.

Și-n ziua aceea festivă, a 
rodniciei și bilanțului, satul 
ne-a arătat realizările lui, în- 
trebindu-ne de realizările noas
tre. Satul avea acest drept; 
satul — părinte și școală, 
avea dreptul să-ntrebe și să 
ceară un răspuns demn de 
culesul toamnei acesteia.

Iată, am obținut atâta po
rumb, peste cifra planificată ; 
am desțelenit pîrloagele și am 
adus apele în Bărăgan; am 
altoit pomii și am învățat noi 
înșine, din școli, știința plugă- 
riei: ne-am ridicat case noi

din care, rar, ple- 
școli, mai departe, 
mindrească acum

și am adus lumina fn toate 
prispele. Anul acesta, după 
recolte, cooperativa din co
muna Vîlcele este — a doua pe 
raion — fruntașă. Voi cu ce 
vă lăudați, ce ați dobîndit, 
ce ați realizat acolo unds 
sinteți ?

Veneam, din toate colțurile 
țării, la masa de sărbătoare a 
satului. Și pentru fiecare din 
succesele părinților, rudelor și 
consătenilor noștri trebuia să 
vorbim noi înșine, despre alte 
succese, despre alte culesuri, 
la care depusesem efortul mîi- 
nilor și minții noastre, măsu
rate în alte zile-muncă.

Aveam să întârziem, rînd pe 
rînd, tn fața expoziției în care 
erau rînduite produsele; să

trecam prin fermele sectorului 
zootehnic și brigadierii ori 
șefii de echipă, unii prieteni 
din copilărie ori colegi în pri
mele clase la școala din sat, să 
ne vorbească în termeni știin
țifici despre munca lor, despre 
problemele și reușitele lor.

Era, poate, un schimb de 
experiență între diverse pro
fesii ; dar acolo, acasă, toți 
înțelegeam, țărănește, cită 
muncă trebuie ca să obții mai 
mult porumb, mai multă sfe
clă. cîtă îngrijire și cît efort, 
ți se cere să obții mai 
carne și lapte; mai știam 
ce-nseamnă lupta cu 
aspra a acestor pămînturi, 
anotimp după anotimp, cam
panie după campanie.

Și erau nu numai sacii de

TîlUltfl

firea

(Continuare în pag. a IlI-a)
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NOI CAPACITăTI

DE PRODUCȚIE
Lucrările de dez

voltare a capacită
ților de producție 
la tesătoria „Doro
banțul'1 din Ploiești 
cuprind 
unei noi 
producție cu secții 
de filatură și vopsit, 
diferite depozite, și 
alte obiective. Pe 
baza noilor capaci
tăți producția între
prinderii va spori 
anual cu I 000 tone 
fire~ și 1 840 000 mp 
țesături, asigurîn- 
du-se totodată, pro
duse de calitate su
perioară, într-o ga
mă variată de cu
lori și modele.

ridicarea 
hale de

<

«



SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR
U.T.C. DIN ȘCOLI Șl FACULTĂȚI

PE MARGINEA LUCRĂRILOR PLENAREI C. C. AL U. T. C. DIN 1 OCTOMBRIE 1966
(Urmare din pag. I)

școli profesionale și tehnice au 
inițiat adunări pe clase, gru
pe de clase sau pe școli, sim
pozioane, concursuri profesio
nale, acțiuni care s-au bucu
rat de aprecierea elevilor și 
au avut o puternică înrîurire 
asupra atitudinii lor față de 
muncă și învățătură, discipli
nă, asupra comportării lor în 
școală și în afara școlii.

Organizațiile U.T.C. au spri
jinit în ultimul an în mai mare 
măsură conducerile școlilor în 
organizarea și desfășurarea 
cercurilor științifice, a cercuri
lor tehnice și cenaclurilor li
terare, au contribuit activ la 
mobilizarea a peste 60 000 e- 
levi la concursurile de litera
tură, matematică, fizică și 
chimie. Ele au contribuit prin 
activitățile întreprinse, la dez- 
voltar-'i pasiunii pentru ști
ință i elevilor, la formarea 
încă din anii de școală a pri
melor deprinderi de muncă, 
de cercetare și creație.

în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din școli un loc mult 
mai mare a ocupat sprijinirea 
elevilor pentru a se orienta 
în alegerea viitoarei profesii 
avînd în vedere atît înclina
țiile lor personale cit și ne
voile economiei și culturii na
ționale. Unor asemenea ce
rințe le-au răspuns vizitele 
organizate cu elevii claselor a 
VIII-a în întreprinderi, șan
tiere de construcții, coopera
tive agricole de producție, în- 
tîlnirile elevilor claselor a 
Xl-a cu muncitori, ingineri, 
cu conducători ai institutelor 
de învățămînt superior, cu oa
meni de știință, artă și cul
tură.

In anul școlar trecut, orga
nizațiile U.T.C. și-au îmbună
tățit munca de educare poli
tică și ideologică a elevilor. 
Inițiind o seamă de activități 
specifice, ele au izbutit să 
răspundă intr-o măsură mai 
mare dorinței acestora de a 
cunoaște și a-și însuși politi
ca partidului și statului nos
tru, istoria poporului și a par
tidului, de a Înțelege mai bine 
semnificația evenimentelor in
terne și internaționale. In a- 
cest scop au fost extinse dez
baterile și ■unporioanele, ex
cursiile la locuri istorice, la 
noile obiective ale construc
ției socialiste, vizitele la mu
zee etc. Cu mult interes au 
fost Intîmpinate de elevi ta- 
tllnirile organizate tn toate 
regiunile țării cu activiști cu 
muncă de răspundere în con
ducerea organizațiilor regio
nale, raionale și orășenești de 
partid. Cu acest prilej tinerii 
au fost ajutați să înțeleagă 
mai tine conținutul bogat de 
idei al documentelor celui 
de-al IX-lea Congres al par
tidului, obiectivele prevăzute 
în planul cincinal pentru dez
voltarea economică, socială și 
culturală a regiunii respective, 
a întregii țări.

S-a îmbogățit experiența 
organizațiilor U.T.C. în orga
nizarea activităților cultural- 
artistice și sportive, a distrac
ției elevilor. In majoritatea 
școlilor activează formații ar
tistice și cercuri culturale, se 
organizează cu o mai mare 
regularitate seri distractive, 
concursuri cultural-artistice, 
vizionări de spectacole, ex
cursii și drumeții, întreceri 
sportive, în a căror pregătire 
și desfășurare este antrenat 
un număr mai mare de elevi.

Plenara a apreciat că orga
nizațiile U.T.C. din școli s-au 
întărit din punct de vedere 
politic și organizatoric, a cres- 
eut influența și prestigiul lor 
în rîndul elevilor. Răspunzînd 
dorinței elevilor de a face par
te din organizația noastră, nu
mai în anul școlar trecut au 
fost primiți în U.T.C. 2Z0 000 
elevi, astfel că în prezent o 
mare parte a elevilor de virstă 
utecistă sînt membri al orga
nizației noastre. Adunările ge
nerale dezbat probleme mai 
apropiate preocupărilor pe 
care le au elevii, nevoilor 
muncii educative în rîndul a- 
cestora.

Analizînd munca ce se des
fășoară în școli, rezultatele 
obținute în pregătirea elevilor, 
contribuția pe care și-au a- 
dus-o organizațiile U.T.C., ală
turi de conducerile școlilor, 
la educația elevilor, plenara a 
evidențiat realizările importan
te obținute în ultimii ani Ra- 
portind însă aceste realizări la 
cerințele și exigențele crescîn- 
de ale învățămîntului s-a sub
liniat că în munca U.T.C. in 
rîndul elevilor există nume
roase posibilități de îmbună- 
țire. de ridicare a calită
ții ei.

Bilanțul anului școlar tre
cut arată că în clasele IX—-XI 
mai sînt elevi care,^ neglijîn- 
du-și sarcina de a învăța, ne- 
respectînd normele eticii șco
lare, obțin rezultate nesatisfă
cătoare la învățătură, unii din
tre ei rămînînd corigenți și 
repetenți sau absolvind clasa 
cu calificative minime.

Atît în referatul prezentat 
cît și în dezbaterile olenarei 
s-a subliniat faptul că princi
palul fenomen negativ îl con
stituie nerespectarea de către 
unii elevi a disciplinei școla
re. nesocotirea prevederilor 
regulamentului școlar. Se mai 
Jntilnesc elevi nu frec

ventează cu regularitate 
cursurile, nu-și însușesc te
meinic cunoștințele predate, 
manifestă o atitudine lipsită 
de respect față de cadrele di
dactice, se comportă necivili- 
zat în colectivele din care fac 
parte, în familie și societate, 
au o tinutâ vestimentară în 
dezacord cu cea impusă de 
școală, sfidînd bunul gust. De 
asemenea, o parte dintre ab
solvenții școlilor profesionale 
și tehnice se integrează uneori 
cu greutate în disciplina de 
producție, au o comportare ne
corespunzătoare eticii munci
torești, schimbă cu ușurință 
locurile de muncă, nu-și în
deplinesc timp îndelungat 
sarcinile de producție.

In asemenea neajunsuri din 
munca și comportarea unor 
elevi se reflectă și faptul că 
unele organizații U.T.C. din 
școli nu acordă o preocupare 
corespunzătoare, nelnițiind ac
tivități și forme de muncă 
potrivite educării elevilor în 
spiritul dragostei față de 
muncă, al răspunderii și pa
siunii pentru o pregătire te
meinică.

In ultimii ani în desfășura
rea activității politice, cultu
ral-distractive și sportive s-a 
urmărit evitarea supraîncăr
cării elevilor, obținîndu-se în 
această direcție rezultate po
zitive. Dar se intUnesc p 
situații în care sub pretex
tul evitării supraîncărcării 
unele organizații U.T.C Iți 
restring sfera activităților e- 
ducative. influențind astfel 
negativ contribuția importan
tă pe care ele pot și trebuie 
să și-o aducă la educarea elevi
lor. Astfel, in unele licee, școli 
profesionale și tehnice activi
tățile organizate de UT C. se 
limitează doar la adunarea 
generală. nu țin seamă de 
particularitățile de virstă ale 
adolescenților, de gradul 'or 
de pregătire, de specificul fie
cărei scoli. Din această cauză 
ele nu reusesc să trezească 
interesul celor cărora !e sînt 
destinate, să le stimuleze ini
țiativa și ca atare au o slabă 
influență educativă.

Asemenea situații sînt posi
bile — aga cum s-a arătat în 
plenară — datorită faptului 
că nu ta toate organiratiiie 
U.T.C arthrităUrf taB
consul tarea mase- urerfirtltor 
asupra activităților re urmea
ză «S se organizeze ctin va o- 
rificarva prommeri'or si su
gestiilor elevikrr. că nu rint 
antrenați eft mi! -nniti «ieri 
în pregătirea și desfășurarea 
acțiunilor întreprinse, măsuri 
care ar contribui la asigura
rea caracterului tineresc. ro
mantic al activității ta acoH. 
cuprinderii masei de elevi

Se mai întUnesc încă îr, ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
din unele școli acțiuni care 
repetă intr-o formă sau alta 
pe cele cu un conținut asemă
nător organizate de șc-tală, 
Sînt încă numeroase organi
zații care în adunările gene
rale ale U.T.C. discută formal 
situația la învățătură, repetă 
dezbaterea unor situații care 
au făcut și obiectul orelor de 
dirigenție. Lipsa unei conlu
crări strînse cu conducerile 
școlilor duce în același timp la 
existența unor paralelisme în 
organizarea acțiunilor cultu
rale.

Organizațiile U.T.C. din școli 
nu sînt ajutate suficient de 
organele locale ale U.T.C. 
pentru a orienta munca In 
raport cu problemele ce se 
ridică în colectivele școlare, 
pentru a avea o perspectivă 
clară a activităților pe care 
urmează «3 le organizeze cu e- 
levii, a asigura eficacitatea 
fiecărei acțiuni întreprinse. în 
unele școli activitățile educa
tive nu urmăresc întotdeauna 
un scop bine determinat, or
ganizațiile U.T.C. nu țin 
seama în munca lor de 
posibilitățile locale, nu organi
zează acțiuni care să continue 
tradițiile existente In fiecare 
școală. Sînt, de asemenea, or
ganizate puține activități la 
sfîrșit de săpUmînâ. iar în- 
tr-un număr mare de școli e- 
levilor li se creează posibili
tatea de a dansa doar la sfîr- 
șitul anului de învățămînt.

Față de ponderea elevilor ta 
organizația noastră, de pro
blemele complexe ce le ridică 
munca de educație a acestora, 
plenara a considerat nesatis
făcătoare preocuparea unor 
comitete regionale, raionale și 
orășenești pentru îndrumarea 
activității organizațiilor U.T.C. 
din școli. Deși In unele școli 
organizațiile U. T. C. desfă
șoară o slabă activitate, 
acțiunile inițiate fiind spora
dice și fără ecou în rîndul e- 
levilor, iar aceste stări de lu
cruri au favorizat atitudinea 
lipsită de răspundere față de 
învățătură a unor elevi, com
portări neconforme cu etica 
școlară, unele comitete orășe
nești ale U.T.C. nu cunosc și 
nu analizează problemele ce 
se ridică, nu asigură o bună 
selecționare și instruire a ca
drelor care muncesc în rîndul 
acestei categorii de tineri, se 
ocupă necoresnunzător de în
drumarea muncii în școli. 
Membrii birourilor și activiș
tii multor comitete regionale, 
raionale și orășenești se de
plasează puțin în mijlocele
vilor, nu ajută activul U.T.C. 

din școli și, ca urmare, activi
tatea unor organizații nu are 
eficacitate corespunzătoare.

în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din școli s-au impus 
numeroase acțiuni interesan
te, rod al inițiativei elevilor și 
care au intrat în frumoasele 
tradiții ale vieții școlare. Ast
fel, plenara a evidențiat că In 
unele școli din regiunea Bra
șov există o bună experiență 
în organizarea activităților 
cultural distractive pentru e- 
levi la sfîrșit de săptămină ; 
în unele licee din regiunea 
Ploiești în fiecare an se reîn
vie în cadrul unor serbări tra

învățătura - o îndatorire

de seamă a fiecărui elev
Așa cum i stabilit cel de-al 

VlII-lea Congres al U.T.C., 
obiectivul central al activi
tății organizaților U.T-C. din 
școli este acela de a contribui 
prin forme și mijloace obștești 
la creșterea preocupării ele
vilor in vederea obținerii de 
rezultate tot mai bune la în
vățătură, principala îndatorire 
față de patrie a fiecărui elev.

Dezvoltarea construcției so
cialiste cere oameni rc o vas
tă cultură, cu o temeinică pre
gătire de specialitate, cu o abă
tură pregătire poiitcă. care, 
prin atitudinea lor față de pro
blemele societății noastre. fae 
zi de zi dovada înalte: lor con
științe de oameni noi. de con
structori ai socialismului.

Plenara a precizat că. In ve
derea realizării unui asemenea 
scop, organizațiile U.T.C vor 
trebui «ă statornicească în 
colectivele de elevi o at
mosferă de seriozitate in 
studiu, ajutindu-i pe toți 
elevii să înțeleagă pe de
plin necesitatea Incufirii tutu
ror cunoștințelor predate in 
școală, a formării ur.od larg o- 
rizont de cultură generală. 
Mult mai stăruitor vor trebui 
să se ocupe organizațiile U.T.C. 
de a cultiva la elevi datoria 
Însușirii temeinice a cunoștin
țelor la kmba și Hterarura 

a co-Miohdâru. tacă 
pe henri;e șeohi a pregât tj ta

Organizam:e UTC, alături de 
cadrele didacuce. s*-i ajute pe 
elevi să înțeleagă că ta we- 
dîUJe actuale ale de*voltă-: 
ăoctetățj noastre, ta cond.fi.e 
modeme ale dezvoltară oce- 
nirii. aceste cunaCfiite 
absolut necesare, indiferent de 
domeniul ta care lucreze

Organizație UTC au da
toria să facă cunoscute efi;- 
lor nb'.i.-’.-.f ce rev.~ in 

ș: in afara ei. să asi
gure cuaa* :* prr.rter.’-*
regulai.er.: u școlar, ta ve
gheze ia respectarea or 
atitudine ferm* impitr va or.- 
căror abate-. de la dzsctpk-.i 
școlară, făc-ind din fiecare în
călcare a »oe*tesa ? problemi 
de educa ue pentru întrec-' 
colectiv de utecan; p ele* 
pentru toată școala Să fie o 
preocupare perrr.an-e-.ta stimu
larea opiniei cotecti. e. a masei 
de elevi pentru a ir’ervrr.i o- 
perativ și eficace ori de c e 
ori se vor ivi manifestări in
compatibile cu profilul pe care 
ș coala noastră. o rganiza •.: a
V. T . C_, îl imprimă fiecine 
elev. In acest sens cate ne
cesar ca organizațiile UT C. 
să sprijine conducerile școli
lor. profesorii în dezbaterea in 
cadnil orelor de dirigentie a 
problemelor privind pregătirea 
profesională și comportarea 
elevilor, ajuți nd uteciștii să 
participe activ la discuții să 
evidențieze neajunsurile exis
tente in colectivele respective, 
să propună măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea situației 
școlare. Organizațiile U.T.C. 
»înt chemate să sprijine acțiu
nile ce se întreprind ta afara 
orelor de clasă, cian sint 
meditațiile, consultațiile, aju
torarea elevilor care au greu
tăți in însușirea unor materii 
mobiliz'ndu-’ să frecventeze 
aceste forme în scopul conso
lidării cunoștințelor predate 
la ore.

Să inarmăm tineretul școlar

cu politica partidului, 

să-l educăm in spiritul

moralei socialiste
în activitatea pe care o des

fășoară organizațiile U.T.C. 
din școli în scopul formării la 
elevi a răspunderii pentru 
pregătirea profesională. a 
convingerii că numai învățînd 
temeinic In școală vor fi capa
bili să slujească interesele țării, 
un rol de cea mai mare însem
nătate îl ocupă înarmarea lor 
cu politica științifică a parti
dului nostru. Organizațiile 
U.T.C. șă-i ajute pe elevi în 
înțelegerea temeinică a poli
ticii partidului, să cultive la 

diționale pagini emoționante 
din istoria poporului, sînt e- 
vocate figurile luminoase ale 
personalităților al căror nume 
îl poartă școlile. în școli din 
regiunea Oltenia și în orașul 
București din alte regiuni 
există o frumoasă tradiție in 
editarea revistelor școlare ; de 
asemenea, in mai multe regi
uni ale țării s-au organizai 
formații artistice și sportive 
la nivelul claselor și trecerea 
in revistă a acestora la sfîrși- 
tul anului școlar. Asemenea 
experiență bună nu este însă 
in suficientă măsură studiată 
și extinsă.

Pentru a ofer. elevilor posi
bilitatea de adincire a cunoș
tințelor acumulate, da :?.are 
a aptitudinilor și incUnațuîor, 
organizațiile UTC. să ajute 
școala in organizarea cercuri
lor științifice. cercurilor 
tehnice, cenaclurilor literare, 
a concursurilor de Literature. 
matematică, finei și chimie, a 
concursurflor pe meserii — 
activități in cadrul cărora să 
fie antrenați tot ma: muiți 
elevi. Plenare a recomandat să 
fie extinsă experiența pozitivă 
acumulată de uneie școli ca 
Hidromecanica — Brașov. Li
ceul nr. 1 — Galați. Centrul 
școlar constrjcți — Cluj, Li
ceul ^Frații Buzești" — Cra
iova care, pe parcursul anului 
școlar, organizează acțiuni de 
popularizare a rezultatelor din 
cercuri, iar ta sfirptui anu’.m 
are loc trecerea ta revistă 
a activității îs cadrul unei se
siuni de referate, pria expo
ziții premierea cetor mai buni 
elevi. De asemenea, i-i propus 
ca activitatea cercurilor teh
nice și a concursurilor pe me
serii din șr^lile profesionale și 
tehn.ee să fie finalizată prin 
realizarea unor expoziții or
ganizate anual ta fiecare școa
lă iar odată ta 1 ani prin ex
poziții repuhLcu^e cu tema 
.Tehnica însușefte incă de 
pe

Organiza .Se UTC H- 
eeeie de d^n șco
lile prz.>aoeaje k tabere 
trebuie u spctjuie îndeaproa
pe ssăsur_e car- se an pec- 
tru 5j:j organ jare fi der3- 
Funre a p-re rtirit ta produc tie 
a să ta parte ta coo-
riârj.r. * re se de
câtiv cx-^I jcerile școlilor și ale 
tatrrrr.>f*rlloT. să .p-mărească 
fe.j. ta care uteciștii se Inca- 
Crearâ ta de in
struire practică, să propui. 
a tune-, cir.d se simte nevoia, 
măsuri pentru îmbunătăți
rea co-.d:fiilor de muncă ale 
ele-.-, lor. oentru respectarea 
normelor de protecție a mun
ci:

Afi: referatul prezentat ta 
pie-'ară- rfî și dezbaterile au 
subătaiaî necesitatea ca în
treaga arti^titate a organiza
ți 'r U.T.C din școli să con- 
tribu.e la mobilize rea elevilor 
•n v?dere« însușirii temeinice a 
cur.3țtințeloT. a bunei pregătiri 
șrc’.are Adunările generale, 
activitățile culturale, artistice 
și sportive, excursiile. Intîl- 
ninJe cu personalități cu ca
dre de specialitate etc. — tot 
ceea ce constituie munca orga
nizațiilor U.T.C. din școli — 
prin conținutul lor educativ 
să aibă ca urmare. întotdeauna, 
creșterea interesului și răs
punderii elevilor față de în
vățătură.

Urmărind felul în care își 
îndeplinesc elevii îndatoririle 
școlare, sprijinind măsurile 
întreprinse pentru buna desfă
șurare a procesului instructiv, 
organizațiile U.T.C. trebuie. în 
același timp, să organizeze cu 
ajutorul școlii o bogată activi
tate extrașcolară, care să aibă 
drept rezultat mobilizarea tu
turor elevilor la Învățătură, 
ridicarea conștiinței lor poli
tice, folosirea timpului liber 
pentru dezvoltarea intelectu
ală și călirea fizică.

aceștia hotărirea de a sluji 
neabătut cauza măreață a 
partidului și interesele po
porului, fermitatea politică, 
un ascuțit spirit combativ față 
de lipsuri, față de influențele 
ideologiei și moralei burgheze. 
A fost puternic subliniată 
ideea că în educarea elevilor 
rolul principal îi revine scolii, 
că programa limbii române, a 
istoriei, geografiei, științelor 
sociale, tuturor materiilor, 
este astfel concepută îneît 

asigură elevilor cunoștințele 
necesare pentru a-și desă- 
virși educația politică, ideo
logică, cetățenească. De a- 
ceea, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să-și propună ca obiec
tiv central al întregii lor ac
tivități, mobilizarea elevilor 
pentru a învăța cu pasiune, 
a-și însuși aceste materii aju
tindu-i ca aceste cunoștințe ce 
se predau in școală să fie tran
sformate în convingeri pro
funde. In acest scop organiza
țiile U.T.C. au datoria de a 
desfășura activități proprii, 
menite să iprijine temeinica 
asimilare a întregului sistem 
de cunoștințe oferit de proce
sul instructiv.

Pe baza notărîrilor Con
gresului ai VlII-lea al U.T.C. 
musca de educație se va des
fășura in principal in adună
rile generale care vor avea 
loc o dată pe lună. In ca
drul acestora se vor dez
bate probleme izvorî te din 
viata și preocupările specifice 
colectivului fiecărei școli fie
cărei clase in parte, care să 
ducă 1a îmbogățirea vieții in
terne de organizație, să mă
rească răspunderea elevilor 
pentru îndeplinirea îndatori- 
rtior lor u tec iste, să întă
resc* disciplina de organiza
ție. să stimuleze critica și auto- 
crltica. combativitatea revolu
ționară. să educe tineretul în 
spiritul unei comportări dem
ne. civilizate. în școală, fami
lie șl societate.

Ln cadrul adunărilor gene
rale «e vor prezenta, de ase
menea. in vederea înțelegerii 
Ier aprofundate, aspecte ale 
politicii partidului nostru de 
desăvlrșire a construcției so- 
etahiie figuri de eroi ai luptei 
pentru libertatea și fericirea 
par.orulul succesele obținute în 
dezvoltarea economiei, științei 
si culturii, probleme privind 
viata iu'emational*. mișcarea 
comusistă și muncitorească, 
precum șl politica externă a 
nerodului și statului nostru. 
Ia arest »cop. pe baza con- 
RCtării utacișttior. m vor sta
bili la tacețxMul fiecărui tri- 
aeftru temele care urmează 
să fie dezbătute ta adunările 
generale Pentru a stimula in
teresul țevilor față de pro
blemele puse In dezbatere, vor 
trebui folosite fonne d* mai 
adecvata conținutului temei — 
expuneri, conferințe, referata 
armate de discuții dezbateri, 
răspunsuri la întrebările puse 
de elevi etc.

Penira Întreaga masă a ele
vilor ta afara problemelor 
dezbătute ta adunările gene
rale. organizațiile U.T.C. vor 
iniția expuneri simpozioane, 
jurnale vorbite. întîlniri șl 
convorbiri cu cadre competen
te din diferite domenii de ac
tivitate. activiști de partid și 
de stat muncitori, ingineri și 
tehnic ent oameni de știință, 
artă și cultură etc. Toate a- 
cestea să-i ajute pe elevi in 
lărgirea orizontului de cunoș
tințe politice, științifice, cul
turale. să dea răspuns multi
plelor probleme care-i preo
cupă. să-i ajute în alegerea 
viitoarei profesiuni. Este ne
cesar să se asigure un conținut 
mai bogat informărilor poli
tice. inviți nd să răspundă la 
întrebările elevilor, să vor
bească în fața lor. profesori, 
oameni de specialitate, ziariști, 
despre evenimentele care au 
loc în țara noastră. în viata 
internațională, despre lupta 
popoarelor, a tineretului din 
țările capitaliste sau aflate 
încă sub dominație capitalistă,

Inițiatorul și organizatorul

întregii activități

extrașcolare—organizația U.T.C.
Pornind de la sarcinile puse 

de partid în fața organizațiilor 
U.T.C. din școală, plenara a 
subliniat necesitatea ca aces
tea, cu sprijinul și colabora
rea conducerii școlilor, să fie 
organizatoarea tuturor activi
tăților extrașcolare. Organiza
țiile U.T.C. trebuie să-și asu
me din planul comun de acti
vități responsabilități precise, 
să prevadă în planurile lor 
proprii sarcini concrete, în așa 
fel îneît fiecare elev să știe ce 
inițiază organizația pentru el, 
la ce fel de activități îl chea
mă să ia parte.

Pentru a cuprinde masa lar
gă a elevilor la activitatea cul- 
tural-artistică și sportivă este 
necesar ca organizațiile U.T.C., 
fără a slăbi preocuparea pen
tru activități la nivelul școlii 
să-și orienteze în așa fel mun
ca îneît să asigure desfășura
rea celei mai mari părți a ac
tivităților extrașcolare la ni
velul claselor de elevi, al 
anilor de studii, folosind în 
acest scop mai bine colectivele 
de elevi, respectînd atribuțiile 
cu care acestea au fost inves
tite.

Cu sprijinul competent și 
permanent al cadrelor didac
tice, organizațiile U.T.C. tre
buie să antreneze întreaga 
masă a elevilor la pregătirea 
șl desfășurarea unor bogate 
activități cultural-artistice. Să 
fie create în toate școlile for

împotriva exploatării și asu
pririi, pentru libertate și in
dependență.

Organizațiile U.T.C. din 
școli vor trebui să ofere un 
cîmp mai larg manifestărilor 
prin care elevii să cunoască 
glorioasele tradiții de luptă ale 
poporului și partidului. Ac
țiuni ca vizitele la muzee, 
locuri istorice, îngrijirea mo
numentelor, expedițiile pe ur
mele unor înaintași iluștri, 
trezesc în sufletul elevilor 
profunde sentimente patrioti
ce. le oferă pilde înălțătoare de 
luptători patrioți pentru pro
gresul social, pentru afirmarea 
ființei naționale a poporului 
român. Activiștii Uniunii Ti
neretului Comunist cu munci 
de răspundere să vorbească în 
fața elevilor despre istoria 
mișcării revoluționare a tine
retului român, despre figurile 
luminoase ale luptătorilor co
muniști și uteciști.

Desfășurind asemenea acti
vități, organizațiile U.T.C. vor 
contribui activ la formarea la 
elevi și studenți a unor temei
nice convingeri politice, ideo
logice. în spiritul ideilor mar- 
xist-leniniste, al politicii 
P.C.R., la cultivarea în rîndul 
acestora a hotărîrii de a sluji 
neabătut cauza măreață a 
partidului și interesele poporu
lui, vor contribui la dezvolta
rea patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, 
a solidarității internaționale în 
numele idealurilor de pace și 
socialism.

Plenara a cerut organiza
țiilor U.T.C. să dezvolte mai 
mult la elevi dragostea și in
teresul pentru culegerea și va
lorificarea folclorului local, 
organizînd expediții de docu
mentare. convorbiri cu bătrî- 
nii satelor, continuatori ai 
unor tradiții în cusătură, 
sculptură, ceramică etc. Ma
terialele culese cu acest prilej 
să fie valorificate în cadrul 
revistelor, expozițiilor și mu
zeelor școlare.

Una din îndatoririle de 
onoare ale organizațiilor U.T.C. 
din școli este aceea de a cul
tiva la elevi adînca prețuire a 
tradițiilor științei, artei șl cul
turii românești, dorința fier
binte de ■ prelua și a duce 
mai denarte făclia creației 
înaintașilor, contribuind ast
fel la afirmarea cutezătoare a 
tot ce este nou și Înaintat, 
pentru triumful progresului și 
prosperitatea patriei.

Organizațiile U.T.C. din școli 
vor trebui să militeze în viitor 
cu mai multă perseverentă 
pentru formarea și dezvol
tarea la elevi a trăsăturilor 
moralei comuniste; ele tre
buie să educe la viitorul am 
al muncii al științei, artei și 
culturii asemenea trăsături de 
caracter cum sînt onoarea, 
demnitatea, cinstea, compor
tarea civilizată în toate îm
prejurările, interesul și atitu
dinea activă, militantă, față 
de problemele întregii noastre 
societăți- Sprijinind școala în 
formarea și dezvoltarea la ti
neri a unor asemenea tră
sături, organizațiile U T C. tre
buie să contribuie activ la 
crearea în rîndul elevilor a 
unei atitudini intransigente, 
a unei opinii combative de 
masă împotriva manifestărilor 
de superficialitate față de 
problemele majore ale vieții, 
împotriva tendințelor unor 
elevi de a nesocoti normele 
elementare de comportare ci
vilizată. de a fugi de greutăți, 
de a subaprecia munca fizică.

mații artistice la care să fie 
antrenat un număr cît mai 
mare de elevi și care să pre
zinte spectacole în fața cole
gilor lor, a elevilor din alte 
școli. Pentru stimularea miș
cării artistice din școli, se vor 
organiza anual, la nivelul ora
șelor și raioanelor, concursuri 
care vor marca și închiderea 
anului școlar, se va studia îm
preună cu Ministerul învăță- 
mîntului posibilitatea organi
zării festivalurilor naționale 
ale elevilor; se va statornici 
în viața școlilor frumoasa tra
diție a serbărilor școlare cu 
prilejul deschiderii și închide
rii cursurilor, precum și al 
unor evenimente însemnate.

Organizațiile U.T.C. vor tre
bui să inițieze mai multe acti
vități cultural-artistice la ni
velul claselor, antrenînd în 
mod sistematic la pregătirea 
și desfășurarea lor elevii care 
au înclinații deosebite, care 
știu să cînte, să recite, să dan
seze, care au un dezvoltat spi
rit organizatoric și de iniția
tivă.

Cu sprijinul școlii organiza
țiile U.T.C. trebuie să lărgească 
sfera activităților cultural- 
artistice, organizînd cu regu
laritate manifestări cum sînt: 
concursuri pe diferite teme, 
vizionări de spectacole, seri 
literare. întîlniri cu scriitori, 
recenzii si discuții pe margi
nea cărților nou apărute, acti

vități care răspund vîrstei 
elevilor și sînt îndrăgite de 
aceștia.

în scopul formării unui larg 
orizont cultural, pentru edu
carea estetică a elevilor se vor 
extinde cercurile de inițiere 
muzicală, de artă plastică, 
prieteni ai filmului, de învă
țare a dansurilor, a diferitelor 
instrumente muzicale etc.

Organizațiile U.T.C. din școli 
să inițieze o largă acțiune de 
învățare a poeziilor, a cîntece- 
lor patriotice și revoluționare 
de către elevi. Va trebui să 
devină o practică a muncii de 
organizație, întrucît face parte 
din spiritul tineresc care o de
finește, ca uteciștii să cînte la 
adunările generale, la acțiunile 
de muncă patriotică, cu ocazia 
organizării unor marșuri, pre
cum și la toate activitățile care 
se organizează de către U.T.C. 
în școală.

Continuînd o veche tradiție, 
cu sprijinul conducerilor șco
lilor, al cadrelor didactice, or
ganizațiile U.T.C. vor trebui 
să inițieze editarea „reviste
lor școlare", folosind pentru 
aceasta posibilitățile locale, 
asigurînd astfel un cadru po
trivit de manifestare a aptitu
dinilor literare, muzicale, ști
ințifice, tehnice și artistice ale 
elevilor.

Folosind mai bine baza ma
terială existentă în fiecare 
școală și oraș, organizațiile 
U.T.C. cu sprijinul conducerii 
școlilor, al comitetelor de cul
tură și artă, a caselor de cul
tură, teatrelor, întărind cola
borarea cu alte colective de 
tineri, să organizeze cu regula
ritate reuniuni tovărășești, 
carnavaluri, seri distractive și 
alte activități menite să asi
gure o distracție plăcută, cu 
adevărat tinerească, masei 
largi a elevilor.

Pe baza măsurilor recente 
privind organizarea și desfă
șurarea activității de educație 
fizică și sport în rindurile ele
vilor, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să sprijine școala șl 
asociațiile sportive In elabo
rarea șl aplicarea calendarului 
competițional, la amenajarea 
bazelor sportive, astfel îneît 
toți elevii să fie antrenați la 
practicarea sistematică a wer- 
c iții lor fizice și sportului. Con
tinui nd să se preocupe mai 
mult de dezvoltarea la elevi a 
interesului pentru orele de 
educație fizică, organizațiile 
U.T.C. au datoria ca prin aso
ciația sportivă, să organizeze 
întreaga activitate sportivă de 
maeă, inițiind campionate de 
casă, competiții interscolare și 
inierclase etc., să sprijine ele
vii cu aptitudini pentru a ob
ține rezultate de performanță.

Turismul, important mijloc 
de educare patriotică a elevi
lor, de dezvoltare și călire 
fizică, va trebui să cunoască 
o mai mare extindere în școli, 
în fiecare școală se vor în
ființa cercuri de turism care 
trebuie să se ocupe sistematic 
de organizarea turismului local

Să dăm patriei specialiști 

cu o înaltă pregătire
Analizînd activitatea în rîn

dul studenților, Plenara C.C. 
al U.T.C. a apreciat că în anul 
universitar trecut organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenți
lor s-au manifestat ca un fac
tor activ în viața universita
ră, înregistrînd progrese în 
aproape toate domeniile de 
activitate. Pe primul plan al 
muncii organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor au stat dezvolta
rea continuă a răspunderii 
studenților față de învățătură, 
întărirea disciplinei universi
tare, sprijinirea conducerilor 
institutelor și facultăților pen
tru buna desfășurare a proce
sului de învățămînt. în cadrul 
adunărilor generale s-au dez
bătut atitudinea studenților 
față de învățătură, organiza
țiile U.T.C, au orientat în mai 
mare măsură activitățile ini
țiate în scopul dezvoltării con
științei viitorilor specialiști, 
spre înțelegerea deplină de că
tre aceștia a răspunderilor ce le 
revin pentru dobîndirea unei 
temeinice pregătiri profesio
nale și politice.

Organizațiile U.T.C. s-au 
preocupat mai susținut de 
sprijinirea studenților din anul 
I în vederea încadrării lor în 
viața universitară și a celor 
din ultimii ani pentru cunoaș
terea specificului viitoarelor 
locuri de muncă. De asemenea, 
ele au făcut propuneri de îm
bunătățire a întocmirii ora- 
riilor și planificării examene
lor, au sprijinit efectiv buna 
organizare și desfășurare a 
practicii în producție a stu
denților. în anul universitar 
trecut a crescut simțitor ac
tivitatea celor 775 cercuri ști
ințifice studențești în cadrul 
cărora 12 930 de membri au 
luat în studiu peste 9 000 de 
teme.

Un obiectiv de seamă al 
muncii organizațiilor U.T.C. 
l-a constituit însușirea de 
către toți studenții a hotărî- 
rilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și a celorlalte docu
mente de partid. Organizațiile 
U.T.C. au inițiat, în acest 

la sfîrșit de săpt&mînă. pre
cum și de popularizarea celor 
mai interesante trasee, locuri 
turistice, monumente istorice 
și ale naturii, obiective eco
nomice etc.

Subliniind necesitatea Îm
bunătățirii muncii politice si 
organizatorice în rindurile ti
neretului astfel ca în următorii 
ani covîrșitoarea lor major.- 
tate să devină membri ai Uniu
nii Tineretului Comunist, Con
gresul al VlII-lea al U.T.C. a 
precizat totodată că cea rr.-i 
mare parte a celor ce vor in
tra în U.T.C. vor proveni din 
școlile generale, licee Și școii 
profesionale. De aceea, ple
nara a arătat că este ne
cesar ca organele și organi
zațiile U.T.C. să desfășoare o 
muncă intensă de educare 
politica a elevilor, care ur
mează să devină uteciști. să le 
explice scopul, caracterul și 
sarcinile U.T.C., drepturile |i 
îndatoririle ce le revin, să-i 
antreneze la activitățile ini
țiate, dezvoltîndu-le dragosîea 
și atașamentul fată de organi
zație. O dată primiți in rîndul 
uteciștilor, organizațiile U.T.C. 
trebuie să desfășoare o munci 
stăruitoare de educare a aces
tora în spiritul principiilor re
voluționare, să-i antreneze la 
întreaga viață de organizație, 
să le încredințeze sarcini con
crete și să-i ajute să le Înde
plinească. Potrivit prevederi
lor congresului nostru, comi
tetele raionale și orășenești ale 
U.T.C. vor trebui să acorde o 
atenție deosebită creării orga
nizațiilor U.T.C. la clasele a 
VIII-a, primirii în rindurile 
U.T.C. în cursul anului școlar 
a majorității elevilor din 
aceste clase. Plenara a stabilit 
ca în viitor, înmînarea carne
telor U.T.C. să se facă in 
adunări pe ani de studii și 
grupe de clase. Cu acest prilej 
să fie invitați să participe 
profesori, părinți ai elevilor, 
să fie solicitați să vorbească 
activiști de partid și ai U.T.C., 
asemenea festivități închein- 
du-se cu activități cultural- 
distractive.

Pe baza hotărîrii plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. 
din aprilie a.c. au fost luate o 
aerie de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea generală a 
activității pionierești. Este o 
datorie de onoare ■ organelor și 
a organizațiilor U.T.C. să spri
jine în continuare întreaga ac
tivitate pionierească, să mani
feste o deosebită grijă și atenție 
față de cei care mîine vor de
veni meenbri ai U.T.C. Plenara 
a recomandat organelor și or
ganizațiilor U.T.C. să ajute 
consiliile regionale, raionale și 
orășenești ale organizației 
pionierilor pentru ca acestea 
sa inițieze și să desfășoare cu 
copiii un program de activi
tăți interesante, ținînd seama 
de particularitățile de virstă 
ale elevilor, să îndeplinească 
întocmai sarcinile încredința
te de partid organizației pio
nierilor.

scop, dezbateri, gemlnarll 
expuneri, simpozioane. întîl
niri cu activiști de partid și 
de stat, cu specialiști din do
meniul economiei și culturii 
Pe baza consultării studenți
lor s-a îmbunătățit conținutul 
adunărilor generale și al in
formărilor politice în cadrul 
cărora activiști cu munci de 
răspundere, specialiști au dat 
consultații și au răspuns la 
întrebările puse. De o bună 
apreciere din partea studenți
lor s-au bucurat cercurile 
teoretice menite să ajute la 
studierea și aprofundarea u- 
nor probleme politice, ideolo
gice și filozofice actuale, pre
cum și ciclurile tematice de 
activități organizate la I.S.E. 
și Institutul politehnic Bucu
rești, Universitatea Timișoara, 
I.M.F. și Universitatea Cluj.

Asociațiile studenților, cu 
sprijinul organizațiilor U.T.C. 
s-au preocupat de îmbunătăți
rea activității caselor de cul
tură, au sprijinit conducerile 
institutelor pentru organizarea 
activității cluburilor culturale 
nou create. Festivalul artistic 
studențesc din acest an, dedi
cat celei de a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Ro
mân, a cuprins peste 8 000 de 
studenți și a reliefat crește
rea valorii interpretative a 
artiștilor-studenți.

Ca urmare a măsurilor lua
te pentru îmbunătățirea orga
nizării activității de educația 
fizică și sport în rîndul ele
vilor și studenților, au fost 
constituite 37 de cluburi spor
tive în institutele de învătă- 
mînt superior — ceea ce a 
dus la o înviorare a sportului 
universitar, de masă și de 
performanță. In anul care a 
trecut, circa 60 000 de stu- 
denți au fost antrenați la cam
pionatele universitare, iar 
2 000 dintre ei au luat parte 
la faza pe țară. Alături de ce
lelalte activități, turismul a 
cunoscut o dezvoltare conti
nuă, antrenînd numai în acest

(Continuare în pag. a
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an universitar La acțiunile or
ganizate peste 40 000 studenți. 

însuflețiți de avîntul și en
tuziasmul cu care întregul po
por traduce în viață hotărî- 
rile Congresului al IX-lea al 
P.C.R., în anul universitar 
1965—1966 studenții patriei 
noastre s-au străduit să înve
țe mai bine, să muncească cu 
conștiinciozitate și pasiune 
pentru a dobîndi o temeinică 
pregătire de specialitate. Bi. 
lanțul sesiunilor de examene 
reflectă creșterea nivelului de 
pregătire a studenților. De 
curînd, de pe băncile facultă
ților au pornit către toate 
colțurile țării peste 17 600 de 
specialiști, cea dinții promoție 
a noului cincinal.

în plenară s-a subliniat însă 
că, deși s-au obținut rezulta
te bune; bilanțul anului uni
versitar trecut prezintă o 
seamă de neajunsuri, de ră- 
mîneri în urmă. Astfel, dacă 
în ceea ce privește creșterea 
procentului de studenți cu 
pregătire bună șî foarte bună 
s-au înregistrat progre
se. procentul de promovați 
este încă nesatisfăcător. în 
facultăți fiind încă multi stu
denți care-și amînă nejustifi- 
cat examenele, promovîndu-le 
în sesiunile din toamnă cu ca
lificative scăzute.

Atît în raportul prezentat 
cît și în discuții a fost criticată 
comportarea unor tineri din 
facultăți care prin atitudinile 

J Și faptele lor vin în contra
dicție cu normele conduitei 
civilizate, cu morala si etica 
socialistă.

Aspectele negative din mun
ca și comportarea unor stu
denți, care se reflectă di
rect în rezultatele lor nesatis
făcătoare la învățătură îșt au, 
fără îndoială, izvorul șl în 
slăbiciunile existente In mun
ca unor organizații U.T.C. dfn 
Institute și facultăți. Proble
ma educării studenților în 
apiritul răspunderii față de 
îndatoririle profesionale este 
tratată de unele organizații 
ale U.T.C. într-un mod sim-

Exigențe sporite 

in activitatea educativa
Referîndu-se la sarcinile 

sporite care revin organizații
lor U.T.C. și asociațiilor stu
denților, plenara a arătat că 
întreaga activitate pe care o 
desfășoară acestea în rîndul 
tineretului universitar trebuie 
să aibă ca scop creșterea con
științei studenților, întărirea 

t disciplinei universitare, edu
carea tineretului studios în 
soiritul dragostei față de mun
că, față de făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale, 
pregătirea multilaterală a 
acestuia pentru muncă și via
ță. încă din primele zile de 
cursuri organizațiile U.T.C. și 
'A. S. trebuie să desfășoare o 
bogată activitate educativă 
menită să creeze în colectivele 
studențești o atmosferă propi
ce studiului perseverent, să a- 
sigure respectarea de către toți 
studenții a disciplinei univer
sitare. A-ți organiza bine în
treaga activitate universitară, 
a folosi la maximum timpul 
rezervat studiului, a frecven
ta cu regularitate cursurile, 
seminariile, orele de laborator 
— se sublinia în cadrul dez
baterilor plenarei — nu repre
zintă numai o chestiune per
sonală. Organizațiile U.T.C. șl 
A.S. vor trebui să dezvolte și 
mai puternic la studenți senti
mentul responsabilității față de 
obligațiile care le revin, să-l 
ajute să înțeleagă mai profund 
că pentru rezultatele la învă
țătură răspund nu numai în 
fața lor înșile, în fața părinți
lor, că răspund în fața so
cietății întregi pentru mo
dul în care se pregătesc 
în vederea activității vii
toare la locul de muncă, pe 
șantierul construcției socia
liste. că le revine îndatorirea 
de onoare de a contribui, ală
turi de întregul popor. Ia du
cerea mai departe a operei de 
industrializare socialistă, de 
dezvoltare a agriculturii, știin
ței și culturii noastre socialiste.

Organizațiile U.T.C. și A.S. 
vor trebui să desfășoare o 
muncă sistematică pentru a 
face cunoscute tineretului stu
dios normele de comportare 
studențească, stabilite prin or
dinul ministrului învățămîn- 
tului, să militeze ca toți studen
ții să aibă o conduită corespun
zătoare în facultate, la cămin, 
pe stradă, în societate, să a- 
corde respectul cuvenit celor 
care se ocupă cu pasiune de 
educarea și pregătirea lor. 
Este datoria organizațiilor 
U.T.C. și A. S. să stimuleze 
opinia colectivelor studențești 
împotriva acelora care nu în
țeleg să respecte cu strictețe 
disciplina universitară, să aibă 
o ținută decentă, civilizată, 
care săvîrșesc fapte străine 
eticii socialiste.

plist, fiind redusă uneori, la 
organizarea unor dezbateri — 
de regulă în adunările gene
rale. Activitățile întreprinse 
nu urmăresc în mod deliberat 
educarea sistematică a atitu
dinii studenților față de mun
că, crearea în fiecare colectiv 
a unui climat propice dobîn- 
dirii unor temeinice cunoștințe 
profesionale șj politice.

Tn anul universitar trecut — 
și îndeosebi după desființarea 
olimpiadelor și concursurilor 
profesionale — unele organiza
ții ale U.T.C. și asociații nu 
au acordat atenția cuvenită 
problemelor învățăturii, consi- 
derînd în mod greșit că renun
țarea la folosirea acesor forme
— care de fapt repetau la un 
nivel scăzut activități din ca
drul procesului de învățămînt
— înseamnă totodată renunța
rea Ia folosirea mijloacelor e- 
ducative specifice organizației 
U.T.C. și care au menirea să 
stimuleze tineretul universi
tar in pregătirea profesionala 
pentru respectarea cu strictețe 
a disciplinei universitare.

In același timp — se subli
nia în dezbaterile plenarei — 
deși s-au înregistrat pro
grese evidente în activitatea 
politică, ideologică, nu în 
toate facultățile aceasta s-a 
ridicat la înălțimea cerințelor, 
în unele facultăți preocuparea 
organizațiilor U.T.C. pentru 
prezentarea și explicarea pro
blemelor politice, Ideologice, 
filozofice și economice solicita
te de către studenți a fost lip
sită de perspectivă și de multe 
ori făcută într-un mod nelnte- 
resant. Deși în toate centrele 
universitare s-au organizat 
consultări ale studenților a- 
supra problemelor ce-i Inte
resau, la sfirșitul anului uni
versitar un număr însemnat 
din propunerile importante ale 
acestora au rămas nerealizate. 
51 în acest an organizațiile 
U.T.C. au continuat practica de 
a invita să țină informări poli
tice în fața studenților cadre 
care nu aveau pregătirea nece
sară sau nu activau în domenii 
pentru care studenții solicitau 
răspunsuri.

Organizațiile U.T.C. șl A.S. 
au datoria să-I ajute pe cei 
care vor păși pentru prima 
dată pragul facultății să se 
familiarizeze cu specificul 
muncii universitare, cu stu
diul sîrguincioa și planificat, cu 
disciplina universitară.

Pornind de la faptul că pro
cesul de învățămînt consti
tuie principalul cadru al pre
gătirii politice a viitorilor In
telectuali. organizațiile U.T.C. 
și A.S. trebuie să-și sporească 
preoeuparea pentru mobiliza
rea studenților la însușirea 
temeinică a cunoștințelor de 
specialitate și a celor cu ca
racter Ideologic în strînsă le
gătură cu problemele con
strucției socialiste în țara noa
stră.
Organizațiile U.T.C. din facul

tăți vor desfășura activitatea 
de educație în principal prin 
adunarea generală, careva dez
bate atît problemele privind 
munca universitară $! compor
tarea studenților, cît și pro
blemele politice, economice, fi
lozofice. solicitate de stu- \ 
denfi- Tn afară de proble
mele dezbătute în adunările 
generale se vor organiza și în 
viitor. în urma consultării stu
denților. expuneri, simpozioa
ne, cicluri tematice de activi
tăți, cercuri teoretice, precum 
și informări politice. îndeosebi 
sub formă de întrebări și răs
punsuri.

Prin modul de organizare, 
printr-un conținut bogat si o 
formă interesantă, activitățile 
initiate trebuie să atragă 
masa studenților, să răspundă 
Interesului lor pentru cunoaș
terea aprofundată a proble
melor construcției socialiste, a 
politicii științifice a partidu
lui. Plenara a cerut organiza
țiilor U.T.C și A.S. să elimi
ne din munoa lor toate for
mele si activitățile care nu se 
bucură de adeziunea șl apre
cierea masei de studenți, pfis- 
trînd și dezvoltînd acele ac
țiuni care plac studenților șl 
la care aceștia participă cu 
interes.

îmbunătățirea muncii pe 
care organizațiile U.T.C. o 
desfășoară tn sprijinul pregă
tirii politice, ideologice a stu
denților, va trebui să ducă la 
respingerea hotărîtă de către 
masa largă a acestora a 
oricărei manifestări negative 
din comportarea unor stu
dent!. a oricăror influente ale 
ideologiei si moralei burghe
ze. Vor trebui organizate ori 
de cite ori sînt necesare dez
bateri în cămine și facultăți 
în scopul combaterii manifes
tărilor negative cere apar în 
rîndul studenților, cu atît mai

mult cu cît această formă s-a 
dovedit eficace în anii trecuți- 

Cel de-al VIII-lea Congres 
al U.T.C. a subliniat necesi
tatea ca organizațiile U.T.C. 
din învățămîntul superior să 
se ocupe mai îndeaproape și 
mai eficient de îndrumarea 
asociațiilor studenților pentru 
ca acestea să-și îndeplinească 
cît mai bine atribuțiile ce le 
revin în viața universitară.

Asociațiile studenților tre
buie să acorde mai multă a- 
tentie îmbunătățirii și lărgirii 
sferei de cuprindere a stu
denților în activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă. O de
osebită atenție vor trebui să 
acorde consolidării și îmbu
nătățirii conținutului activită
ții cercurilor culturale. îndru
mării cluburilor și caselor de 
cultură, extinderii în toate 
centrele universitare a festi
valurilor artistice. De aseme
nea. asociațiile trebuie să ofe
re studenților mai mult decît 
pînă acum posibilități de a se 
distra și recreea într-un cadru 
plăcut, tineresc, organized Ia 
sfîrșit de săptămînă reuniuni, 
carnavaluri, seri cu!tural-ar- 
tistice. folosind spatiile exis
tente în institutele de învătă- 
mlnt, precum și alte spații din 
orașele respective. Particinan- 
ții la dezbateri și-au exprimat 
încrederea că în viitor va 
exista o și mai mare întele- medico-sâni tare.

Sa continuam cu noi realizări 

tradițiile muncii patriotice
Una din formele importante 

de manifestare a sentimente
lor de dragoste oentru patrie 
și locul natal ii totodată o ac
tivitate merită ■ contribui Ia 
educația ©rin T_inci ■ tineri
lor s-a dovedit a fi munca 
voluntar-patriotică a tineretu
lui — activitate cu o tradiția 
frumoasă și îndelungată. Par
ticiparea elevilor și studențHor 
la aceste activități a avut pe 
lingă efectele economice, o in
fluență pozitivă în dezvoltarea 
conștiinței,. în formarea unei 
atitudini înaintate față da 
muncă, a respectului față da 
creatorii bunurilor materiala 
ale societății. Plenara ■ subli
niat necesitatea ca elevii 
și studenții să participe cu re
gularitate la acțiunile de 
muncă patriotică fexceptind

Să sporim eficiența muncii 

de indrumare 

a organizațiilor U.T.C. 

din școli și facultăți
îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor care stau în fața or
ganizațiilor U.T.C. din școli și 
facultăți, cere perfecționarea 
muncii de îndrumare și con
trol a activității în rîndul ti
neretului studios. Plenara C-C. 
al U.T.C. a cerut comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești să cunoască temeinic ac
tivitatea din școli șl facultăți, 
să asigure o îndrumare per
manentă și diferențiată a mun
cit să dea o atenție mai mare 
întăririi activității organiza
țiilor pe clasă, an $i facultate: 
activiștii U.T.C. șt. mai ales, 
membrii birourilor comitete
lor regionale, raionale Si oră
șenești ale U.T.C. si fie mai 
des prezenți în mijlocul elevi
lor și studenților, să ia parte 
activă la organizarea și des
fășurarea activităților desti
nate acestora, să studieze și 
să generalizeze experiența 
pozitivă.

O atenție deosebită va tre
bui acordată organizațiilor 
U.T.C. ce se vor constitui în 
toamna acestui an în liceele 
de specialitate, precum și ce
lor nou create în ce’elalte 
scoli si facultăți, consolidării 
lor politice și organizatorice, 
desfășurării unor bogate ac
tivități încă din primele zile 
de școală.

Folosind experiența acumu
lată. comitetele regionale, ra
ionale șl orășenești ale U.T.C. 
vor asigura instruirea temei
nică a aparatului cu proble- 
mele activității U.T.C. din 
școli și facultăți, punînd un 
accent deosebit pe cunoașterea 
și însușirea formelor si meto
delor specifice munci! cu a- 
ceastă categorie de tineri. In
struirile cadrelor U.T.C. din 
școli să albă un caracter prac
tic. să evite indicațiile genera
le. să constituie întotdeauna 
prilejul analizei a tot ce este 
pozitiv în munca organizațiilor 
U.T.C. din școli, al generaliză
rii experienței bune. Una din 
sarcinile principale ale orga
nelor U.T.C. este aceea de a 
asigura tn mod organizat, lu- 

gere și solicitudine din partea 
conducerilor unor institute și 
facultăți pentru asigurarea 
spațiului necesar desfășurării 
acestor acțiuni.

Plenara a subliniat că pentru 
a răspunde unor cerințe fi
rești ale tineretului universi
tar. consiliile asociațiilor stu
denților au datoria să ajute la 
consolidarea noilor cluburi 
sportive, aă-si aducă contribu
ții Ia cuprinderea unui număr 
cit mai mare de student!, la 
practicarea organizată și sis
tematică a educației fizice, a 
sportului.

In noul an universitar va 
trebui să sporească preocupa
rea asociațiilor studenților 
pentru organizarea mai bună 
a controlului obștesc în cămi
ne. cantine și unități medico- 
sa ni ta re. veghind la buna 
gospodărire și folosire a con
dițiilor materiale puse la dis
poziția studenților de către 
statul nostru și contribuind 
totodată la rezolvarea sesiză
rilor și propunerilor studenți
lor. Tn vederea creșterii efi
cientei controlului obștesc e- 
xercitat de asociații este ne
cesară statornicirea unui sis
tem care să asigure o colabo
rare permanentă între consi
liile asociațiilor si conducerile 
institutelor si ale unităților

perioadele de teze șl sesiunile 
de examene). Ia construcția 
spațiilor de învățămînt- a că
minelor. a obiectivelor social- 
culturale. la efectuarea unor 
lucrări în agricultură, la în- 
frurvj5etarea orașelor, precum 
și la alte activități. Tn timpul 
vacanței de vară se vor orga
niza acțiuni de muncă patrio
tică pe șantiere și unități a- 
gricole tn cadrul cărora va fi 
cuprins un număr cît mai 
mare de elevi și studenți. Pen
tru a asigura acțiunilor da 
muncă voluntar-patriotică un 
caracter educativ și organizat 
elevii și studenții vor fi con
stitui ți în brigări iar la acțiu
nile inițiate vor purta drape
lul partidului și al patriei, vor 
cînta rîntece revoluționare, pa
triotice.

nă de lună, generalizarea ex
perienței acumulate, de a face 
totul pentru ca intr-o perioadă 
cit mai scurtă inîțiative'.e. me
todele, formele de muncă cele 
mai potrivite, corespunzătoare 
viratei. preocupărilor diferite
lor categorii de elevi, să fie 
larg cunoscute si aplicate

O atenție deoaebită trebuie 
acordată Dregătirii si desfășu
rării alegerilor U.T.C. și A.S 
Ti ni nd seama că ele se vor 
desfășura într-o perioadă 
scurtă — pentru a da posibi
litate elevilor și studenților 
să-și consacre cea mai mare 
parte din timp studiului — 
organele U.T.C. vor trebui să 
se ocupe cu toată răspunderea 
de buna desfășurare a aces
tora. de tinerea lor la terme
nele planificate. Pe măsura 
terminării alegerilor să se a- 
sigure instruirea temeinică a 
cadrelor și să fie ajutate să-și 
îndeplinească sarcinile ce le 
revin.

Plenara a recomandat orga
nelor U.T.C. să aprofundeze 
în continuare problemele pe 
care le ridică munca în rîndul 
elevilor și studenților, să or
ganizeze colective care să con
troleze și să ajute munca în 
școli șl facultăți, să generalize
ze experiența pozitivă, să sta
bilească măsuri pentru instrui
rea diferențiată a cadrelor.

în cadrul lucrărilor plena
rei a fost puternic exprimată 
convingerea că elevii și stu
denții patriei își vor dovedi 
recunoștința față de partid, 
fată de întregul nostru popor 
pentru minunatele condiții de 
studiu și de viață ce le-au 
fost create, pregătindu-se cu 
pasiune în școli și facultăți 
animați de convingerea însu- 
flețitoare că realizările de sea
mă din industrie, agricultură, 
din toate domeniile, sînt și vor 
fi asigurate prin munca unor 
cadre bine pregătite, capabile să 
facă față cu succes și compe
tență sarcinilor complexe, să-și 
pună întreaga energie și pri
cepere în slujba operei de edi
ficare a socialismului și co
munismului în patria noastră.

fUrmare din pag I)

După cum știți, aceasta a fost 
de altfel una din preocupă
rile permanente ale înaintași
lor învățămîntului nostru su
perior. încă cu 100 de ani în 
urmă, reprezentanți înaintați 
ai intelectualității țării' au 
militat pentru dezvoltarea în
vățământului tehnic, conside
red aceasta una din con
dițiile esențiale ale propășirii 
României moderne. (Aplauze). 
Este necesar ca și tn viitor 
să acordam o atenție de 
prim ordin institutelor și fa
cultăților care pregătesc ca
dre pentru nevoile industriei, 
agriculturii. construcțiilor, 
transportului, specialiști capa
bili să asigure perfecționarea 
continuă a tehnicii. îmbună
tățirea activității economice a 
întreprinderilor. Desigur, a- 
ceasta nu înseamnă nicidecum 
neglijarea celorlalte ramuri 
ale învătămîntului universi
tar : facultățile umanistice, 
institutele de științe sociale 
răspund unor cerințe impor
tante ale societății, ale civi
lizației moderne, și de aceea 
ele trebuie să capete dezvol
tarea corespunzătoare, să fie 
mereu perfecționate.

învățămîntul universitar îsl 
poate îndeplini cu succes înal
ta menire pe care i-o conferă 
societatea noastră în măsura 
In care el asigură studenților 
posibilitatea de a cunoaște si 
a-și însuși tot ceea ce este mai 

0 nou și mai înaintat în știința 
și cultura națională și mondi- 

I ală Tn împrejurările uriașu
lui avînt de azi al cunoaște
rii. al revoluției tehnico-ști- 
ințifice care modifică fără :n- 

I treruoere și în mod radical 
condițiile producției materia
le. a nu manifesta în învătă- 
mint o receptivitate maximă, 
mobilitate și capacitate de a- 
daDtare rapidă la progresele 
științei, ta ultimele cuceriri 
din domeniul respectiv, în
seamnă a da societății cadre 
insuficient înarmate oentru 
cerințele imperioase ale vieții. 
De aceea. îndatorirea primor
dială a cadrelor didactice care 
lucrează în invătămîntul su
perior este de a ține Dasul cu 
evoluția științei, de a oferi 
studenților cunoștințe care să 
reflecte ultimul stadiu la care 
a ajuns cunoașterea în secto
rul oentru care «e pregătesc.

Realizare# acestui deziderat 
presupune, de asemenea, asi
gurarea unei strînse legături 
a fnvltlmîntulul universitar 
cu nraetica, cu nroductia. Te
șind de pe porțile institutelor, 
tinerii specialiști trebuie să fie 
bine Dregi titi pentru muncă, 
oentru producție; ei tre
buie să cunoască nivelul 
de dezvoltare șl caracteristi
cile activității tn sectorul oe 
care si l-au ales, să se poată 
manifesta de la început ca 
elemente înaintate, factori de 
nSdelde în lunta nentru pro
movarea noului tp producție. 
Contactiil cu nractira. activi
tatea obștească cultivă prețu
irea și respectul față de mun
că. interesul studenților pen
tru producția de bunuri mate
riale consacrată propășirii pa
triei noastre socialiste (Apla- 
aze nnternice).

Tnvătămîntul superior tre
buie să nuni la temelia în
tregii preeătiri științifice a 
studenților la baza fo~m*ti*! 
lor intelectuale, concepția des
pre lume și viată a riase! 
muncitoare — materialismul 
dialectic și Istoric Ea le per
mite să înțeleagă și să explice 
în mod just legile și fenome
nele vieții sociale, le dă pers
pectiva dezvoltării istorice. Ii 
înarmează în lupta pentru 
făurirea noii societăți — so
cietatea comunistă. (Vil s- 
plauze).

Studierea științelor sociale, 
a economiei politice, istoriei, 
filozofiei trebuie să aibă drept 
rezultat cunoașterea de către 
student! a strădaniilor po
porului nostru pentru eman
cipare politică și economică, 
înțelegerea idealurilor și as
pirațiilor sale, a luptei forțe
lor progresiste și revoluțio
nare pentru eliberare națio
nală și socială : aceasta tre
buie să-i ajute să aprofunde
ze politica Partidului Comu
nist Român, care aplică în 
mod creator marxism-leninis
mul la condițiile concrete ale 
României. Studenții, tinerii 
noștri intelectuali trebuie să 
cunoască bine lupta seculară 
a popoarelor pentru progres 
social, pentru o viață mai bu
nă. direcțiile de dezvoltare a 
societății contemporane, să 
devină promotori curajoși ai 
ideilor și principiilor noi, 
înaintate, adversari ai orică
ror teorii retrograde, perima
te, ai mentalităților învechite, 
participant! activi la lupta 
pentru pace, democrație și so
cialism. (Aplauze puternice).

Pentru a deveni buni con
structori ai socialismului și 
comunismului, pentru a deve
ni buni comuniști nu este su
ficient ca tinerii să înve
țe unele definiții despre 
comunism. Tineretul nos
tru trebuie să-și însușeas
că, în esență, totalitatea cunoș
tințelor științifice. acumulate 
de omenire. Numai stăpînind 
bine știința, pregătindu-se ca 
specialiști competenți, însu- 
șindu-și o bogată cultură ge
nerală. tinerii vor putea să-și 
îndeplinească cu succes obli
gațiile față de societate, să-șî 
facă datoria față de patrie. 
(Aplauze îndelungate).

Profunzimea și eficacitatea 
studiului universitar depind, 
fără îndoială, în mare mă

sură, de calitatea muncii 
cadrelor didactice, de căl
dura și pasiunea pe care a- 
cestea o pun în Instruirea ti
nerilor. în formarea lor pen
tru viață. Manifested exigen
tă față de propria lor pregă
tire științifică și pedagogică, 
profesorii, conferențiarii, asis
tenții trebuie să solicite din 
partea studenților eforturi tot 
maî mari, să introducă în pro
cesul de învățămînt cerințe 
înalte, corespunzătoare nive
lului atins de știința contem
porană- Se impune totodată 
un sprijin efectiv din partea 
corpului profesoral în orien
tarea muncii studenților. în 
formarea stilului universitar 
de studiu, caracterizat nu prin 
înmagazinarea mecanică a 
cunoștințelor, ci prin dezvol
tarea pasiunii științifice, a ca
pacității de gîndire si investi
gare. Este necesar ca studen
ții să fie ajutați îndeaproape 
în munca de cercetare. în ac
tivitatea desfășurată în labo
ratoare șl biblioteci, stimulîn- 
du-se puternic spiritul lor 
creator.

Profesiunea de dascăl are 
un profund sens social și etic: 
misiunea profesorului nu se 
reduce Ia actul transmiterii 
cunoștințelor, ea presupune 
în același timp o mare răs
pundere pentru plămădirea 
personalității noilor generații 
de intelectuali, pentru mode
larea conștiinței lor cetățe
nești. pentru cultivarea în 
rîndul viitorilor snecialisti a 
unor înalte idealuri de liberta
te si nrogres social. Este ne
cesar ca întregul corn didac
tic să se preocupe îndeaproa
pe d? educația studenților, de 
cn-nportarea lor în societate, 
as gurînd ca intelectualii noș
tri de mîîne să aibă o îmltă 
tinutfi atît în viața universi
tară cît șl în viata de toate 
zi'.ele. (Aplauze).

îmbunătățirea continuă a 
conținutului învătămîntului. 
perfecționarea procesului in
struct* v-educa tiv în univer
sități sînt strîn« legate de in- 
tens’ficarea activității de cer
cetare științifică a cadrelor 
d’dacttce învățăm Intui supe
rior din tara noastră dispune 
în prezent de un remarcabil 
potential științific Este nece
sar ca fiecare institut, fiecare 
catedră <3 devină un factor 
a "tiv în *rontu1 "ostru știin
țific o tribună de dezbatere 
creatoare. de confruntare 
principială a ODÎniilpr. care să 
contribuie la soluționarea 
multiplelor nrnbleme ale *on- 
structiei socialiste la înflori
rea «t! Intel si culturii româ
nești.

Stimați tovarăși.
Orînduîroa socialistă a des

chis fn fata tineretului patriei 
noastre perspective nelimita
te de valorificare a entuzias
mului și capacităților sale 
creatoare de îmnlini-e a celor 
mai îndrăznețe idealuri si nă
zuințe Una din cuceririi* c*le 
mai de seamă ale ponorului 
nostru constă în faptul că el 
poate oferî ^zl generatitior ti
nere posibilitate* de a trăi o 
v’ată demnă, eliberata de ex
ploatare. câ le coate deschide 
toate porțile vieții. Ie poate 
asigura ascensiunea sore cu
noaștere. spre știința și cultu
ra ''ea mai înaltă

Trebuie să subliniem cu 
satisfacție că studențimea 
din tara noastră. fără 
deosebire de naționalitate, 
crescută și educată în spi
ritul dragostei față de patrie, 
al devotamentului oentru cauza 
socialismului, merită din plin 
încrederea și solicitudinea cu 
care este înconjurată de 
întregul popor. (Aplauze în
delungi). Studiind cu rivnă si 
pasiune, studenții au toate con
dițiile pentru a-și însuși o 
cultură generală și de spe
cialitate temeinică. Con
strucția socialismului pune 
în fața tineretului stu
dios îndatoriri și exigente 
tot mai mari. Astăzi nu mai 
este nimănui permis sfi se pre
zinte în fața societății cu o 
pregătire mediocră, să se „stre
coare" prin viața cu un bagaj

Acasă
(Urmare din pag. I)

griu, țtiuleții, ciorchinii, sfe
cla ji dovlecii toate cele
lalte roade ale pămîntului 
care se rînduiau frumos, pe 
polițele expoziției; erau pă- 
mînturile, pe care le bătusem 
în copilărie, între drumul sub
țire și izlaz, între drumul gării 
și salcîmul lui Bălan, și pă- 
mintufile acesteia ni se înfă
țișau altfel, acum. Pășeam ca 
printre grădini, peste arăturile 
mărunțite, peste griul abia 
răsărit, printre loturile sime
trice, rînduite pe brigăzi, pe 
soiuri și experiențe. Și toate 
vorbeau altfel despre oameni 
și sat, elogiind nu numai hăr
nicia, ci și priceperea și 
știința.

Și luam seama că, președin
ții celor două cooperative 

de cunoștințe minim. Tumul
tuoasa noastră realitate socială, 
epoca contemporană — epoca 
energiei atomice, a ciberneti
cii, astronauticii — impun 
tinerilor să fie bine înarmați 
din punct de vedere științific, 
să stăpînească — în domeniul 
pe care și l-au ales — tot ceea 
ce a creat mai de preț ome
nirea pe tărîmul cunoașterii.

Trăjți, dragi studenți, vre
muri minunate ; strămoșii și 
părinții voștri au dus lupte 
grele, au avut de învins multe 
greutăți pe calea propășirii 
României. Generația voastră 
trăiește în condițiile înfloririi 
continue a țării, a națiunii 
noastre socialiste.

Acesta este rezultatul mun
cii și luptei duse de poporul 
nostru de-a lungul veacurilor, 
al eforturilor depuse de gene
rațiile înaintașilor. Prețuiți 
înfăptuirile părinților și stră
moșilor voștri, munciți fără 
preget pentru a dezvolta o- 
pera minunată pe care o moș
teniți. . Invățați, pregătiți-vă 
temeinic pentru a asigura 
dezvoltarea continuă a bazei 
materiale a societății noastre, 
faceți totul pentru ca națiu
nea noastră să devină tot mai 
puternică, pentru ca poporul 
român să ducă o viață tot mai 
îmbelșugată ’ (Aplauze puter
nice. îndelungi).

Un rol important în stimu
larea nobilei amhiții a stu
denților de a ști cît mai mult, 
în crearea unui climat de 
emulație creatoare în toate 
institutele și universitățile 
țării, îl au organizațiile de 
partid și de tineret. îndato
rirea acestora este de a cana
liza întreaga energie a studen
ților spre studiu, spre muncă 
intensă, disciplinată, spre ac
tivitate științifică. Totodată, 
organizațiile Uniunii Tineretu
lui Comunist, asociațiile stu
dențești trebuie să se preo
cupe de educarea studenților 
în spiritul ideilor comunismu
lui. al eticii noastre noi, al 
unei comportări civilizate în 
toate împrejurările vieții, car® 
să facă cinste valoroasei in
telectualități a patriei noastre. 
(Vil aplauze).

învățămîntul universitar ro
mânesc are tradiții cu care 
ne putem mîndrî ; în facultă
țile noastre s-au format per
sonalități de «tearnâ ale po
porului român, ’uptători în
flăcărați pentru idealurile sale 
de dreptate și libertate socială 
și națională, creatori de pres
tigiu care au Îmbogățit tezau
rul științei și culturii patriei 
șl al lumii întregi. Obligația 
de onoare a cadrelor didactice, 
a studenților este de a dez
volta și duce mai departe 
aceste tradiții, de a asigura ca 
învățămîntul superior să-și 
îndeplinească sarcinile de răs
pundere încredințate de partid 
și guvern, de a ridica tot 
mai sus școala, știința și cul
tura patriei noastre. Tnvăță- 
mîntul superior reprezintă 
un important avanpost al 
luptei poporului pentru pro
gres și civilizație, pentru în
florirea României socialiste. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși.

Muncind pentru dezvoltarea 
economiei și culturii patriei sa
le. poporul român îndeplinește 
o datorie națională si în ace
lași timp una internațională ; 
el iși aduce contribuția la în
tărirea sistemului mondial so
cialist la creșterea prestigiu
lui în lume a acestuia, la spo
rirea forțelor care luptă pen
tru pace, independență națio
nală și progres social. In 
același timp, țara noa
stră desfășoară o susținută 
activitate în domeniul politicii 
internaționale în sprijinul aspi
rațiilor înaintate ale omenirii 
contemporane, pentru colabo
rare între state, pentru respec- 
tarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, 
fără amestec ^in afară, pentru 
preintîmpinarea unui nou 
război mondial.

întărind continuu relațiile 
de prietenie și colaborare fră
țească cu toate țările socialiste 

agricole — din Vîlcele și Flo- 
roaica, veteranii începuturilor 
aspre și atîtor campanii rod
nice, au mai îmbătrinit puțin ; 
că brigadierii, unii au ieșit la 
pensie și au venit alții, tineri, 
de prin școli, să continue 
munca lor. Satul crește mereu 
alte promoții.

Stăm la masa mare, în ziua 
recoltelor, tineri și vîrstnict; 
stăm cu ai noștri și ne amin
tim și-n fața griului nou răsă
rit, visăm recolta altui an. 
Unii venim de pe șantiere de 
construcții, alții din combi
nate, alții de la catedre, alții, 
din alte domenii de activitate 
și profesii. Aici sîntem, toți. 
fiit satului, fiii comunei din 
Bărăgan și ne bucurăm cu ai 
noștri, la bilanțul toamnei; 
mergem prin sat invitați în 
casele noi; felicităm pe mirii 

— relații ce stau la baza poli
ticii noastre externe — Româ
nia dezvoltă legături multilate
rale cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială. Noi 
milităm neobosit pentru pro
movarea în viața internațio
nală a principiilor respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității in 
drepturi și avantajului re
ciproc — singura bază rațio
nală. acceptabilă, pe care se 
pot clădi azi relațiile dintre 
țări, care poate asigura in
staurarea și menținerea pă
cii în lume. (Aplauze). Aceste 
principii capătă o tot mai 
mare aderență în întreaga 
lume, sînt tot mai larg recu
noscute de opinia publică 
mondială. împotriva lor se ri
dică cercurile Imperialiste și 
în primul rînd imperialismul 
american care, în dorința de 
a frîna procesele revoluționare 
ale lumii contemporane, mersul 
înainte aî societății, promo
vează o politică agresivă, 
recurge tot mai frecvent la 
atentate împotriva indepen
denței șl suveranității unor 
popoare, la amestecuri bru
tale în treburile interne ale 
unor state libere. Așa după 
cum se știe, cel mai flagrant 
exemplu în această privință îl 
constituie agresiunea Statelor 
Unite ale Americit în Vietnam.

Poporul român își reafirmă 
solidaritatea deplină și spri
jinul frățesc față de lupta 
dreaptă a eroicului popor viet
namez. Noi considerăm că 
singura cale de soluționare a 
conflictului din Vietnam — 
care periclitează în mod grav 
cauza păcii internaționale —• 
este încetarea agresiunii S.U.A., 
oprirea bombardării Republi
cii Democrate Vietnam, retra
gerea trupelor intervenționiste 
din Vietnamul de sud Po
porul vietnamez să fie lăsat 
să-si rezolve singur proble
mele vieții sale Interne, fără 
nici un amestec din afară. 
(Aplauze îndelungate).

Realitatea arată că pentru a 
zădărnici planurile agresiva 
ale imperialiștilor este nece
sară întărirea unității de ac
țiune a întregii omeniri pro
gresiste. unirea într-un singur 
Si puternic șuvoi a tuturor 
forțelor antiimperiallste Parti
dul și guvernul țării noastre 
cons’deră drept o înaltă înda- 
to-’re Internationalists să-sl 
aducă și !n viitor contribuția 
la dezvoltarea forței și.coeziu
ni] țărilor socialiste, a clasei 
muncitoare internaționale, a 
mișcării comuniste șl munci
torești. Ia intensificarea luptei 
pentru nace în întreaga lume. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși.

Vă rog să-ml permiteți 
să închei. exprimîndu-mi 
convingerea’ că anul pe ca
re îl înceoeti va marca 
un nou progres în dezvol
tarea învătămîntului supe
rior românesc, va înregistra 
noi succese în ridicarea aces
tuia la n’velul cerințelor im
puse de desăvîrsirea construc
ției socialiste, de înfăptuirea 
mărețului program al parti
dului.

Urez tuturor cadrelor didac
tice realizări tot mai mari în 
munca lor nobilă înch’nafă 
creșteri! șl pregătirii genera
țiilor care vor duce mai de
parte ooera de edificare a 
socialismului si comunismului 
în patria noastră (Vii aplauze).

Urez studenților din Bucu
rești. întregii noastre studen- 
țimi succes deplin în efortu
rile pe care le depun pentru 
îmbogățirea cunoștințelor, pen
tru instruirea lor temeinică, 
astfel ca mîîne. cînd vor fi 
chemați să-și aducă aportul 
1» munca întregului popor, 
să-și poată face cu cinste da
toria față de scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă 
România. (Vii aplauze)-
Spor la munca și la învățătură, 

dragi tovarăși ’ (Aplauze pu
ternice și urale, întreaga asis
tenți, în picioare, ovaționează 
îndelung).

acestei duminici de toamnă 
bogată — pe Lunița Grigore 
și pe Marin Constantin care 
întemeiează astăzi, o altă 
familie în satul 'Vîlcele. închi
năm un pahar de vin nou, 
pentru satul nostru și această 
însorire calmă care se revarsă, 
din cîmpuri, pe fețele oame
nilor.

Sîntem acasă, cu ai noștri, 
cu satul: ii sîntem datori, 
îndoit, o dată, pentru că ne-a 
crescut și ne-a ales să mergem 
să-l reprezentăm mai depar
te: pentru că ne trimite, acolo 
unde sîntem, în toate colturile 
țării, roadele culesurilor sale, 
atîtea și atîtea bogății al că
ror preț în zile-muncă. în 
viață-muncă, în nopți de veghe 
și-ngrijorări și bucurii — nu 
le-am uitat.
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NEW YORK 4. — Trimisul 
■pecial Agerpres, Nicolae lo- 
nescu, transmite : Ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a pri
mit la sediul Misiunii perma
nente a țării noastre Ia O.N.U.

vizita ministrului afacerilor 
externe al Olandei, Joseph 
Luns. Intr-o atmosferă priete
nească și de înțelegere, miniș
trii de externe ai celor două 
țări au făcut o largă trecere în 
revistă a problemelor privind

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

Luni seara în Consi
liul de Securitate au 
continuat dezbaterile în 
legătură cu plingerea 
Republicii Congo (Kins
hasa) împotriva Portu
galiei.

în plingerea congoleza se 
arată, după cum se știe, că 
Portugalia permite folosirea 
coloniei sale africane Angola 
pentru pregătirea de merce
nari aflați în serviciul fostu
lui prim-<ministru congolez 
Chombe. La dezbateri parti
cipă ca invitați reprezentanții 
Republicii Congo (Kinshassa), 
Republica Congo (Brazzaville), 
Tanzaniei, Burundi. Republica 
Africa Centrală și Portugaliei.

C. Mgonja, ministrul dezvol
tării comunității și al culturii 
naționale al Tanzaniei, a spri
jinit în cuvîntul său poziția 
congoleză. Pe de altă parte el 
a arătat că unele puteri 
N.A.T.O. prin livrările lor de 
arme ajută Portugalia în men
ținerea coloniilor sale afri
cane. Mgonja a menționat în 
acest sens ca recent Portuga
lia a obținut bombardiere a- 
mericane „B-26". Reprezen
tantul Tanzaniei și-a expri
mat speranța că Consiliul de 
Securitate își va îndeplini da
toria și va pune capăt provo
cărilor portugheze împotriva 
Republici Congo și altor țări 
africane independente.

Reprezentantul S.U.A., Ar
thur Goldberg, încercind să 
răspundă reprezentări ului
Tanzaniei, a firmat că sfera 
N.A.T.O. nu cuprinde terito
riile portugheze din Africa. El 
a prezentat livrările de bom
bardiere americane Portuga
liei drept o „tranzacție izolată, 
ilegală** efectuată de persoane 
particulare. (De menționat că, 
potrivit materialelor 
în presa americană, 
rea bombardierelor 
fost implicat și un

Agenției Centrale de Investi
gații).

A vorbit apoi reprezentan
tul Portugaliei, Francisco de 
Miranda, pretinzînd că acuza
țiile congoleze sînt neînteme
iate. El a afirmat că Portuga
lia va accepta efectuarea unei 
anchete în Angola, cu condi
ția ca guvernul congolez să 
accepte o anchetă similară pe 
teritoriul său unde, potrivit 
afirmațiilor sale, ar 
„baze antiportugheze**.

Au mai luat cuvîntul 
zentanții Republicii 
Centrală și Burundi, 
nind poziția congoleză.

Data următoarei ședințe va 
fi stabilită în urma consultă
rilor între membrii Consiliu
lui de Securitate.

relațiile bilaterale, manifes- 
tîndu-și satisfacția în legătură 
cu evoluția lor fructuoasă și 
exprimindu-și dorința de a 
contribui la dezvoltarea lor 
multilaterală, continuă. Au 
fost abordate și numeroase 
aspecte ale relațiilor inter- 
europene, în spiritul năzuin
ței comune de a le vedea con- 
solidîndu-se și îmbunătățin- 
du-se. Printre temele convor
birii au figurat, de asemenea, 
probleme privind 
actualei sesiuni a 
Generale.

Șeful delegației 
tre a primit, de asemenea, la 
sediul misiunii române, vizita 
ministrului de externe al Izra- 
elului, Abba Eban. Cu acest 
prilej au fost discutate pro
bleme privind relațiile dintre 
cele două țări.

Alte întrevederi și convor
biri au fost prilejuite de par
ticiparea ministrului afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, la 
dineurile oferite de ministrul 
de externe al Greciei, Ioannis 
Toumbas, și de ministrul de 
externe al Bulgariei, Ivan 
Bașev, în cinstea șefilor unor 
delegații care participă la lu
crările celei de-a 21-a sesiuni 
a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite.

PROCESUL

ATENA 4 (Agerpres). 
Luni a început în fața Tribu
nalului din Salonic procesul 
intentat asasinilor deputatului 
de stînga Lambrakis și per
soanelor care au instigat sau 
acoperit această crimă. In 
boxa acuzaților se află 31 de 
persoane. (Se știe, că Lambra
kis a fost asasinat la 22 mal 
1963 la Salonic după ce rostise 
o cuvîntare în cadrul unui 
mare miting popular — n.r.). 
Printre acuzați se află fostul 
inspector general al jandar
meriei pentru Grecia de nord, 
generalul Mitsou, numeroși 
alți ofițeri de jandarmerie și 
politicieni de dreapta. In fața 
tribunalului vor depune 141 de 
martori ai acuzării, printre 
care fostul premier Papandreu 
și foști membri ai guvernului 
său, deputați, martori ocu
lari, și 70 de martori ai apă
rării. Se apreciază că procesul 
va dura citeva săptămîni.

R. D. VIETNAM. — Baterie 
antiaeriană veghind asu
pra spațiului aerian al Hai- 

fongului

U.R.S.S. — Tn curînd va Intra în funcțiune 
bateria de cocs care a fost construită la 
Combinatul metalurgic din Orsk-Halilovo. In 
anii cincinalului, la combinat se vor construi 
de asemenea, un furnal, două laminoare, o 
secție oțelărie, secții auxiliare. In fotografie : 

noua baterie de cocs

• CONGRESUL brazilian a ales 
Ia 3 octombrie a.c. cu 295 voturi 
pentru și 176 contra pe mareșalul 
Arturo da Costa c Silva și pe Pedro 
Aleixo în funcțiile de președinte 
și, respectiv, vice-președinte al 
tării. Cele două funcții preziden
țiale au fost atribuite In condițiile 
In care Silva și Aleixo au fost sin
gurii candidați propuși de guvern 
și de partidul de guvernămtnt, „A- 
hanța națională pentru reconstruc
ție" (A.R.E.N.A.) care controlează 
două-treimi din Congres. In semn 
de protest împotriva desemnării 
pe o cale indirectă, și nu prin vot 
universal, a noului președinte a) 
Braziliei, partidul de opoziție, 
„Mișcarea democratică braziliană" 
(M.D.B.), a boicotat alegerile.

Asalv
f

CAIRO 4 — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, trans
mite : Atenția opiniei publice

• LA 3 octombrie a.c., s-au des
chis la Geneva lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a Comisiei petrolu
lui a Organizației 
Muncii, din care 
țări, între care și

Internationale a 
fac parte 23 
România.

de

■-a• ÎN LOCALITATEA Sec 
deschis Plenara C.C. al Uniunii 
Tinerelului Cehoslovac care dez
bate problemele legate de convo
carea și pregătirea celui de-al V- 
lea Congres al uniunii. In raportul 
prezentat la plenară, președintele 
C.C. al Uniunii Tineretului Ceho
slovac, M. Zavadll, a vorbit des
pre sarcinile organizațiilor de ti
neret în întimpinarea congresului, 
despre necesitatea activizării lor 
pentru îndeplinrea hotarîrilor Con
gresului al XHI-lea al P. C. din 
Cehoslovacia.

• C.C. AL P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
o hotărîre prin care se stabilește 
acordarea Premiilor Lenin — o dată 
la doi ani — pentru realizări ex
cepționale, caro depășesc cuceririle 
mondiale în diferite domeni de ac
tivitate, pentru soluții tehnice 
principial noi care aduc un aport 
deosebit economiei naționale și 
apărării U.R.S.S. Premiul Lenin se 
va acorda, de asemenea, pentru lu
crări excepționale în domeniul 
construcției de stat și econmice, 
pentru opere în domeniul ^științei 
marxlst-leniniste, vieții sociale, ar
hitecturii, artei și literaturii. Prin 
aceeași hotărîre se instituie pre
miile de stat ale U.R.S.S. care «e 
■vor acorda anual, lnceplnd din 
anul 1967.

I
(arabe este reținută în ultimele 

zile de dezvăluirile făcute de 
colonelul sirian Tallal Abou 

IAsaly, care în urmă cu trei 
săptămîni a luat parte la în
cercarea de lovitură de stat 
Idin Siria. După ce s-a refugiat 

mai întâi in Iordania și apoi în 
Liban acesta a sosit la Cairo 

(unde într-o declarație făcută 
redactorului șef al cotidianu
lui „Al Ahram“, Heykal, a fă- 

ț cut cunoscută o conspirație 
- urzită la Londra și Washington 

care urmează să fie adusă la 
îndeplinire de Iordania și Ara
bia Saudită. Ea viza în primul 
rînd, răsturnarea regimului re
publican. Complotul trebuia să 
fie, potrivit relatărilor lui A- 
saly, finanțat de cercurile con
ducătoare din Iordania și 
Arabia Saudită. La această^ 
acțiune urmau să fie atrași 
foști politicieni și capitaliști 
sirieni ale căror interese au 
fost atinse de legile promul
gate de noul regim. In prea
labil urma să fie creat un 
„front național- sirian care să 
cuprindă elementele reacțio
nare siriene, grupuri de ofițeri 
și șefi de triburi, iar apoi tre
buia să fie constituit un gu
vern sirian în exil, avind ca 
sediu capitala Iordaniei. A- 
ceastă atitudine față de miș
cările arabe de eliberare na
țională, remarcă ziarul ..Al 
Ahramu. depășește chiar pe 
cea a reacțiunii arabe sub re
gimul lui Nuri Said care în 
1957 a pus la cale un plan de 
invadare a Siriei, ca urmare a 
respingerii de către aceasta a 
doctrinei Eisenhower. Comen- 
tind noile manevre reacționa
re împotriva Siriei, cotidia
nul „Progres Egytien" subli
niază că asemenea acțiuni se 
înscriu în cadrul luptei anga
jate de mai mulți ani de reac
tion e împotriva regimurilor 
din lumea arabă care nu le 
convin.

I 
I 
I
I
I
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La 3 octombrie s-a anunțat din Lagos că 
lucrările Conferinței constituționale, la care 
participau fruntași politici din cinci regiuni 
ale Nigeriei, au fost întrerupte, urmind ca 
discuțiile privind viitoarea formă de guver- 
nămînt a statului să fie reluate Ia 24 octom
brie. Observatorii politici africani consideră 
că întreruperea Conferinței constituționale a 
fost determinată in primul rind de situația 
creată in nordul Nigeriei in urma puternicelor 
incidente tribale.

înainte ca această știre să ne parvină, surse din capitala nigeriană 
afirmau că la „Național Ha])- din Lagos s-ar fi ajuns la o înțelegere 
de principiu în vederea reglementării crizei politice din Nigeria. Par- 
ticipanții la Conferința constituțională negociau asupra unui sistem 
de guvernare care urmează să fie instaurat în locui celui preconizat 
de generalul Irons), răsturnat de la putere în iulie.

După cum se știe, guvernul generalului Jronsi fși propusese abo
lirea sistemului federal și crearea unui stat unitar. Împotriva măsu
rilor preconizate de vechiul regim s-au ridicat In primul rfnd con
ducătorii feudali din nord (provincie grupînd 60 la sută din populația 
Nigeriei). Aceștia solicitau acordarea unei largi autonomii, Insoțin- 
du-șl cererea-ultimatum cu amenințări mergiud pină la secesiune. 
Extinzînd tulburările și asupra altor regiuni, feudalii din nord au pus 
stăplnire pe situație. La 29 iulie generalul Ironsi a fost răsturnat de 
la putere. Instaurarea la Lagos a regimului condus de locotenent-co- 
lonelul Gowon a suscitat nemulțumiri în sinul populației regiunilor 
din est (cele mai bogaie și dezvoltate din punct de vedere economic) 
și vest. Pentru evitarea ciocnirilor, Gowon a dispus eliberarea lide
rului politic Awolowo (cu mulțt adepți în vest| și a promis organi
zarea unei conferințe constituționale care să reunească conducătorii 
tuturor provinciilor, în scopul de a hotărî asupra viitoarei forme de 
slat a Nigeriei. Negocierile îndelungate. întrerupte de mai multe ori, 
s-au desfășurat la Lagos. Deși toate delegațiile respingeau ideea sece
siunii. reprezentanții din est nu au acceptai inițial declt crearea unei 
confederații. Celelalte provincii se pronunțau pentru un sistem fede
ral, paralel cu înființarea unor noi regiuni avind la bază criterii et
nice și lingvistice. La sfirșitul săptămînii, potrivit agenției U.P.I. s-ar fi 
hotărlt ca autoritatea centrală a Nigeriei să fie constituită din patru 
elemente : șeîul statului, un prim ministru, un cabinet și un parla
ment central sau federal. Liderii provinciilor au căzut de acord 
asupra necesității menținerii armatei nigerlene și a poliției organizate 
in unități regionale. Faptul că in ultimele zile au fost semnalate noi 
elemente de tensiune, pune sub semnul întrebării înfăptuirea acordu
rilor de Ia Lagos. In nardul țării au reizbucnit violente tulburări.

Corespondentul agenției ASSOCIATED PRESS din capitala Nigeriei 
menționează într-o corespondență că aproximativ 1 000 de persoane 
an fost ucise în ciocnirile singeroase dintre populația de limbă hau sa 
și tribal Iha. originar din estul țării. Lt. colonelul Gowon, șeful sta
tului. a declarat la închiderea sesiunii Conferinței constituționale că 
„auloritățile controlează în prezent situația în nordul țării după cele 
cinci zile de lupte singeroase soldate cu jertfe omenești".

Desigur, instabilitatea politică din cea mai populată țară a con ți
nea tul ui african nu este cauzată doar de diferendele tribale. Eveni
mentele din nltimul an au arătat că actuala situație are rădăcini în 
slaba dezvoltare a țării, tn dependența față de capitalul străin. Ames
tecul străin are nnnâri nefaste In ceea ce privește evoluția țării, Îm
piedică dezvoltarea el, potrivit cu resursele de care dispune.

Verdictul pronunțat In 
Africa de Sud contra lui 
Alphonse Ioscph Jacqucson 
este, cu siguranță fără pre
cedent în istoria jurispru
dents.

Se știe că în Republica 
Sud-Africană există o fai
moasă lege draconică „pen
tru combaterea delictului 
de subversiune" (sub a- 
ccst delict, subînțelegin- 
du-se orice protest sau a- 
tingere la adresa rînduieli- 
lor apartheidului), fn vir
tutea acestei legi i-a fost 
interzis Iui Jacqueson (ce
tățean alb care a participat 
la demonstrații an(irasiste) 
să ia parte la orice fel de 
„întrunire publică" cu mai 
mult de... o persoană. Or, 
Jacqueson a jucat bridge 
cu trei amici. Cetățeanul 
în chestiune a fost însă 
condamnat Ia șase luni în
chisoare, fiindcă, după de
cizia necruțătoare a tribu
nalului, a juca o partidă 
de cărți înseamnă a parti
cipa la... o întrunire publi
că. In zadar a apelat Jac
queson la Curtea supremă 
de la Pretoria : verdictul a 
rămas definitiv.

Citeam zilele trecute că 
un alb din zece din Repu
blica Sud-Africană are ne
voie să consulte un psihia
tru. 300 000 de persoane 
suferă de turburări mintale. 
Aceste date ne sînt furni
zate de statistica oficială 
sud-africană. Le-am ex
tras dintr-o corespondență 
din Pretoria a ziarului 
NEUE ZURCHER Z 
TUNG. Remarcam în 
ceste interesante date, 
lacună care nu poate trece 
nesemnalată. Nu ni se in
dică daca persoanele 
elaborează stupidele 
giuri“ rasiste 
sînt cuprinși 
300 000...

Dincolo de 
ei, hotărîrea 
judiciare sud-africane 
flectă însă în mod vădit 
putreziciunea șl teama de 
viitor a clanului rasist de 
la Pretoria.

care 
„le- 

din R.S.A. 
în cifra de

stupiditatea 
instanțelor 

re-

IOAN TIMOFTE E. R.

Procesul In cazul Ben Barka a intrat în cea de-a 
5-a săptămîna. Principalul martor în ședința de luni 
a fost colonelul Beaumont, unul din șefii serviciilor 
de contraspionaj franceze. El a spus câ dacă fostul 
funcționar superior al acestor servicii și unul dintre 
acuzați, Le Roy, care știa cu aproximativ trei săp
tămîni înainte că se pregătește răpirea liderului 
marocan, ar fi avertizat pe superiorii săi, soarta lui 
Ben Barka ar fi putut fi alta.

Declarațiile senzaționale pe care le anunța Le Roy 
încă de sîmbătă nu au fost făcute în ședința de luni. 
Din motive necunoscute acuzatul a renunțat de a mai 
face dezvăluirile pe care le promisese. Totuși, pre
ședintele tribunalului a cerut Ministerului Armatelor 
să-i remită dosarele secrete în afacerea Ben Barka 
ale serviciilor de contraspionaj. Ei a declarat că 
,.secretul apărării naționale este ridicat pentru afa
cerea Bon Barka". Președintele a respins, totodată, 
cererea lui Le Roy de a se organiza o ședință secretă 
in care acuzatul să facă declarați cu un caracter 
confidențial.

La ședința de luni a asistat și Abdelkader Ben 
Barka, fratele fostului lider al opoziției marocane. 
Participarea sa la proces infirmă știrea despre moar
tea Iui Intr-un accident de automobil.

Se crede că săptămîna aceasta s-ar putea termina 
audierea martorilor și confruntările.

Societatea constructoa
re de automobile „Ford 
Motor Company" a 
nunțat că a realizat o 
importantă descoperire, 
care va permite cons
truirea unor automobile 
acționate de energia e- 
Iectrlcă. După cum a de
clarat Michael Feren- 
ce, vicepreședintele so
cietății însărcinat cu 
cercetările științifice, a 
fost construită o nouă 
baterie, care poate fur
niza de 15 ori mai mul
tă energie electrică de
alt actualele baterii pe 
bază de acizi. Ei a adă-

ugat că se lucrează 
prezent la prototipul 
două automobile 
nate cu această baterie. 
Folosirea eventuală a 
unor asemenea vehicu
le, a continuat el, care 
va putea avea loc pro
babil în deceniul viitor, 
va permite evitarea o- 
frăvirii aerului din cau
za rezldurilor carburan
ților folosiți în prezent. 
Ference a recunoscut 
totuși că automobilele 
actuale vor continua să 
fie construite încă o 
lungă perioadă de timp 
de acum înainte.

La Buenos Aires s-a 
anunțat că cei 18 tineri 
argentinieni, aparținînd 
mișcării naționaliste 
,,Condor", care au efec
tuat, săptămîna trecută, 
o ,,debarcare simbolică" 
pe insula Falkland, teri
toriul aflat sub stăpîni- 
rea Marii Britanii, au 
lost aduși luni pe bordul 
unei nave militare ai-
genliniene Ia Ushuaia, 
capitala Țării de Foc. 
Potrivit informațiilor, ci 
vor fi internați la Baha- 
id Lapataia, la 19 km de 
Ushuaia, înainte de a fi 
judecați de un tribunal 
pentru acțiunea lor.

Intre timp, potrivit re
latărilor corespondentu
lui din Buenos Aires al 
agenției France Presse, 
diferite organizații au 
continuat luni în capita
la Argentinei manifesta
țiile de sprijin față de 
grupul celor 18 tineri.

La Londra s-a anun
țat că tratativele anglo- 
argentiniene asupra vii
torului insulelor Fal
kland, care urmau să lie 
reluate Ia începutul a- 
cestei luni, vor fi ami
nate pină în luna noiem
brie.

La citeva zile după ce 
Comitetul de conducere 
al Uniunii Creștin-De
mocrate și-a reafirmat 
încrederea în cancelarul 
Erhard, vechile diver
gențe din rindul acestui 
partid se manifestă 
nou cu virulență.

din

deO serie de personalități 
prim rang, ca fostul cance
lar Adenauer, 
Bundestagului, Gerstenmaier, 
fostul ministru al apărării, 
Strauss, au adus critici severe 
rezultatelor convorbirilor lui 
Erhard în S.U.A. și au pus 
chiar. în cauză prezența sa în 
fruntea guvernului. Plasîn- 
du-se pe o platformă „euro
peană11, aceste personalități 
și-au exprimat nemulțumirea

președintele

pentru anumite aspecte ale 
convorbirilor, afirmînd cum 
a făcut-o, de pildă, Strauss că 
„o politică vest-germană în 
întregime . legată de Washing
ton ar diminua nu numai cîm- 
pul de acțiune al diplomației 
R.F.G. transformind-o într-o 
reflectare a politicii ameri
cane, dar ar avea drept conse
cință și întârzierea sau chiar 
împiedicarea mișcării de uni
ficare politică a Europei Oc
cidentale".

Cancelarul a reacționat ime- 
dia' dînd publicității un co
municat în care se spune că 
„declarațiile negative care au 
fost făcute în public în timpul 
vizitei în S.U.A. și imediat 
după aceea sînt contrare șl 
prejudiciabile eficacității po
liticii R.F.G.*'

Tradiționala Inaugurări 
anului școlar a fost umbrită la 
S.U.A. de o dispută In legata
ră cu folosirea fondărilor pen
tru educație în vederea „ftene- 
gregărli" școlilor. Presa ame
ricană a acordat acestei du pa 
te care tinde să devial wa 
punct nevralgic în lucrările 
Congresului mai multă ateoție 
declt introducerii celor o*1 
moderne metode în procesai 
de învâțămlnt. Este vorba da 
școlile din nord, unde >e pre
supune că elevii negri au for
mal acces liber, dar tn practi
că ei urmează în școli separa
te. Menținerea acestei situații, 
(denumită în presa americană 
„segregația de lacto") se dato- 
rește existenței de cartiere lo
cuite de albi și negri, ceea ce 
are drept consecință că locui
torii fiecărui cartier Iți înscria 
copiii Ia școala cea mai apro
piată și deci deseqregarea il- 
mîne literă moartă.

Tentativele făcute de Otr-Jul 
Federal de Educație de a talft- 
tura „segregația de facta" aa 
fost tntîmpinaie cu ostilitate 
de un grup de membri ai Con
gresului, care s-au plini că 
fondurile pentru educație ar ii 
folosite pentru scopuri „striine 
educației". William Cramer, 
membru republican al Camerei 
Reprezentanților din partea 
statului Florida. a „acuiaC 
Oîiciul Federal de Educație l 
a alocat 730 000 de dolari ,.pen- 
tru experiență dc a ataca se
gregația de facto tn școlile din 
nord", ceea ce ar reprezenta a 
violare a legii drepturilor civi
le din 1964. Congresmanul ra
sist și-a întemeiat atacul pa 
faptul că numai fondurile pre
văzute pentru aplicarea legii 
drepturilor civile pot ii folori- 
te, potrivit altor legi, împotri
va segregației, în timp ce fon
durile pentru educație ar tre
bui cheltuite fără o destinație 
specială legală de Înlăturarea 
discriminării rasiale. Ra<i$til 
au dat dovadă de meticulozi
tate, alcătuind o listă a tuturor 
fondurilor cheltuite de Ofi
ciu, din care reieșea că distric
tul East Orange (New Jersey) 
a primit 162 000 de dolari din 
fondurile federale pentru în
ființarea unul centru școlar, 
care să reunească pe toți co
piii din oraș, ca o experiență a 
conviețuirii în școală a elevi
lor albi și negri ; districtul 
Mont Vernon (New York), ■ 
creat din aceleași fonduri o 
„Academie a copilului", ca ca
racter experimental, deschis 
elevilor de orice rasă : Ia Hart
ford (Connecticut) au fost an
gajate autobuze pentru trans
portul zilnic a 266 de copii 
negri la școala din cartierul 
locuit de albi ; la Los Angeles 
o sumă de peste 100 000 de do
lari a fost destinată pregătirii 
de cadre didactice specializate 
în problemele desegregărli ; la 
Oakland (California), a fost 
pregătit un grup de specialiști 
pentru rezolvarea problemelor 
rasiale și etnice fn școlile 
mixte... Directorul Oficiului Fe
deral de Educație, Harold 
Howe, a căutat să se desculpe 
și a minimalizat acțiunea în
treprinsă, declarind că s-a li
mitat doar „să stimuleze dife
rite școli" care respectă egali
tatea rasială. Dar chiar și ac
țiunile limitate întreprinse de 
Oficiu au fost aduse In discu
ția Congresului ca o dovadă a 
vinovăției Iui Howe.

Este greu de presupus deci, 
că în aceste condiții, segrega
ției de ' ‘ 1
păt în 
școlar.

Dacă 
sudice este vorba de a înfrun
tare directă a rasiștilor, pentru 
a impune, pe baza hotărîrii 
Curții Supreme, înscrierea de 
elevi negri, în școlile din fior
dul S.U.A. procesul dc 
gregare 
care sînt 
biruit.

facto 1 t>e va pune ca-
S.U.A. In acest an

în școlile din slatele

dese- 
cunoasle subtilități 

la fel de greu de

Z. FLOREA

R. D. GERMANA. — lmagi
nc din orașul Suhl
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