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Constituirea Consiliului 
Superior al Agriculturii

Joi dimineața, în sala Ateneului Republicii Populare Ro
mine, a avut loc ședința consacrată constituirii Consiliului 
Superior al Agriculturii.

La ședință au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Moghioroș, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al Ag «culturii, membri ai C.C. a) 
P.M.R., ai Consiliului de Stat șl ai guvernului.

Tovarășul Ion Gheorghe Ma urer a rostit cuvintul de des
chidere.

Tovarășul Nicolae Giosan a dat apoi citire Hotăririi Con
siliului de Miniștri al R. P. Romine - privind aprobarea consti
tuirii Consiliului Superior al A griculturii.

In continuare a avut loc ședința de lucru a Consiliului 
Superior al Agriculturii, după care au urmat ședințe pe secții.

In ședința plenară care a avut loc după-amiază, tovară
șul Mihai Dalea a făcut o expunere cu privire la sarcinile ac
tuale ale agriculturii; la măsu rile ce trebuie luate de către 
consiliile agricole regionale și raionale în vederea creșterii 
producției agricole, consolidării și dezvoltării continue a uni
tăților agricole socialiste, pentru ridicarea la un nivel tot mai 
înalt a întregii agriculturi.

Lucrările continuă. (Agerpres)

Cuvintul tovarășului 
PUN GHEORGHE MAURER

HOT ARIRE A
Plenarei Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn din 23-25 aprilie 1962 cu privire 
ia întărirea continuă a rindurilor partidului

Tovarăși,
Vă este cunoscut că recenta 

sesiune extraordinară a Marii 
_ Adunări Naționale, la care au 

participat alături de deputați 
peste 11.000 de invitați din în
treaga țară, a votat, în urma 
unor largi dezbateri, pe baza 
propunerilor Comitetului Cen
tral al Partidului, legea pen
tru organizarea Consiliului Su
perior al Agriculturii și a con
siliilor agricole regionale și 
raionale.

Ședința noastră de astăzi 
este consacrată constituirii 
Consiliului Superior al Agri
culturii, ca organ central de 
conducere a agriculturii, care, 
după cum știți, are menirea 
să asigure realizarea sarcini
lor stabilite de partid și gu
vern privind creșterea produc
ției agricole, consolidarea și 
dezvoltarea continuă a unită- 
tipar agricole socialiste, ridica
rea la un nivel tot mai înalt 
a întregii noastre agriculturi.

Așa cum s-a subliniat în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghiu-Dej la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale și în dezbaterile ca
re au avut loc cu acest priiej, 
forma de organizare a condu
cerii agriculturii stabilită prin 
Legea adoptată de sesiune este 
impusă de noua etapă de dez 
voltare în care am pășit ca ur
mare a încheierii colectivizării.

Schimbarea radicală a sis
temului de conducere a agri-

Al lll-lea Congres al cooperației meșteșugărești
ln sala mică a Palatului R. P. 

Romine s-a deschis joi dimineața 
Congresul al Ш-lea al coopera
ției meșteșugărești din R. P. Ro- 
mînă.

La lucrări participă 370 de de
legați care reprezintă pe cei peste 
117.000 de membri ai cooperative
lor meșteșugărești din întreaga ța
ră.

La deschiderea congresului au 
asistat tovarășii Chivu Stoica, Pe
tre Borilă, Ștefan Voi tec, mem
bri ai C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, cadre de conducere din eco
nomie.

Sînt prezenți delegați ai orga
nizațiilor cooperatiste din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Un 
gară.

Lucrările Congresului au fost 

culturii este o măsură revolu
ționară, originală, proprie parti
dului nostru, izvorită din rea
litățile țării noastre, din pro
pria noastră experiență, con
stituind o contribuție de preț 
la rezolvarea unei probleme de 
bază a statului socialist — 
problema conducerii agricul
turii.

A fost necesară o asemenea 
măsură revoluționară deoarece 
vechea formă de conducere, 
compatibilă cu o agricultură 
în care predomina proprieta - 
tea individuală asupra pămîn- 
tului, a fost depășită, nu pu
tea să asigure rezolvarea pro
blemelor principale ale produc
ției agricole, să înfăptuiască 
cu succes sarcinile mari și 
complexe ce-î stăteau în față 
în condițiile în care socialis
mul a cuprins întreaga noas
tră economie națională.

Noul sistem de organizare a 
conducerii agriculturii se în
temeiază pe faptul că orga
nele conducătoare de la Con
siliul superior și pînă la con
siliile raionale sînt constituite 
din cele mai calificate cadre, 
de ingineri agronomi, hortivi- 
ticultori, zootehnicieni, meca
nizatori, medici veterinari, ca
re lucrează în marea lor ma
joritate nemijlocit în produc
ție, președinți de gospodării 
colective cu o bogată experien
ță în munca de organizare și

(Continuare în pag. 4-a)

deschise de tovarășul Gheorghe 
Vasilichi, președintele UCECOM.

După alegerea prezidiului și a 
comisiilor de lucru ale congresu
lui, s-a adoptat ca ordine de ~t 
prezentarea raportului de activita
te al Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești și 
a raportului de activitate al co
misiei de Revizie UCECOM, a~ 
doptarea unor îmbunătățiri aduse 
statutului UCECOM și alegerea 
organelor de conducere UCECOM.

Intîmpinat cu vii aplauze de 
participanții la congres a luat cu
vintul tovarășul Chivu Stoica, care 
a transmis din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri un cald 
salut delegaților la cel de-al IU- 
lea Congres al cooperației mește
șugărești, și prin ei, tuturor lu
crătorilor din cooperativele meș
teșugărești din întreaga țară.

La primul punct al ordinei de 
Zi a luat cuvintul tovarășul Ghe-

Plenara Comitetului Central ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, a- 
nalizînd compoziția partidului și 
felul cum decurge munca de pri
mire în partid, constată că pe baza 
sarcinilor stabilite de Congresul 
al IlI-lea al Partidului Muncito 
resc Romîn, organele și organiza 
țiile de partid desfășoară o sus
ținută activitate politică și organi
zatorică pentru creșterea și întă
rirea rindurilor partidului- In ul
timii ani forțele partidului au 
crescut simțitor ; partidul numără 
în prezent peste 900.000 membri 
și candidați, dintre care 51,13 la 
sută muncitori, 22,69 la sută ța* 
răni. 23,41 la sută funcționari; 
2,77 la sută alții. Ir, perioada care 
a trecut de la Congres s-a asigu
rat o creștere normală a efectivur 
lui partidului, menținîndu-se pre
ponderența elementului muncito
resc ; s-a îmbunătățit munca de 
primire în partid a țăranilor ; nu* 
mărul membrilor și candidaților de 
partid care lucrează în mediul să
tesc reprezintă peste o treime din 
efectivul total al partidului ; în 
partid există un important 
număr de oameni de știință, in
gineri, tehnicieni din industrie și 
agricultură, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, mediu și ele
mentar.

Compoziția partidului după vîr- 
stă a membrilor și candidaților de 
partid este bună ; ponderea co
muniștilor în vîrstă pînă la 40 de 
ani reprezintă 59 la sută ; peste 
o pătrime din efectivul partidului 
sînt membri și candidați de par
tid între 18—30 ani, oameni cres
cuți și educați în anii regimului 
democrat-popular ; în același timp 
în partid există un număr mare 
de comuniști mai în vîrstă, cu ex
periență și stagiu îndelungat în 
producție ; compoziția națională a 
partidului reflectă compoziția na
țională a populației țării.

Marea majoritate a membrilor 
și candidaților de partid lucrează 
nemijlocit în întreprinderile indus
triale și în unitățile socialiste din 
agricultură ; au sporit forțele par
tidului în principalele ramuri ale 
economiei naționale și s-a asigu
rat repartizarea mai judicioasă a 
membrilor și candidaților de par
tid pe locurile hotărîtoare ale pro
cesului de producție, ceea ce are 
o deosebită importanță în crește
rea rolului conducător al partidu
lui la locul de muncă și a capa
cității sale de mobilizare a oame
nilor muncii în realizarea sarci-

orghe Vasilichi, care a prezentat 
raportul de activitate al Consiliu
lui Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești.

In continuarea lucrărilor, tova
rășul Adam Simian, președintele 
Comisiei de Revizie a UCECOM, 
a prezentat raportul de activitate 
al comisiei.

In ședința de după-amiază au 
început discuțiile la cele două ra
poarte prezentate.

Lucrările congresului continuă. 
(Agerpresj

Citiți în pag. 3-â:
Salutul C.C. al P.M.R., 

Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri prezen
tat de tovarășul Chivu 
Stoica, Id cel de al ІП-1еа 
Congres al cooperației 
meșteșugărești.

nilor trasate de partid și guvern.
A crescut nivelul activității or

ganelor și organizațiilor de partid, 
competența lor în rezolvarea sar
cinilor complexe ce le revin în 
lupta pentru aplicarea hotărîrilor 
partidului. In organele de partid 
au fost aleși cei mai buni mem
bri de partid, fruntași în produc
ție și în activitatea obștească, to
varăși cu experiență, care se bu
cură de prețuirea oamenilor mun
cii : marea lor majoritate sînt 
muncitori, ingineri și tehnicieni, co
lectiviști, care lucrează nemijlo
cit în producție.

Compoziția sănătoasă a parti
dului, nivelul în continuă creștere 
a conștiinței și pregătirii politico- 
ideologice a membrilor și candi
daților de partid au întărit și mai 
mult unitatea și coeziunea rindu
rilor partidului, disciplina și com
bativitatea membrilor și candida 
ților de partid. Partidul exercită 
o influență tot mai mare asupra 
maselor de oameni ai muncii și 
își îndeplinește cu cinste rolul de 
conducător al întregului popor în 
opera de desăvîrșire a construirii 
socialismului în țara noastră.

in Hotărirea adoptată se arată 
că plenara .Comitetului Central, 
subliniind succesele obținute, , «Con
stată totodată că sînt necesare o 
serie de măsuri pentru întărirea 
continuă a. rindurilor! partidului.

La sate, alături de membrii și 
candidații de partid, zeci de mii 
de țărani, nerriembri de partid, ca
re participă în mod activ la viața 
politică și obștească și muncesc 
cu răspundere și devotament pen
tru înfăptuirea hotărîrilor partidu
lui și guvernului, doresc să fie pri
miți în rîndurile partidului.

Plenara Comitetului Central, se 
spune în Hotărire, consideră că, 
in condițiile noi cînd în țara noas
tră au triumfat relațiile de pro
ducție socialiste, s-a schimbat 
structura de clasă a societății, s-au 
cimentat și mai mult alianța din
tre clasa muncitoare și țărănime, 
precum și unitatea moral-politică 
a poporului muncitor, este necesar 
și posibil să se primească un nu
măr mai măre de țărani în partid.

In partid există un număr în
semnat de intelectuali. In același 
timp, numeroși intelectuali — spe
cialiști din agricultură, ingineri 
din întreprinderi industriale, cer 
cetători științifici, profesori și con
ferențiari universitari, învățători și 
profesori din școlile elementare și 
medii — care aduc o contribuție 
activă, valoroasă, la • înfăptuirea 
politicii partidului, solicită să fie 
primiți în- partid.

Ponderea femeilor în partid esțe 
necorespunzătoare față de rolul și 
aportul pe care femeile îl aduc în 
rezolvarea sarcinilor economice, so
ciale și obștești.

In vederea întăririi pe mai de
parte a rindurilor partidului, Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a luat 
următoarele hotărîri :

1. Organele și organizațiile de 
partid vor acorda în continuare 
cea mai mare atenție primirii în 
partid a muncitorilor din industria 
de bază, din locurile cheie ale 
producției, cu un stagiu mai înde
lungat îri cîmpul muncii, cu prio
ritate muncitori calificați, oameni 
activi, fruntași în producție, care 
se bucură de încrederea și respec
tul colectivului. Să se îmbunătă
țească munca de primire în partid 
în întreprinderile de construcții, în 
exploatările forestiere și în între
prinderile noi.

2. Comitetele regionale, raionale, 
orășenești și organizațiile de bază 
ale partidului trebuie să desfă
șoare o intensă activitate polidco- 

organizatorică pentru primirea în 
partid a unui număr mai mare de 
țărani colectiviști, astfel ca în fie
care G.A.C. să existe o organiza
ție de partid puternică, capabilă să 
mobilizeze pe toți colectiviștii la 
îndeplinirea hotărîrilor partidului 
și guvernului.

3. Să se îmbunătățească munca 
de primire în partid a intelectua
lilor, și în primul rînd a ingineri
lor din întreprinderile industriale, 
a specialiștilor din agricultură, a 
cercetătorilor științifici, a profe
sorilor și conferențiarilor univer
sitari. a celor mai valoroși stu* 
denți, precum și a învățătorilor și 
profesorilor din mediul sătesc, în
deosebi din rîndul celor formați 
m anii regimului democrat-popu
lar.

4. In vederea creșterii număru * 
iui femeilor în partid, organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
intensifice munca politică în rîn- 
Jurile femeilor, mobilizîndu-le în 
toate acțiunile politice, economice, 
sociale, iar cele mai active în pro
ducție și în munca obștească să 
fie primite în partid.

5. Organele și organizațiile de 
partid, în special din regiunile Ba
nat și Brașov, trebuie să se preo
cupe de creșterea numărului mem
brilor și candidaților de partid din 
rîndul oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

6. Se stabilește stagiul de can
didat de un an pentru muncitori, 
țărani colectiviști, ingineri și teh
nicieni care lucrează nemijlocit în 
atelierele și secțiile întreprinderilor 
și în unitățile socialiste din agri
cultură, oameni de știință și cer
cetători științifici ; pentru toate 
celelalte categorii, stagiul de can
didat va fi de un an și 6 luni.

Muncitorii care s-au evidențiat 
în mod deosebit în lupta pentru 
aplicarea liniei politice a parti
dului, în producție și în activita
tea obștească, sînt inovatori și ra- 
ționalizatori, aduc o contribuție 
directă la introducerea tehnicii 
noi, obțin cei mai buni indici în 
producție și luptă activ pentru 
generalizarea metodelor înaintate 
de muncă, pot fi primiți — în 
mod excepțional — direct în 'rîn
durile membrilor de partid, fără 
a mai face stagiul de candidat.

Colectiviștii, învățătorii și profe
sorii de la sate, inginerii agronomi, 
zootehnicieni și alți specialiști din 
agricultură, care s-au dovedit a 
fi luptători activi pentru aplicarea 
în viață a hotărîrilor partidului, 
care au muncit cu devota
ment și • s-au evidențiat în 
mod deosebit in munca po
litică de masă desfășurată de 
partid pentru colectivizarea agri
culturii și organizarea gospodăriilor 
agricole colective și care solicită 
primirea în partid, pot fi primiți 
— în mod excepțional — direct 
în rîndurile membrilor de partid, 
considerîndu-li-se drept stagiu de 
candidat perioada cînd au parti
cipat activ la această muncă ; acei 
dintre ei care în prezent sînt 
candidați de partid vor fi primiți 
în rîndul membrilor de partid, in
diferent de perioada care a mai 
rămas pînă la expirarea stagiului 
de candidat.

7. Persoanele care au făcut par
te din alte partide politice, fără 
să fi avut funcții de răspundere, 
pot fi primite în partid în condi
țiile prevăzute de Statutul parti
dului pentru categoria respectivă 
(muncitori, țărani colectiviști, fun
cționari). Primirea acestora în rîn
durile membrilor de partid va fi 
confirmată definitiv de către «Ю* 
mitetul regional de partid.

(Continuare in pac. S-a)
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I’înă la sfîrșitui anului șco
lar au mai rămas doar clteva 
săptămini. In această etapă 
importantă a procesului de 
învățămînt elevii și cadrele 
didactice au de desfășurat o 
activitate intensă pentru re
capitularea și sintetizarea în 
tregii materii parcurse In a- 
cest an școlar, iar pentru e- 
levii claselor a VII-a și a 
XI-a șl a material parcursă 
în anii anteriori.

Pentru încheierea ou suc 
ce* a anului școlar se impu
ne, din partea conducerilor 
școlilor, luarea unor măsuri 
care să asigure desfășurarea 
In bune condiții a orelor re
capitulative, de sinteză, pen
tru ca ele să-și atingă cu a- 
devărat scopul propus.

Q atenție deosebită trebuie 
acordată în această direcție 
întocmirii planurilor de re
capitulare și a temelor pro
puse pentru sinteză. Acestea 
trebuie întocmite pentru fle
care disciplină în parte, în 
tregite și coordonate de către 
conducerile școlilor pentru a 
nu se suprapune. Temele a
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șl înțelegerea cunoștințelor 
bază la fieeare disciplină, 

fi facă o legătură firească 
între capitolele studiate, să 
fie fundamentate științific, 
legate de viață, de producție 
și ilustrate cu date și fapte 
recente.

Elevilor claselor a VII-a și 
a XI-а este 
li se acorde un ajutor 
mare din partea cadrelor di
dactice avind în vedere că

necesar să 
mai

aceștia au de susținut și e- 
xamene de absolvire șl ma 
turitate, iar materia parcursă 
este mult mai vastă.

De asemenea, un ajutor 
sporit, va trebui acordat de 
către cadrele didactice și con
ducerile școlilor, muncitorilor 
elevi și fiilor de muncitor! 
prin organizarea unui număr 
cît mai mare de ore de con 
sultații și meditații.

Organizațiile de partid și 
de U-TJR. din șeoli vor tre
bui să îndrume cu grijă ac 
t iritat ea elevilor pentru a 
preveni supraîncărcarea Ier, 
pentru a-i scuti de orice sar 
cini extrașcolare care i-ar 
sustrage de la un studiu te 
meinic, pentru a frecventa cu 
regularitate cursurile de pre
gătire.

Alături de școală, părinții 
au un rol important în asi
gurarea încheierii eu succes 
a anului școlar. Părinții tre
buie să asigure acasă elevi
lor condiții prielnice de stu' 
diu, să-i supravegheze și să-l 
ajute pentru pregătirea cu 
regularitate a temelor, con 
tribuind astfel Ia buna pre
gătire a fiilor și fiicelor lor.

In această etapă impor» 
tantă a învățămîntului este 
necesar, ea organizațiile de 
partid și de tineret din școli, 
cadrele didactice, părinții șl 
elevii să-și unească forțele 
pentru încheierea cu succes 
a anului școlar, pentru ob
ținerea unor rezultate care să 
fie pe măsura condițiilor de 
studiu, de muncă și viață 

de partid tineretului 
și cadrelor didactice.

create 
școlar
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Pentru rezultate 
mai bune 

la învățătură
Nu de mult într-o adunare 

organizației U.T.M. de la Școala 
medic din Vulcan s-a discutat 
despre rezultatele obținute la în
vățătura de către elevii utemiști, 
precum și despre felul cum ei șe 
pregătesc pentru încheierea anului 
școlar. Cu această ocazie, elevii 
fruntași la învățătură din clasa a 
IX-a Radu Munteanu, DăscăJescu 
Maria, Melania Rovența, Eleonora 
Costinaș, Adriana Tudorică ți al
ții și-au împărtășit metodele lor 
de studiu, felul cum se pregătesc.

Tot atunci, la propunerea profe
soarei de limba tomînă Antoce 
Maria s-a hotărît înființarea unui 
cerc de literatură cu scopul de a 
dezvolta la elevi dragostea pentru 
citit și a stimula creațiile perso
nale.

N. ROVENJA
corespondent

Cum ne-am organizat activitatea
Recapitularea materiei asigură 

temeinicia cunoștințelor dobfndite 
de elevi în cursul anului școlar. 
De acest lucru au ținut cont și 
cadrele didactice de la școala 
noastră care la începutul trimes
trului Ш, întx-o ședință a con
siliului pedagogic, au stabilit ordi
nea in care să se efectueze reca
pitularea materiilor.

Astfel, la literatură, la clasele 
V—VII, se vor recapitula operele 
literare stabilite pe teme mari ca 
de exemplu : „Folclorul din trecut 
și de astăzi", „Critica societății 
burghezo-moșierețti în operele 
scriitorilor clasici", „Tipuri de oa
meni noi educați de partid, oglin
dite în operele scriitorilor contem
porani" ș.a. La fel la gramatică, 
recapitularea finală la clasa a 
VII-a se va face pe următoarele 
teme : „Formarea cuvintelor",
„Funcțiile pe care le îndeplinesc 
părțile de vorbire flexibile în pro- 

și felurile subor-

Învățătură- Afară de formele „de 
ajutorarea acestor elevi organi- ‘ 
zate de profesori, conducerea șco
lii de comun «cord cu instructaarea 
superioară ți instructorii de deta
șamente de pionieri au hotărît ca în 
adunările pionierești de grupă sau 
detașament ținute în această pe
rioadă, $ă se discute despre me
todele folosite de elevii fruntași 
in repetarea materiei precum și 
posibilitățile de ajutorare ale ele
vilor mai slăbi.

Recapitularea materiei 
pentru cadrele didactice 
o muncă complexă care 
minunate dacă este bine 
tă- Experiența didactică 
cu cunoașterea principiilor peda
gogice ajută pe profesori să pri
vească just problema recapitulării 

să caute cele mai bune metode 
procedee în munca lor.

constituie 
ți elevi 

dă roade 
organiza- 
împletită

f» 
îi

La școala din Uricani, ca de altfel și Ia celelalte școli din 
Valea Jiului, s-au făcut pregătiri pentru încheierea anutar 
școlar. Zilele acestea au început primele ore de recapitulare și 
sinteză a materiei.

IN CLIȘEU : Elevii Mogoș loan și Maxer Chivuța din clasa 
а ѴІ-а В de Ia Școala de 8 ani din Uricani împreună cu pro
fesoara lor Diaconescu Victoria ia prima oră de recapitulare, la 
geografie.

ну::..:, '.w—1----- ---------------

Alegerea temelor pentru
trecut 
matu-

verif I-

recapitulare

direcție un rol 
are alegerea te- 
recapitulare. Te- 
astfel alese incit în mod

poziție", „Fraza 
donatelor" etc.

Teme noi de 
fixat ți ia alte 
exemplu la matematică, recapitu
larea finală la clasa a VII-a la 
algebră se va face pe următoarele 
teme mari : „Numere raționale", 
„Expresii algebrice", „Valori nu
merice", „Operații cu monoame și 
polinoame", 
cu 
se 
de 
la 
ie 
„Poligoane regulate și 
cercului", „Introducerea 
metria în spațiu" etc.

Pentru ca lecțiile de 
lare să nu se desfășoare în mod 
uniform, întrebările vor fi puse cit 
mai variat. Unele întrebări vor 
cere răspunsuri care să dovedească 
în ce măsură au fost însușite cu
noștințele în timpul anului, iar al
tele vor cere elevilor să exempli
fice definițiile enunțate. In cadrul 
repetării, elevii stabilesc legături 
firești între cunoștințele vechi și 
noi, descoperă noi aspecte ale 
problemelor studiate ți în acest fel 
ei nu reproduc numai cunoștințele 
Însușite d le predzează, le îmbo
gățesc, realizind astfel o înșele 
gere mai adîncă.

O problemă care ne preocupă 
in prezent în aceeași măsură este 
și ajutorarea elevilor mai slabi la

prof. NICULESCU VASILE 
directorul școlii de 8 ani ux.

Petrila
1

recapitulare s-au 
obiecte. Ața de

„Ecuații de gradul I 
o necunoscută", „Probleme care 
rezolvă cu ajutorul ecuațiilor 
gradul 1“ ț.a. iac la geometrie, 
aceiași clasă, pe următoace- 

capitole : „Figuri asemenea", 
lungimea 
în geo-

cecapitu -

Una din principalele preo
cupări ale învățătorilor și pro
fesorilor în această perioadă o 
constituie lecțiile de recapitu
lare, Ele urmăresc în primul 
rînd să reîmprospăteze In me
moria elevilor cunoștințele a- 
cumulate in timpul anului, să 
le închege într-un tot armo
nios, clar.

In această 
important 11 
melor pentru 
mele trebuie
să permită sintetizarea cunoș
tințelor esențiale ale discipli
nei predate, să ofere totodată 
suficiente ocazii pentru a lua 
în discuție acele probleme a- 
supra cărora știm că elevii au 
încă unele neclarități. Alege
rea unor astfel de teme va 
contribui la dezvoltarea gin- 
dirii elevilor, a capacității lor 
de a selecta în mod indepen
dent din cunoștințele acumu
late pe cele care ilustrează cel 
măi bine tema dată. In aceeași 
direcție este necesar să acor
dăm o deosebită atenție legă
rii lecțiilor recapitulative de 
viață, de practică, de actuali
tate, de realizările construcției 
socialiste în țara noastră.

O grijă deosebită pentru 
pregătirea lecțiilor de recapi
tulare trebuie să manifeste a- 
cum profesorii care predau la 
clasa а ѴП-а, aflată in fața 
examenului de sfîrșit de an 
și de admitere în școlile pro-

fesionale sau medii, ca și cei 
ce predau la clasa a XI-а aî 
căror elevi vor avea de 
In curînd examenul de 
ritate.

Examenele, prilej de
care a pregătirii elevilor pen
tru viață, cer desigur nu re
producerea mecanică a unor 
noțiuni, formule sau teze izo
late, ci dezvoltarea unor su
biecte care Implică efectuarea 
unor legături logice între cu
noștințe, formularea
independent a unor concluzii. 
Acestor aspecte ăîe pregătirii 
elevilor profesorii sînt chemați 
să le dea atenție in cadrul lec
țiilor de recapitulare.

Avind în vedere sarcinile din 
perioada recapitulării, colecti
vul de conducere șl cadrele di 
dactice de la Școala de 8 ani 
nr. 1 din Lupenl au trecut la 
aplicarea acestor recomandări. 
Fiecare cadru didactic și-a în
tocmit un pian de recapitula
re a materiei predate in care 
au fost prevăzute temele care 
se vor discuta. Astfel, la arit
metică elevii vor rezolva pro
bleme legate de activitatea în 
treprinderilor din orașul nos
tru pe care le-au vizitat, in 
felul acesta se vor lega cunoș
tințele teoretice căpătate in 
școală, de practică, de sarci
nile producției.

La clasele а ІП-а și a IV-a 
se vor efectua călătorii ima
ginare pe hartă, prin care e-

Coordonarea lecțiilor de către conducerea școlii
Pentru a veni la timp în aju

torul cadrelor didactice în perioa
da de recapitulare 
conducerea Școlii 
Uricani a stabilit 
suri menite să 
munca la unele 
comisiilor metodice s-au ținut lec 
ții deschise privind „Metodele ș" 
troccdeele de recapitulare la dife
rite discipline". De asemenea. 
s~au organizat interasistențe cu 
participarea cadrelor didactice ca
re predau la clase paralele, iar 
observațiile au fost consemnate și 
analizate intr-un registru special. 
De un real folos, au fost ți asis- 
teațele individuale și 
care au adus un aport 
îmbunătățirea metodelor 
re

Alegerea minuțioasă 
pe care vom axa lecțiile de reca
pitulare a constituit o sarcină im
portantă pentru conducerea școlii. 
De aceea planurile de recapitu
lare au fost analizate in amănun
țime împreună cu toate cadrele 
didactice ți acolo unde s-a consi
derat că mai trebuie îmbunătățite 
s-a revenit asupra lor. S-a indicat 
ca planurile de recapitulare să

a materiei, 
de 8 ani din 
seamă de ша- 
îmbunătățească 

clase. In cadrul

o

colective, 
prețios la 
de preda-

a temelor

conțină îndeosebi acele teme care 
să fie o generalizare a întregii 
materii parcurse.

Conducerea școlii a recomandat 
cadrelor didactice ca la lecțiile de 
recapitulare să se folosească me
toda conversației. Prin aceasta, se 
cerc de la elevi, mai ales exersa
rea memoriei sub forma reprodu
cerii pe scurt a celor învățate, prin 
răspunsurile date la întrebările 
puse.

Pentru buna reușită a lecțiilor 
de recapitulare am organizat gru
pe de întrajutorare conduse de 
profesori, meditații ți consultații 
cu fii de muncitori, cu elevii ră
mași in urmă la învățătură ți cu 
cei care au fost bolnavi. Ia aceste 
grupe se lămuresc unele probleme 
neînțelese in timpul anului șco
lar.

Conducerea școlii s-a îngrijit din 
timp ca fiecare clasă să țină șe
dință cu părinții conform planifi
cării pentru a le da unele indicații 
privind munca intensă de învăță
tură pe care o vor depune elevii 
în această perioadă și ajutorul pe 
care vor trebui să-l acorde școlii 
și elevilor părinții pentru un stu
diu bun, organizat și temeinic.

De asemenea, o atenție deosebi
tă s-a acordat telului cum și-au 
întocmit cadrele didactice planifi
cările calendaristice, grupării cu
noștințelor in jurul unei teme care 
să scoată in evidență legătura cu 
viața, cu producția.
Asistențele, interasistențele, lecții

le deschise precum ți discuțiile 
purtate în cadrul comisiilor meto
dice, convorbirile pe tema recap 
tulăxii avute in cadrul cabinetului 
pedagogic, au constituit un bun 
prilej de îndrumare ți controlare 
a muncii metodice în perioada re
capitulării. Conducerea școlii va 
urmării și pe mai departe felul cum 
decurg orele de recapitulare, cum 
se respectă planurile întocmite de 
profesori, cum îți însușesc cunoș
tințele elevii și acolo unde e ca
zul, va lua măsuri pe loc pentru 
a înlătura lipsurile semnalate.

Sîntem siguri că măsurile luate 
din timp de către conducerea șco
lii, de către cadrele didactice de 
la școala noastră vor da rezultate 
bune, iar eforturile cadrelor di
dactice ți ale elevilor vor fi în
cununate cu succes.

prof. V. COCHECI 
directorul Școlii de 8 ani Uricani

levii vor face cunoștință cu 
toată regiunea Hunedoarș, iar 
cei de la clasa a IV-a vij? cu
noaște frumusețile și bogățiile 
țării noastre.

La lecțiile de limba romînă 
vom alege temele cele . mai 
potrivite pentru a scoate în 
evidență lupta muncitorilor și, 
a țăranilor în trecut împotri
va exploatării. Printre lucră
rile ce vor fi analizate se nu- 
rhără: Mîtrea Cocor, Setea, 
Revoltă în port, Socoteala, U- 
zina vie etc. in felul acesta 
vom proceda Ia toate obiectele 
și Ia toate clasele, țlnînd cont 
de particularitățile de virstă 
ale elevilor și de programa res
pectivă.

Privind cu spirit de răspun
dere toate problemele pe ca
re le ridică activitatea speci
fică a acestei etape a anului 
școlar, cadrele didactice de la 
Școala de 8 ani nr. 1 din Lu- 
peni vor avea satisfacția de a 
vedea strădaniile lor răsplăti
te de nivelul ridicat dă cunoș
tințe al elevilor, de temeiqfdla, 
și seriozitatea pregătirii lor!' 

prof. DUMITRU PAUNESCU 
directorul Școlii de 8 ani nr. I 

Lupenî
-------- ■ ’ -=O=—

Brșuizitla le jlnlerl 
si finim - ajiniie le lalejle 

încă de la încheierea tri
mestrului II, cadrele didactice 
de la școala nr. 2 Vulcan-Cri- 
vidia au luat anumite măsuri 
In vederea Încheierii cu suc-' 
ces a anului școlar. Fiecare În
vățător și-a îndreptat atenția 
în primul rînd spre elevii eu 
rezultate mai slabe. Formele 
de ajutorare au fost diferite, 
în această acțiune fiind antre
nată și organizația de pionieri. 
Așa de exemplu, pionieri ea 
Avram Florica, Huruială Lia
na, Iovan Grațlela, Macovel 
Rodica, Fodor Peter, Mihaly 
Ștefan ș. a. au răspuns concret 
de cite un elev mai slab șl l-au 
ajutat. Rezultat al acestui a- 
jutor este faptul că azi, acești 
elevi se află printre cei buni, 
reușind să alunge din cataloa • 
ge notele de 5 și 6. De altfel 
o parte din ei au fost primiți 
in rîndurile organizației de pio - 
nieri. Paralel cu munca cu e- 
levii, in această perioadă am 
intensificat și activitatea în 
rîndurile părinților. Astfel, s-au 
ținut ședințe cu părinții pe 
clase în care au fost expuse 
referate privind ajutorul pe ca
re părinții trebuie să-l acorde 
școlii, pentru încheierea cu 
succes a anului școlar.

HURUIALA ZENOVIA 
directoarea Școlii Crivldia 

Vulcan
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HOTARIREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

din 23—25 aprilie 1962 cu privire la întărirea continuă a rîndurilor partidului
(Urmare din pag. l-a)

8. Conform prevederilor Statu
tului șt a Instrucțiunilor C.C. al 
P.M.R., documentele (autobiogra
fie, recomandări, etc) care se în
tocmesc cu prilejul primirii în rin 
durile candidaților de partid tre
buie întocmite din nou la primi
rea în rindurile membrilor de par
tid. Pentru înlăturarea repetării a- 
sestot operațiuni, care cer și un 
volum mate de muncă, documen
tele respective vor fi întocmite 
numai o singură dată — la pri
mirea în rindurile candidaților de 
partid.

Discutarea în adunarea generală 
a organizației de bază a celui ca
re solicită primirea în rindurile 
membrilor de partid se va face pe 
baza cererii sale și a aprecierii bi
roului organizației de bază asupra 
activității depuse in perioada sta
giului de candidat.

9. întărirea rîndurilor partidului 
la sate prin primirea unui nu
măr mare de țărani va determina 
unele schimbări in compoziția so
cială. a partidului ; va avea loc o 
scădere a procentului muncitorilor 
și, în același timp, o creștere a 
numărului și procentului țăranilor 
colectiviști, inginerilor și altor ca
tegorii de intelectuali.

In Hotărire se arată că plenara 
Comitetului Central al Partidului 
btegritoresc Romîn consideră că 
primirea în partid trebuie condusă 
iu așa fel înalt muncitorii să aibă 
în continuare ponderea cea mai 
însemnată în partid, în compara
ție cu alte categorii sociale. In fe
lul acesta circa 75 la sută din to
talul membrilor șt candidaților de 
partid vor reprezenta muncitorii, 
împreună cu țăranii, oameni care 
lucrează nemijlocit in industrie și 
agricultură — sfera hotăritoare a 
producției bunurilor materiale-.

In ce privește compoziția orga
nelor locale de partid, majoritatea 
membrilor comitetelor regionale 
raionale și orășenești trebuie s-o 
formeze și pe viitor muncitorii, 
ceea ce constituie garanția asigură
rii combativității ?• fermității or
ganelor și organizațiilor de partid 
în înfăptuirea liniei politice a 
partidului, garanția întăririi uni 
tații și disciplinei de fier a parti
dului.

10. Ținînd seama de unele nea
junsuri care se manifestă la exclu
derea din partid, organele și or- 
pganizațiile de partid trebuie să 
dea dovadă de o înaltă principia
litate și grijă tovărășească față de 
calitatea de membru de partid. Să 
fie combătute orice manifestări de 
ușurință în luarea hotăririlor de 
excludere din partid ; hotăririle 
de excludere să fie adoptate nu
mai în cazurile extreme, prevăzute 
în Statutul partidului.

In continuare, se arată că a- 
tunci cînd se discută calitatea de 
membru sau candidat de partid a 
unui tovarăș, care în trecut a fă 

-t cut parte din alte partide sau or
ganizații politice, in analizarea ca
zului și luarea hotărîrii trebuie să 
se țină seama în primul tind de
poziția lui față de linia politica 
a partidului, de comportarea și ac
tivitatea sa în anii puterii popu
lare, de felul cum muncește in 
prezent pentru înfăptuirea sarcini
lor încredințate de partid. Acei 
membri de partid care, în trecut 
sub influența ideologiei burgheze 
sau a unor presiuni exercitate a~ 
supra lor, au făcut parte din alte 
partide sau organizații politice, d н 
Care nu au deținut funcții de răs
pundere și nu au participat activ 
la manifestările reacționare, nu tre
buie excluși din partid numai pen
tru apartenența lor la asemenea 
organizații. Oamenii nu trebuie 
priviți în mod static- Este necesar 
să se țină seama de faptul că au 
trecut aproape 18 ani de la elibe
rarea țării noastre, timp în care 
ideologia partidului a devenit i- 
deologia celor mai largi mase de 
oameni ai muncii; fiecare mem
bru de patțid trebuie apreciat în 
primul tind după aportul pe care-i 
aduce la aplicarea hotăririlor și 
directivelor partidului, după de
votamentul față de oartid și orin- 
duirca noastră de stat-

11. Organele si organizațiile de 

partid trebuie să acorde în conti
nuare o atenție deosebită dez 
voltării calităților politice, morale 
și profesionale ale membrilor și 
candidaților de partid.

Intrucît în ultimul timp 
partidul nostru și-a sporit 
simțitor rindurile — peste o 
treime din întregul efectiv al 
partidului slnt candidați și 
membri de partid primiți în 
ultimii 3 ani — este necesar 
să se desfășoare o muncă' te
meinică pentru a se asigura 
însușirea hotăririlor și direc
tivelor partidului de către toți 
membrii și candidații de partid, 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire politico-ideologică.

O atenție deosebită se va a- 
corda educării partinice a can
didaților de partid. Candida - 
tilor trebuie să li se reparti
zeze sarcini concrete, pe mă
sura posibilităților lor, fără a 
fi supraincărcați, și să fie a- 
jutați sistematic în ducerea lor 
la Îndeplinire. Biroul Politic ăl 
Comitetului Central al parti
dului va elabora oi instrucțiune 
cu privire la măsurile ce tre
buie luate pentru îmbunătăți
rea muncii de educare a can
didaților de partid.

Comitetele regionale, raiona
le și orășenești, organizațiile 
de bază ale partidului trebuie 
să depună o activitate susți
nută pentru întărirea discipli
nei de partid, creșterea com
bativității și intransigenței fa
ță de orice abateri de la linia 
politică, de la morala și dis
ciplina de partid; să asigure 
in continuare repartizarea ju
dicioasă a comuniștilor în lo
curile chele ale procesului de 
producție, să Încredințeze tu
turor membrilor de partid 
sarcini concrete și să contro
leze felul în care le îndeplinesc.

12. Crearea grupelor de partid 
pe blocuri și străzi s-a dove
dit pe deplin justificată; ele 
aduc un aport însemnat la în
grijirea și păstrarea fondului 
de locuințe, la îndeplinirea de 
către cetățeni a îndatoririlor 
față de stat, percum și la bu
na gospodărire a cartierelor. 
Unele comitete orășenești de 
partid se ocupă însă sporadic 
de aceste grupe, nu le mobi
lizează sistematic ia activita
tea obștească ce se desfășoară 
în cartiere. In vederea îmbu
nătățirii activității grupelor, 
comitetele orășenești de partid 
(comitetele raionale în orașul 
București) vor organiza lunar 
consfătuiri pentru schimb de 
experiență și instructaj cu or
ganizatorii grupelor de partid 
pe blocuri și străzi. Fiecare 
comitet orășenesc va desemna 
pe unul din secretarii săi să 
răspundă de îndrumarea acti
vității grupelor de partid pe 
blocuri, sprijinlndu-se în a- 
ceastă muncă pe un număr co
respunzător de activiști nesa
lariați.

13. Comitetele regionale, ra
ionale și orășenești de partid 
au acumulat o experiență bo
gată în ceea ce privește folo
sirea activiștilor nesalariațl. 
Dezvoltind experiența dobîndi- 
tă pină în prezent, organele de 
partid trebuie să se sprijine, 
in întreaga lor muncă de re
zolvare a sarcinilor ce le stau 
în față, pe un număr din ce 
în ce mai mare de activiști 
nesalariați. Comitetele orășe
nești și raionale de partid tre
buie să selecționeze, în afară 
de instructori salariați de 
partid, un număr corespunză
tor de instructori nesalariați, 
în raport cu numărul organi
zațiilor de bază — cîte un in
structor la 3—5 organizații — 
pe care să-i folosească în mun
ca de contrai și Îndrumare. 
Activitatea instructorilor nesa
lariați va fi coordonată de că
tre secretarii comitetului oră
șenesc (raional). In munca de 
instructor nesalariat vor fi a- 
trași în primul rind membrii 
comitetelor de partid respec

tive, cei mai buni tovarăși din 
activul de partid, din rezerva 
de cadre și alți membri de 
partid, capabili și cu expe
riență.

☆

In Hotărîre se arată că mă
surile cu privire la îmbunătă
țirea muncii de primire în 
partid necesită modificarea 
unor prevederi ale Statutului 
partidului.

In acest scop plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a hotărît:

— Art. 4, paragraful „a“ din 
statut va fi formulat astfel:

a) se stabilesc două catego
rii la primirea în rindurile 
partidului:

I. Muncitori, țărani colecti
viști, ingineri și tehnicieni ca
re lucrează nemijlocit în ate
lierele și secțiile întreprinderi
lor și în unitățile socialiste din 
agricultură, oameni de știință 
și cercetători științifici:

II. Țărani întovărășiți și cu 
gospodărie individuală, alți in
telectuali, funcționari, mem
brii cooperativelor de produc
ție meșteșugărească șl alți oa
meni ai muncii.

— Art. 4, paragraful „b" din 
statut se modifică după cum 
urmează :

b) Discutarea în adunarea 
generală a organizației de ba
ză a celui care solicită primi
rea în rindurile membrilor de 
partid se face pe baza cererii 
sale și a aprecierii biroului or

Al lll-lea Congres al cooperației meșteșugărești

Salutul €. C. al P. П. R„ Couslllulnl dc Stat 
$1 consiliului dc іш$ігі 

prezentat de tovarâșul Chirii Stoica
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn, Con
siliul de stat și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne transmit un călduros 
salut delegaților la cel de-al 
lll-lea Congres al Cooperației 
Meșteșugărești, și, prin ei, tu
turor lucrătorilor din coopera
tivele meșteșugărești din în
treaga țară.

Lucrările Congresului se des
fășoară curind după Sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, care a sărbătorit e- 
venimentul istoric al încheierii 
colectivizării agriculturii. In 
țara noastră socialismul a în
vins definitiv la orașe șl sate. 
Sub conducerea încercată a 
partidului, a Comitetului său 
Central, poporul nostru a ob
ținut strălucite succese în dez
voltarea industriei șî agricul
turii, în ridicarea nivelului 
material și cultural al celor ce 
muncesc. La aceste realizări 
șl-a adus o contribuție de sea
mă cooperația meșteșugăreas
că, care numără în rindurile el 
peste 117.000 de membri.

Călăuzindu-se după indica
țiile date de Congresul al Ш- 
lea al partidului, cooperația 
meșteșugărească șl-a îmbună
tățit și lărgit activitatea, a ex
tins volumul prestărilor de ser
vicii, creînd unități noi în în
treaga țară, a realizat progre
se continuie în ridicarea cali
tății lucrărilor executate, a 
dezvoltat producția de artiza
nat, care se bucură de o bună 
apreciere, atit în țară cit și 
peste hotare. Membrii coope
rativelor meșteșugărești au ob
ținut rezultate bune în crește
rea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, spo
rirea rentabilității unităților, 
ceea ce a contribuit Ia conso
lidarea economică a coopera
tivelor, la îmbunătățirea Con
dițiilor de muncă și de viață 
ale cooperatorilor.

Partidul și guvernul, oame 
nii muncii din țara noastră 

ganizației de bază asupra ac
tivității depuse în perioada 
stagiului de candidat.

— Art. 4, paragraful „f“ din 
statut va avea următoarea 
formulare :

f) Cei care au făcut parte 
din alte partide și au deținui 
funcții de răspundere pot fi 
primiți în partid numai în ca
zuri excepționale, prezentînd 
recomandări din partea a 5 
membri de partid : 3 cu sta
giul de partid de cel puțin 8 
ani și 2 cu stagiul de partid 
de cel puțin din 1944.

In aceste cazuri primirea în 
partid se face numai prin or
ganizația de bază a partidului 
și se confirmă' definitiv de că
tre Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

— La articolul 4 din statut 
se introduce un nou para
graf „g“.

g) Cei care au făcut parte 
din diferite partide burgheze, 
fără să fi avut funcții de răs
pundere, pot fi primiți In 
partid In condițiile prevăzute 
în Statutul P.M.R. pentru ca
tegoria respectivă (muncitori, 
țărani colectiviști, funcționari) 
cu mențiunea că primirea lor 
în rîndul membrilor de partid 
se confirmă definitiv de către 
comitetul regional de partid.

— Art, 18 din statut va fi 
formulat astfel:

„Regulile de primire în rin
durile candidaților de partid 
sînt următoarele • primirea se 
face în mod strict individual, 

prețuiesc munca rodnică des
fășurată de masa cooperatori
lor pentru mai buna deservire 
a populației, succesele obținu
te de cooperația meșteșugă
rească în îndeplinirea sarcini
lor sale.

Tovarăși,
In țara noastră, pe baza a- 

vîntului întregii economii, a 
dezvoltării în ritm susținut a 
producției industriale și agri
cole, crește continuu nivelul 
de trai, material șl cultural al 
poporului muncitor. Oamenii 
muncii de la orașe și sate se 
îmbracă și se hrănesc mai bi
ne, dispun de tot mai multe 
bunuri de uz gospodăresc și 
personal, care le fac viața din 
ce în ce mai confortabilă. A- 
ceasta pune în fața coopera
ției meșteșugărești sarcina de 
mare răspundere de a ridica la 
un nivel superior activitatea 
de deservire a populației, de 
a face față in condiții tot mai 
bune cerințelor cresclnde ale 
oamenilor muncii.

In centrul întregii activități 
a cooperației meșteșugărești' 
trebuie să stea lărgirea pres
tărilor de servicii, în toate do
meniile necesare populației, in 
acest scop organele coopera
ției meșteșugărești trebuie să 
studieze cu atenție cerințele 
oamenilor muncii în fiecare 
regiune, raion, oraș, centru 
muncitoresc, stațiune de odih
nă, să dezvolte și să perfec
ționeze activitatea cooperative
lor în raport cu aceste nece
sități. Totodată, unitățile co
operației meșteșugărești tre
buie să sporească șl măi mult 
producția obiectelor de artă 
populară, să lărgească sorti
mentul șî să îmbunătățească 
calitatea acestor produse.

Membrii cooperativelor meș 
teșugărești să considere drept 
o sarcină de cinste realizarea 
unor lucrări de bună calitate, 
executarea conștiincioasă șl la 
timp a comenzilor ce le sînt 
încredințate, să-și cîștige, prin 
muncă ireproșabilă, o bună a- 

hotărirea de primire în rindu
rile candidaților de partid se 
adoptă de către adunarea ge
nerală a organizației de bază ' 
și se confirmă de către comi
tetul raional, orășenesc de 
partid.

Pentru primirea in rindurile 
candidaților de partid persoa
nele din categoria I prezintă 
recomandări din partea a 2 
membri de partid cu un stagiu 
de partid de cel puțin 3 ani; 
persoanele din categoria a Il-a 
prezintă recomandări din par
tea a 3 membri de partid cu 
un stagiu de partid de cel pu
țin 4 anl“.

— Art. 19 din statut — pri
mul aliniat — se modifică du
pă cum urmează :

„Stagiul de candidat se sta
bilește — un an pentru per
soanele din categoria I, un an 
și б luni pentru persoanele 
din categoria а П-а“.

— „Observația" de la arti
colul 19 din statut se anu
lează.

☆

In încheiere, Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn șl-a expri
mat convingerea că aplicarea 
măsurilor din prezenta hotă
rire va duce la întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului, 
a legăturilor sale cu masele 
largi de oameni ai muncii, la 
creșterea rolului conducător al 
partidului în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

preciere din partea populației.
Sfaturile populare trebuie să 

manifeste o preocupare spori
tă față de activitatea coopera
tivelor meșteșugărești, să ve- 
gheze la dezvoltarea rețelei de 
unități cooperatiste și justa lor 
amplasare, la îmbunătățirea 
permanentă a calității lucră
rilor și deservirea civilizată a 
cetățenilor.

Organele de conducere ale 
cooperației meșteșugărești sînt 
chemate să-și Îmbunătățească 
munca de îndrumare și con
trol în ce privește gospodări
rea cooperativelor, reducerea 
costurilor de producție, spori
rea rentabilității unităților șl 
dezvoltarea avutului obștesc, 
baza întăririi activității eco
nomice a cooperativelor, a 
creșterii veniturilor și bună
stării cooperatorilor. Ele tre
buie să se preocupe perma
nent de creșterea cadrelor ne
cesare cooperației meșteșugă
rești, de ridicarea continuă a 
calificării și îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale 
cooperatorilor.

Organizațiile de partid tre
buie să asigure o permanentă 
îndrumare a activității coope
rativelor meșteșugărești, să 
mobilizeze pe cooperatori la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, să desfășoare o largă 
muncă educativă, de dezvolta
re a atitudinii socialiste față 
de muncă și avutul obștesc, de 
lichidare a deprinderilor și 
mentalităților înapoiate, de 
formare a omului nou, cetă
țean conștient și devotat al 
patriei noastre socialiste.

Exprimîndu-și convingerea 
că membrii cooperativelor meș-; 
teșugărești vor munci cu tot 
elanul pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin, comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri al R.£. 
Romîne, urează celui de-al Ш- 
lea Congres al Cooperație# 
meșteșugărești succes deplin 
in desfășurarea lucrărilor sale.



4 STEAGUL ROȘU

Cuvîntul tovarășului Ion Sheorghe Maurer
în ședința de constituire a Consiliului Superior al Agriculturii

(Urmare din pag. l-a)

conducere a gospodăriilor, ca
dre didactice din învățămîntul 
agricol, oameni de știință din 
institutele de cercetări și din 
stațiunile experimentale, cu o 
Înaltă pregătire teoretică și 
experiență practică.

Structura organizatorică' a 
noului sistem, modul de func
ționare a organelor de condu
cere de la Consiliul Superior 
și pînă la consiliile raionale, 
fiind concepute pe baza ace
lorași principii, asigură o con
ducere unitară a agriculturii, 
de sus, de la organele centrale 
și gînă jos, la unitățile de pro
ducție.

Faptul că din Consiliul Su
perior și din consiliile agricole 
regionale și raionale vor face 
parte circa 20.000 de cadre ca
re lucrează în unitățile pro
ductive, constituie cea mai 
bună garanție că hotărîrile și 
măsurile la a căror elaborare 
participă direct vor fi înfăp
tuite, ei fiind în primul rînd 
aceia care sînt chemați să le 
transpună în viață în unitățile 
In care lucrează.

Pe baza propunerilor orga
nelor locale de partid și de 
stat, Consiliul de Miniștri a 
desemnat ca membri ai Consi
liului Superior al Agriculturii 
un număr de 983 persoane.

După pregătirea de bază, 
membrii consiliului se reparti
zează astfel :

— ingineri agronomi și
hortiviticoli 665

— ingineri zootehni-
cieni și medici ve
terinari 162

— ingineri mecaniza
tori 93

— ingineri economiști, 
hidroamelioratori și
alți specialiști 30

— țărani colectiviști—
președinți de gos
podării colective 33

Total: 983
Din Consiliul Superior al A- 

griculturil fac parte specia
liști din unitățile agricole pro
ductive, din școli și institute 
agricole, precum și din orga
nele locale de conducere a a- 
griculturii din toate regiunile 
și raioanele, asigurîndu-se ast
fel cuprinderea întregului te
ritoriu al țării.

Din numărul total de 983 
de membri ai Consiliului Su
perior al Agriculturii:

— 353 își desfășoară activi
tatea direct în gospodăriile co
lective ;

— 99 în gospodăriile agricole 
de stat;

— 72 în stațiunile de mașini 
și tractoare ;

— 58 la circumscripțiile sa- 
nitar-veterinare;

— 65 în institutele de cer
cetări șî stațiunile experimen
tale agricole ;

— 50 în școlile și institutele 
de învățămînt agricol;

— 17 ca președinți ai consi
liilor agricole regionale șl al 
orașului București;

— 168 ca președinți ai con
siliilor agricole raionale;

— 25 ca directori ai trustu
rilor gospodăriilor agricole de 
stat :

— 76 in permanența Consi
liului Superior al Agriculturii 
și reprezentanți ai unor orga
ne de stat centrale.1

Sîntem convinși că prin a- 
ceastă componență a Consi
liului Superior se va realiza o 
strînsă legătură a conducerii 
agriculturii cu baza ei, unită
țile de producție, asigurîndu- 
se înfăptuirea cu succes a sar
cinilor de mare răspundere cu 
privire la întărirea și dezvol
tarea continuă a gospodării
lor agricole socialiste, la creș- 

tereal considerabilă a produc
ției agricole vegetale și ani- 
mald.

Legînd conducerea agricultu
rii de unitatea de producție, 
se creează condițiile cele mai 
favorabile desfășurării largi a 
inițiativei celor care iau parte 
directă la procesul de produc
ție agricolă.

Participarea directă, nemij
locită, la conducerea agricul
turii a celor mai bune cadre de 
specialiști cu experiență din 
unitățile de producție șl din 
cercetarea științifică asigură 
ca această conducere să fie 
competentă, strîns legată de 
nevoile practice ale agricultu
rii, precum șl efectuarea unui 
larg schimb de experiență a- 
supra problemelor de bază ale 
agriculturii, asupra celor mai 
eficace metode de sporire a 
producției agricole.

Noua formă de conducere dă 
posibilitatea dezbaterii temei
nice, calificate, a celor mai ac
tuale și importante probleme 
ale agriculturii, găsirii celor 
mai bune și mai practice solu
ții, adoptării hotărîrilor și 
măsurilor celor mai juste a 
căror înfăptuire să asigure rea
lizarea cu succes a sarcinilor 
creșterii producției agricole, 
consolidării și dezvoltării uni
tăților agricole socialiste.

După cum vă este cunoscut, 
Consiliu] Superior al Agricul
turii își desfășoară activitatea 
pe secții, corespunzător prin
cipalelor ramuri și probleme 
ale agriculturii.

Modul de organizare a nou
lui sistem de conducere dă 
posibilitatea analizării proble
melor agriculturii în ansamblu 
în cadrul ședințelor plenare 
ale Consiliului, precum și pe 
ramuri și sectoare de activita
te a producției noastre agri
cole, în cadrul secțiilor, ceea 
ce va asigura dezbaterea te
meinică, deosebit de calificată 
a acestor probleme, precum și 
adoptarea celor mai corespun
zătoare măsuri pentru rezol
varea lor.

Tovarăși,
Legea cu privire la înființa

rea Consiliului Superior al A- 
griculturii și a consiliilor a- 
gricole regionale și raionale 
prevede ca pentru exercitarea 
atribuțiilor Consiliului Supe
rior al Agriculturii între ședin
țele acestuia și aducerea ia în
deplinire a hotărîrilor luate, 
Consiliul Superior să aibă un 
comitet executiv.

După cum vă este cunoscut, 
printr-un Decret al Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, în 
funcția de Președinte al Con
siliului Superior al Agricultu
rii a fost numit tovarășul 
Dalea Mihai, care, trebuie 
subliniat, își păstrează și atri
buțiile de secretar al Comite
tului Central al Partidului. 
Domnia sa este totodată pre
ședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Din comitetul executiv mai 
fac parte încă 16 persoane :'

7 vicepreședinți și 9 membri 
numiți prin Hotărire a Consi
liului de Miniștri.

Ca vicepreședinți au fost 
numiți tovarășii:
Nicolae Giosan — care răs

punde de activitatea de cer
cetare științifică din domeniul 
agriculturii, avînd și calitatea 
de director ăl Institutului Cen
tral de Cercetări Agricole.

Bucur Șchiopu — răspunde 
de activitatea secției gospo
dăriilor de stat din cadrul Con
siliului si de Trustul Central 
al G.A.S.

Nicolae Ionescu — răspunde 
de secția pentru cereale și 
plante tehnice; Comisia de 
Stat pentru încercarea și O- 
mologarea Soiurilor; Trustul 

„Agrosem" pentru aproviziona
rea cu semințe și material să- 
ditor.

Virgil Gligor — răspunde de 
secția de creșterea animalelor; 
Inspecția Sanitar-Veterinară; 
întreprinderea de Stat pentru 
Aprovizionarea cu Animale de 
Rasă și Produse Biologice de 
uz Veterinar; Laboratorul Cen
tral Veterinar.

Nicolae Ștefan — răspunde 
de Secția de Hortiviticultură; 
Inspecția de stat pentru Pro
tecția Plantelor; Laboratorul 
Central Fito-Sanitar.

Petru Moldovan — răspunde 
de secția de mecanizare a a- 
griculturii; Trustul Stațiunilor 
de Mașini și Tractoare; Trus
tul Uzinelor de Reparații; sta
țiunea de încercarea și Omolor- 
garea Mașinilor Agricole; Ofi
ciul Central de Aprovizionare 
Tehnico-Materială.

Eugen Alexe — răspunde de 
Comisia pentru coordonarea 
planului și pentru probleme 
economice.

Membri ai comitetului exe
cutiv au fost numiți tovarășii :

Gheorglie Timariu — care 
răspunde de Secția fondului 
funciar și a organizării teri
toriului; Institutul de Studii 
și Proiectări Agricole.

David Davidescu — răspunde 
de Secția de învățămînt și de 
propagandă; Școlile medii teh
nice și de mecanizatori.

In afară de aceștia, au mai 
fost numiți ca membri ai co
mitetului Executiv tovarășii:

Toma Dragoș — directorul 
Institutului de Cercetări pen 
tru Mecanizarea Agriculturii.

Liviu Bran — directorul In
stitutului de Cercetări Veteri
nare și de Biopreparate „Pas
teur".

Triță Făniță și Emil Balomiri 
— directori generali âdjuncți 
ai Trustului Central al G.A.S.

Angelo Miculescu — vice
președinte pentru problemele 
agriculturii al Comitetului de 
Stat al Planificării.

Mircea Bulgara — director 
general adjunct pentru proble
mele agriculturii al Direcției 
Centrale de Statistică.

Vasile Vedeanu — președin
tele Consiliului Agricol Regio
nal București.

Astăzi este prima ședință de 
lucru a Consiliului Superior al 
Agriculturii. Lucrările Consiliu
lui se vor desfășura în ședin
țe plenare și pe secții. Pentru 
a înțelege mai bine care sînt 
sarcinile ce ne stau în față, 
s-a organizat pentru membrii 
Consiliului studierea Raportu
lui prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recenta sesiune extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, 
Legea cu privire la înființarea 
Consiliului Superior al Agri
culturii și a consiliilor agricole 
regionale și raionale și uite 
documente recente de partid 
și de stat în legătură cu agri
cultura.

Pe baza indicațiilor cuprin
se în Raportul tovarășului' 
Gheorghiu-Dej la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale și a ce
lorlalte documente de partid, 
in cadrul secțiilor va trebui să 
se Idezbată temeinic sarcinile 
fiecărei ramuri și sector al a- 
griculturii, să se elaboreze pla-t 
nuri de lucru. Planurile ce vor 
fi adoptate trebuie să cuprindă1 
cele mai importante și mal 
actuale probleme, precum și 
măsurile cele mai eficace de 
rezolvare a acestor probleme, 
de înfăptuirea cu succes a sar
cinilor puse de partid în fața 
agriculturii.

Hotărîrile adoptate in secții 
vor fi supuse dezbaterii și a- 
probării întregului Consiliu la 
sfîrșitul acestei ședințe de 
lucru.

A 40-a aniversare 
a organizației pionierilor sovietici

MOSCOVA 17 (Agerpreș)
La 19 mai Organizația de pio

nieri „Lenin", care cuprinde 18,5 
milioane copii sărbătorește a 40-a 
aniversare.

După cum a declarat unui co
respondent al agenției TASS Liu
bov Baleasnaia — secretar al C.C. 
al Comsomolului și președintele 
Consiliului Central al organizație 
unionale de pionieri „V. 1. Lenin‘ 
tinerii leniniști, sub conducerea 
Comsomolului, datorită grijii par
tidului, întregului popor, au rea 
Uzat multe în decursul celor 40 
de ani.

Actuala generație a tinerilor le 
niniști a înscris o nouă pagină în 
isteria pionierilor. Copiii au та 
ni fes tat o adevărată pasiune pen

Tailaoda — tag de pod репію o egiesiuoe 
aioiali атвпіава ie Laos

WASHINGTON 17 (Ager- 
pres). — TASS transmite :

In conformitate cu ordinul 
președintelui Kennedy, spre 
Tailanda, țară limitrofă cu 
Laosul, transformată astăzi 
într-un cap de pod pentru o 
agresiune armată împotriva 
Laosuluî, se îndreaptă trupe 
americane terestre și aeriene, 
cu un efectiv de 4.000 de oa
meni, ca o completare la cei 
1.000 de oameni transportați 
anterior în această țară pentru 
a participa la manevrele mill 
tare ale S.E.A.T.O.

Debarcarea acestor trupe în 
Tailanda a început la 16 mai 
ora 18 (ora Washingtonului). 
Avangarda lor se compune din- 
tr-un batalion de infanterie 
marină cu un efectiv de 1.800 
de oameni. Trupele au debar 
cat de pe portavionul „Valley 
Forge" la baza maritimii mili
tară de la Bangkok. 1.000 de 
soldați ai trupelor terestre a- 
mericane sînt aduși pe calea 
aerului de pe insulele Hawai.

Primele unități de avioane 
cu reacție ăle infanteriei mari
ne americane și unități ale for
țelor aeriene militare ameri
cane, printre care avioane de 
vînătoare pentru operațiuni, 
tactice, au început să sosească 
în Tailanda la 15 mai. Restul 
avioanelor au aterizat în cursul 
zilei de 16 mai.

McNamara, ministrul de 
Război al S.U.A., a anunțat 
înființarea unui nou „coman
dament militar american în 
Tailanda". El va fi condus de 
generalul P. Harkins, șeful co
mandamentului S.U.A. pentru 
acordarea de ajutor militar 
Vietnamului de sud.

După' cum transmit din 
Bangkok agențiile de presă a- 
mericane, o parte din trupele 
americane din Tailanda a și 
fost transportată la frontiera 
cu Laosul. Aceste trupe se 
concentrează în cîteva puncte 
de-a lungul fluviului Mekong.

Comandamentul militar a- 
mericari din Tailanda ia în 
'prezent măsuri pentru trans
portarea înapoi în Laos a a- 
proximătîv 3.000 de soldați 
din trupele clicii reacționare 
Boun Oum — Fumi Nosavan, 
care fugiseră în ultimele zile 
în Tailanda pentru a scăpa

O.A.S.-iștii săvîrșesc noi atacuri 
teroriste în Franța

PARIS 17 (Agerpres)
O.A.S.-iștii au săvîrșit un act 

terorist care numai datorită unei 
întâmplări fericite nu a provocat 
o catastrofă îngrozitoare. In apro
piere de Confiants st. Omer (De
partamentul Sena și Oise) pe un 
vas fluvial care transporta com
bustibil lichid a fost detonată o 
bombă cu plastic. Combustibilul 
s-a vărsat în Sena și din fericire 
nu a luat foc- In apropiere se a- 
flau încă cîteva nave petroliere. 
Pe unul dintre acestea cu o în

tru planul pionieresc de doi ani 
pe care ei îl denumesc „sora mai 
mică a septenalului". Pionierii ai 
adunat un milion de tone fier ve
chi pentru construcția conductei 
petroliere „Prietenia". Multe noi
locomotive și combine, motonave 
și macarale au fost făcute din me
talul adunat de pionieri. In pre
zent copiilor le aparține tot ceea 
ce este mai bun din ceea ce a- 
vem noi, a spus Baleasnaia. As
tăzi la dispoziția lor se află 3.000 
de palate și case ale pionierilor, 
300 de stațiuni ale tinerilor teh
nicieni, 250 de stațiuni ale tineri
lor naturaliști, 5.000 de biblioteci 
pentru copii, 200 de parcuri pen 
tru copii, zeci de stadioane, linii , 
ferate pentru copii.

de mînia poporului laoțian. 
După cum relatează la 16 mai 
ziarul „New York Times", for
țele armate americane concen
trate astăzi de-a lungul flu
viului Mekong, la frontiera cu 
Laosul, vor sprijini din spate 
trupele lui Boun Oum. Presa 
.imericană nu exclude eventua
litatea ca, în caz de „nevoie", 
"rupele americane să fie trans
portate repede în Laos'1'"sntru 
a participa la operațiunile 
militare împotriva forțelor pa
triotice ale țării.

Concomitent marile ziare a- 
mericare desfășoară o campa
nie propagandistică zgomotoa
să care are ca scop sa justifice 
Intențiile agresive ale S.U.A. în 
Asia de sud-est.

La 15 mai Lincoln White, re
prezentantul Departamentului 
de Ștat pentru problemele 
presei, a făcut o declarație în 
care a încercat să creeze im
presia că esențialul nu constă 
astăzi în realizarea unui acord 
cu privire la formarea unui 
guvern independent neutru al 
Laosului, ci în asigurarea „în
deplinirii efective a acordului 
cu privire la încetarea focu 
Iui", lăsînd lucrurile așa cum 
ău fost în cursul ultimelor 
luni, cînd clica proamericană 
a Iui Boun Oum a zădărnicit 
în mod sistematic toate stră
duințele de a se ajunge kyp 
reglementare pașnică.

Or, poziția Uniunii Sovietice 
în problema laoțiană este bine 
cunoscută și ea a fost reafir
mată la 15 mai cu prilejul în
trevederii dintre A. F. Dobri- 
nin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., și D. Rusk, secretarul 
de stat al S.U.A. După cum a 
declarat după întrevedere am
basadorul U.R.S.S., este nece
sar să se obțină îndeplinirea 
acordului realizat în timpul . 
intîlnirii de la Viena între 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și J. Kennedy, preșe-î 
dintele S.U.A., iar apoi la tra
tativele de la Geneva în pro
blema laoțiană

Realizarea unui asemenea 
acord depinde in primul rînd 
de S.U.A. care se află în spa
tele lui Boun Oum, acordîn- 
du-i ajutor politic, militar șî 
economic,

O--------------------

cărcătură de 400.000 de litri com
bustibil a fost găsită încă o bom
bă neexplodată.

La Nissa o explozie a avariat 
clădirea unei băi publice. La Ca
nnes explozia unei bombe a ava
riat clădirea unei școli...

In noaptea spre 16 mai nume
roase camioane au ieșit din func- ? 
țîe din cauză că O.A.S.-iștii au 
presărat cuie pe străzile Parisu
lui și pe autostrada care duce de 
la aeroportul Orly spre cartierul 
din sudul capitalei
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