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Școală 
a educației 
comuniste

Calitatea—obiectiv
1 principal în întrecere!

Experiența înaintată
ajutor prețios

Ungureanu Vasilica, res
ponsabila unei brigăzi 
de producție a tineretu- 

secția țesătorie, 
a Intreprinde- 

„11 Iunie” din

lui de la 
unitatea B 
rii textile 
Pitești relata pe larg în con
sfătuire care sînt metodele ei 
de muncă, prin ce mijloace a 
reușit brigada să-și depășea
scă planul de producție, să 
îmbunătățească calitatea. Cei 
de față, responsabilii tuturor 
brigăzile»- de tineret din în
treprinderile orașului care a- 
parțin de sectorul industriei 
ușoare ascultau cu atenție. își 
notau

In centrul atenției — calitatea produselor 1 Pentru aceasta 
brigada condusă de tinărul Ivănescu Dumitru, de la Uzinele 
„Timpuri Noi" din Capitală organizează aproape in fiecare 

de analiză a rezultatelor obținute.
SCÎNTEII

zi scurte consfătuiri
Foto : CASA

Spirit de inițiativa
•» Alo ! „Scânteia 

tineretului" ? Vă 
caută Cîmpid Tur
tii. Aveți legătura.

- Alo ! Redacția? 
Vă vorbește Flo
rean Vasile, contro
lor șef în secția 
T.O.T. de la „In
dustria Sîrmii" din 
Cîmpia Turzii. 
Vreau să vă spun 
că astăzi am urmă
rit îndeaproape 
cum au muncit bă
ieții din brigada 
de producție a ti
neretului condusă 
de Teofil Suciu.

trebuit să facăAu 
față unei situații 
grele. Cei de la la
minoare le-au tri
mis sirmă ovaliza- 
tă. Din această 
cauză erau cit 
p-aci să dea pro
duse de proastă 
calitate. Băieții nu 
și-au pierdut ca
pul. Au dat dovadă 
de inițiativă. Au 
mers la magazie, 
au luat o filieră 
și au montat-o în 
răcitor, apoi au 
dat drumul la ma
șini. Cu această fi-

lieră 
subțiat 
secțiunea prescrisă 
in instrucțiunile 
tehnologice. Briga
da lui Suciu nu 
numai că a ajuns 
din urmă celelalte 
brigăzi cu care se 
întrece (brigăzile 
conduse de Vasile 
Popa și Iosif Gdrty), 
dar a depășit pla
nul la sfîrșitul 
schimbului cu 5 la 
sută, realizînd în
treaga producție de 
cea mai bună cali
tate !

sî-rma s.a 
normal la

întrecere la Săvinești
S intern Ia secția textilă a

Uzinei de fibre sintetice 
din Săvinești. La ate

lierul „bobinat conus“ al aces
tei secții dotată cu utilaj mo
dern, ca și in celelalte secții 
ale uzinei, întrecerea socialis
tă în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a partidului a dus 
Ia un nou avînt în muncă în 
rindul tinerelor bobinatoare, 
în această secție se întrec 
două brigăzi de producție ale 
tineretului, cea condusă de 
utemistele Veronica Tîlmaciu 
și Olimpia Brașoveanu. 60 de 
fete care făuresc firul pentru 
unele țesătorii din București, 
Brașov, Sibiu și alte localități 
din țară. 60 de tinere și tot 
atitea fruntașe în muncă de
ținătoare ale titlului de „Cea 
mai bună bobinatoare".

Unitatea de măsură a firu
lui poartă o denumire neobiș
nuită, „denier" care înseamnă 
9 metri de fir cu o greutate 
de un gram. Atenția principa
lă în întrecerea socialistă pe 
lingă alte obiective este în
dreptată mai ales spre respec
tarea „denierului", ceea ce în
seamnă în ultimă instanță nu
mai fire de calitate superioa
ră. Primele rezultate au și 
apărut. Din graficul de între-

cere al celor două brigăzi de 
producție ale tineretului pu
tem desprinde cifre semnifi
cative : fibre calitatea I-a 71 
la sută, calitatea a II-a 22 la 
sută și numai 7 la sută cali
tatea a IlI-a.

Dar pentru a păstra titlul de 
cea mai bună bobinatoare 
trebuie să lucrezi în condițiile 
celor mai buni denieri, să dai 
cantitatea maximă și să între
ții mașina în perfectă stare 
de curățenie și în plus aici 
întrecerea își are un specific 
al ei, poate unic in acest sens : 
trebuie ca ținuta vestimentară 
a unei bobinatoare să fie cit 
mai corectă și mai îngrijită. 
Iată de ce în aceste zile tine
rele bobinatoare se eviden
țiază și prin ținuta lor ordo
nată.

In întrecerea la care parti
cipă cu pasiune, tinerele bo
binatoare au ca o pildă vie, 
și de data aceasta ca și în ce
lelalte împrejurări ale vieții 
de fiecare zi, pe comunistele 
Maria Chibițescu, Aurelia 
Hornoiu și Aurelia Moscu, 
care se află în fruntea între
cerii socialiste.

îl ce pro- 
zsrie cu 
roarie cu 

arie și fe- 
un tânăr n-a dat 

ici măcar un metru de țesă
turi cu defecte. Datorită căror 
factori a obținut brigada ase
menea rezultate ? înainte de 
toate planul Lunar de pro
ducție e cunoscut și dez
bătut întotdeauna de către 
membrii brigăzii cu 2-3 zile 
înainte de începutul lunii. Fie
care știe astfel ce are de făcut 
și în consfătuire se discută și 
cum vor fi realizate sarcinile 
respective. La sfîrșitul progra
mului responsabila brigăzii se 
interesează cum stă fiecare 
membru cu îndeplinirea pla
nului, cu calitatea. Acolo un
de se constată defecțiuni se 
iau măsuri pentru preîntâmpi
narea pe viitor a cazurilor de 
neîndeplinire a planului sau a 
indicelui de calitate. Membrii 
brigăzii își ridică necontenit 
calificarea, participă cu toții 
la cursul de ridicare a califi
cării, citesc cărți tehnice, se 
interesează de tot ce-i nou în 
meseria lor. Ei aplică iniția
tiva tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu" păstrând 
ordine și curățenie la locul de 
muncă, îngrijindu-și mașinile, 
avînd o atitudine civilizată în 
producție.

Primul secretar al comite
tului orășenesc U.T.M., tova
rășul Dima Hie, i-a pus to
tuși o întrebare responsabilei 
de brigadă.

— Dar „vecinii" cum stau ? 
Muncesc ei la fel de bine ca 
și voi ?

întrebarea nu era lipsită de 
interes. Lingă brigada lui Un- 
gureanu lucrează cea a lui 
Ion Oprea. Tot tineri sînt și 
aici, lucrează aproape ace
leași produse dar rezultatele 
sînt diferite. „Vecinii" brigă
zii lui Ungureanu au rezultate 
mai slabe atit în privința în
deplinirii planului cit și a im-

bunătățirii calității. Unii din
tre tinerii de aici dau, din 
neatenție sau lipșâ de califi
care corespunzătoare, produse 
de calitate slabă.

Responsabila brigăzii frun
tașe a stat puțin pe gînduri- 
Intr-adevăr la „vecin:- trebu
rile nu mergeau Ia fel de 
bine, iar ea, Ungureanu Vari- 
lica, nu se gîndise prea mult 
pînă atunci, la asta. In con
sfătuire ea și-a luat angaja
mentul să ajute breads veci
nă. să-i împărtășească din ex
periența ei ș: a celorlalte 
membre ale brigăzri pentru ca 
și brigada lui Oprea să devi
nă fruntașă.

Consfătujea cu respoosab:- 
— de bngăr a «wntinuat apoi. 
Cec care au luat cuvintul. au 
împărtăși celorlalți dzn expe
riența și metodele lor de mun
că. Au 
această 
Tudor, 
Bundă 
Cinstea

Pornind de la faptul că 
consfătuirile cu responsabilii 
brigăzilor de producție aie ti
neretului constituie un mijloc 
principal de generalizare a 
experienței înaintate a celor 
mai bune brigăzi. Comitetul 
orășenesc U.T.M. Pitești, sub 
conducerea comitetului orășe
nesc de partid, s-a preocupat 
îndeaproape de organizarea 
periodică a unor asemenea 
consfătuiri pe ramuri de pro
ducție (industria ușoatâ, in
dustria grea, comerț și alimen
tație publică). orga-

vorbit mulți tineri în 
consfătuire. Cecilia 

Gogoanță Constantin. 
Sabina, Dinică Ion, 

Maria și mulți alții.

mai bune.

de aseme-
• comitete

I. BODEA

noi
In regiunea Suceava se con

struiesc anul acesta noi școli. 
La Suceava și Fălticeni, de 
pildă, se clădesc școli medii. 
In 65 de sate din regiune sînt 
în construcție școli elemen
tare, iar în alte 47 de sate 
lucrările vor începe în primă
vara aceasta.

Produse noi, tehnică nouă. 
La întreprinderea „Tînăra 
Gardă" din Capitală a început 
să se producă perdele din 
fire sintetice, în acest scap 
întreprinderea a fost utilată 
cu mașini noi. în fotografie : 
muncitoarele Emilia Săvă- 
ciu și Zamfira Goicea 

crînd Ia noul produs.

ION CIUTACU
tehnician

(Material primit în cadrul 
concursului nostru pentru co
respondenți).

Foto : AGERPRES

(Agerpres)

in vacanță

S-a întâmplat ca intr-una 
din zilele and trebuia
să se țină 

serală U.T.M. 
trăuți. regiunea 
ria Coșriug să 
scrisoare de la 
mare. Eugenia, 
an: in urmă a 

împreună

adunarea ge- 
în satul Pă- 
Suceava, Ma- 
primească o 

mai 
cu

IAȘI. — 
«eatetogrericâ regionali 
« c-pc-uzct pe^n-s tac 
de prâMTCri c «5 
znucree unor cscfi 
me «pec.rice rrrxtei școlarilor. 
Asemenea cicluri de filme »«. 
prezintă pe ecranele cinema
tografelor din Iași, Bîrlad, 
Huși, Pașcani, Vaslui, Hîrlău, 
Negrești, Podu Iloaiei și Mur- 
geni.

ei- 
lași

•viJor p~e-
;ri de fii-

Eugenia. Nu vrei să ți-o ci
tesc ?

Bâtrînul asculta atent, dar 
parcă neîncrezător.

— ...și am primit pentru 
munca noastră la gospodărie 
— citea Maria — 3.200 kg grîu, 
4.600 kg porumb, 180 kg za
hăr, aproape 10.000 lei...

— Cum ? Cum ? — întrebă 
mirat bătrinul. Ia mai citește 
odată.

Fata citi.
Bătrinul a rămas pe gînduri 

și n-a mai vrut să vorbească 
nimic despre asta nici în seara 
aceea și nici a doua zi.

Numai că într-o zi, la radio 
s-a transmis un reportaj din 
Banat, chiar despre gospodă
ria din Bogda. Crainicul vor
bea despre rezultatele mun
cii colectiviștilor de aici, des
pre hărnicia lor, despre viața 
lor bogată și se pomenea acolo 
și '

sora ei 
care 

plecat cu 
treburi. împreună cu 
fete din sat; prin regiunea Ba- 
natumt Fetele au plecat pri
măvara și s-au întors toam
na. La reîntoarcerea în sat ele 
au venit fără Eugenia. Fata 
se îndrăgostise de un băiat tot 
atit de sărac ca și ea și a ră
mas in Bogda. o comună din 
Banat. S-a căsătorit. Anii au 
trecut. Eugenia a venit mai 
rar pe acasă — in schimb a 
scris des părinților.

De data aceasta scrisoarea 
ei avea ceva deosebit Maria 
știa că sora ei e colectivistă, 
dar cunoștea puține lucruri 
despre 
munca 
vorbea 
soarea 
despre 
cruri. Despre munca ei 
în gospodărie, despre 
veniturile primite, des
pre mulțumirea și mîn- 
dria pentru faptul 
este colectivistă.

Maria împături 
grijă scrisoarea șl 
'puse în șertarul mesei, 
tși aminti că peste pu
țin timp avea să 
ceapă adunarea 
miștilor și porni 
pași iuți spre căminul 
cultural.

La adunarea aceea, 
secretarul organizației 
partid și președintele sfatu
lui popular comunal — care 
fuseseră invitați — le-au vor
bit tinerilor despre dorința 
țăranilor muncitori de a în
ființa în sat o gospodărie 
colectivă. Tinerii au hotărît 
atunci ca fiecare utemist să 
discute acasă cu părinții des
pre gospodăria colectivă, să 
le explice Statutul G.A.C., să-i 
lămurească asupra avanta
jelor și perspectivelor pe 
care le oferă gospodăria co
lectivă țăranilor. Maria ar fi 
vrut să le citească scrisoarea 
primită de la sora ei, dar, din 
păcate, o lăsase acasă.

După adunare fata străbătu 
drumul pînă acasă gîndindu-se 
la viitorul pe 
în gospodăria 
să îl găsi pe 
stînd la gura

— Tată — a început ea — 
am primit o scrisoare de la

viața și despre 
ei. Eugenia îi 
acum, în scri- 
aceasta, tocmai 

asemenea lu-

(Continuare In pag. a l-a)

Foto : AGERPRES

Și cea mai tinără generație 
de cititori e captivată de 

năzdrăvăniile lui Ionică.

care și-1 vedea 
colectivă. Aca- 

bătrinul ei tată 
sobei.

(Agerpres)

O SEARA DE POEZIE
O șezătoare literară obișnui

tă, intr-o sală obișnuită, 
cu un public obișnuit. Aș<; 

părea, i na in te de începerea lec
turilor, Pentru cei familiarizați, 
in ultimii ani, cu aceste reuniu
ni, atit de îndrăgite de tineret 
și devenite una dintre căile cele 
mai intense de răspîndire a ar
tei versului, nimic nu părea a fi 
in afara manifestărilor frecven
te, care au loc cu sutele și des
pre care presa literară nici nu 
se mai obosește să facă men
țiune. In clipa cind poezia a 
pornit însă să-și desfășoare me
lodiile, chiar și un spectator 
neexperimentat își putea da 
seama că sala nu era chiar a- 
tit de obișnuită cum părea la 
prima vedere. Nu domnea a- 
cea liniște convențională, între
ruptă la fiecare final de lectură 
de aplauze politicoase, căldi
cele, echivalente uneori cu un 
căscat. Era o liniște încordată, 
atentă la fiecare nuanță a ver
sului. In sală era, firește, mai 
ales tineret, băieți și fete care 
au vîrsta de aur a poeziei. Ici 
și colo, cite o figură matură 
care se integra, însă, perfect în 
tabloul de ansamblu. A urmau 
reacția unei săli, de-a lungul 
a 20—30 de poezii citite de 6 
poeți diferiți și ca stil și ca tem
perament și ca posibilități de 
recitare, este o operațiune deo
sebit de fructuoasă, și deseori 
te încearcă regretul, constat! nd 
cum atitea modulații, pe al că-

ror efect a scontat poetul, se 
pierd neobservate. De aici și 
constatarea că „poezia trebuie 
să fie citită acasă". Și totuși, 
vorba savantului, nimic nu se 
pierdea in sala unde se desfă
șura șezătoarea amintită, tre
cerile de la o poezie la a .ta, 
oricît de diferită ca ton și te
matică, nu produceau nici o în
depărtare a atenției, ne găseam 
în fața unui adevărat public 
pentru o șezătoare de poezie. 
Ca dovadă, scurta cuvintare ce 
mulțumire rostită la sfirșit. de 
unul dintre participanți, Nucă 
Haralambie. Vorbea in calitatea 
lui de elev în clasa a IX-a B a 
Școlii medii nr. 15 „Filimon 
Șîrbu", unde a avut loc șezătoa
rea. Or, cit de imatur ar fi, 
însă, un elev de clasa a IX-a, 
cuvintele lui surprindeau. Vor
bea despre hotărârile Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R., despre 
realizarea planului pe șase ani, 
rostea cifre și date care nu 
aveau ecoul celor învățate pe 
de rost, ci se vădeau a fi 
trecute prin propria Iui expe
riență de viață. Nucă Ha- 
ralambie este elev la „seral", 
iar ziua este electrician 
Baza a 7-a M.M.I.C. 
printr-un reflex firesc,
este situația școlară. Mi se răs
punde in cîteva cuvinte : „Doar 
9 și 10“. Un răspuns laconic 
care te oprește să mai pui alte 
întrebări. Și totuși... S-ar putea 
foarte bine să fie doar un caz

Mihu Dragomir

izolat un fenomen îmbucurător, 
fără îndoială, dar 
Imi exprim în 
gind, in timp ce 
lambie încă

ne repetat, 
șoaptă, acest 

Nucă Hara- 
vorbește. Direc-

Din carnetul 
scriitorului

de fiica bătrînului, de Eu
genia. Era trecută prin
tre fruntași. Au ascultat 
și vecinii și-au venit 
să stea de vorbă cu bă- 
trînul, să-1 întrebe și 
mai multe, pentru că el 
trebuia să știe mai 
multe 
și voiau să afle și

- Moș Ștefan — 
zis careva. ~ 
acolo și vezi, 
și spune-ne și nouă 

Bătrinul a plecat 
Bogda. Drum lung.

De la gară pînă 
satul Bogda mai 
de mers o bucată, 
moșul a avut 
cu niște căruțe de.ale 
colectiviștilor din Bog

da. în căruță, pe drum, pe 
bătrîn nu l-a răbdat inima 
să tacă. Și i-a întrebat 
colectiviști despre una, 
pre alta și mai ales 
pre ce era el mai 
rit. Drumul a fost lung și-a 
avut timp să întrebe destul, 
și-au avut și colectiviștii timp 
să-i spună bătrînului multe 
lucruri despre gospodăria lor.

Eugenia l-a primit pe tatăl 
ei, așa cum se cuvine.

Și a doua zi i-a arătat gos
podăria, l-a dus să vadă ave
rea lor 
pătulele, 
toate s-a 
bătrinul. 
crescute animalele, și ce cîști- 
gă colectiviștii de la ele, și 
cum se lucrează pămîntul.

A văzut și-a înțeles.
Incîntat de tot ce-a văzut 

și-a înțeles acolo, bătrinul s-a 
întors în sat și i-a chemat pe 
vecini și pe alți oameni din 
sat, mai vîrstnici sau mai ti
neri.

— Iacă-tă, m-ați trimis să 
văd și-am văzut.

Moșul le-a povestit totul 
de-a fir-a.păr.

— Ei, a încheiat el, voi dacă 
vreți, mai gîndiți-vă, eu nu 
mă mai gîndesc. Mă duc să 
mă înscriu.

să
despre Eugenia

ei.
'i-a

Du-te pînă 
Și vino 

'!
la

in 
era 
Dar

noroc

pe 
des- 
des.

nelămu-

comună, magaziile; 
grajdurile. Despre 
interesat amănunțit 

Și despre cum sînt

la 
întreb, 
care ii

too rea îmi face doar un semn 
de ..vei vedea".

Am văzut fără nici o greutate 
și ne-cm explicat cum de înt'l- 
nisem un public atit de recep
tiv pentru poezie. Erau acei 
care, urmind îndemnul partidu
lui, se străduiesc să contopeas
că intr-un singur tot munca 
creatoare, productivă, cu setea 
de a cunoaște, cu știința și cul
tura contemporană. Publicul se 
individualiza. Staicu Constantin, 
mecanic la l.U.T. este elev în 
clasa a IX-a B. Note : numai 9 
și 10. Mihai Dumitru, lăcătuș la 
Uzinele „Vasile Roaită" este 
elev in clasa a Vlll-a. Note:

numai 9 și 10. Apostol Ma
rin și Urluceanu Costache 
lucrează amîndoi ca strun
gari Ia „21 Decembrie". Pri
mul este elev în clasa a X-a 
C, celălalt în clasa a Vlll-a B. 
Note : numai 9 și 10. Trandafir 
Felicia lucrează la Întreprinde
rea de mase plastice „Bucu
rești" și urmează cursurile cla
sei a IX-a C. Note: numai 9 și 
10. Frezori, tâmplari, electricieni, 
elevii Diaconu Gheorghe, Chi.ru 
Spiridon, Nedelea Horea, Rah- 
milovici I, s-au obișnuit de a- 
semenea, numai cu 9 și 10. In 
clasa a Vlll-a B este și Rinja 
Ștefan, tehnician la „21 Decem
brie" de asemenea obișnuit nu
mai cu notele 9 și 10. Numai 
că, spre deosebire de ceilalți, el 
a trecut de vîrsta clasică a șco
lii. Și, totuși la cei 46 de ani ai 
lui, a pornit Cu seriozitate pe 
drumul însușirii organizate a în
vățăturii, pentru a putea munci 
și mai bine, pentru a păși înain
te intr-un ritm mereu mai im
petuos, în opera de deSăvîrșire 
a construirii socialismului.

Numele citate sînt totuși, nu
mai exemplificative. Numărul 
lor s-ar putea înmulți cu ușurin
ță, parcurgînd cataloagele șco
lii. Ele demonstrează, însă, a

realitate, pe care o simțeam, 
tonică, plutind în tăcerea aten
tă a sălii în care sunau versu
rile poeților noștri și care a de
venit atit de firească după ce 
am stat, o clipă, de vorbă cu 
acești tineri avizi de frumos. Ti
neretul care muncește cu abne
gație în producție, învățînd apoi 
și pe băncile școlii cum să cu
cerească piscurile științei și cul
turii, reprezintă unu) dintre as
pectele profund contemporane, 
un act de intensă poezie a vie
ții, și poate că nicăieri locul lui 
nu era mai indicat decit în sala 
dominată de acordurile versuri
lor.

Și atunci, după ce i-am cu
noscut mai îndeaproape pe a- 
cești muncitori-elevi, ceea ce 
denumim în mod curent prm 
noțiunea cam impersonală de 
„public" a căpătat un sens mai 
adevărat ri mai adine. Am sim
țit concretizîndu-se și miile de 
legături trainice dintre școală 
și munca creatoare din produc
ție. Școala serală era acolo, in 
clasele și amfiteatrele școlii nr. 
15, dar legătura cu viața tumul
toasă din uzină nu se rezumă 
doar la acești elevi. Ea se în-

DUMITRU PREPELIȚĂ 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

Telegramă
de felicitare

Cu ocazia alegerii sale ca pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Routine, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a primit din 
partea președintelui R.P.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, o tele
gramă prin care acesta, în nume
le guvernului și al popoarelor 
R.P.F. Iugoslavia, precum și în 
numele său personal, adresează 
felicitări sincere și transmite 
urări de fericire personală și de 
progres poporului romîn.

(Continuare în pag. a 3-a) (Agerpres)
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ADUNĂRILE | 
GENERALE

U. T. M. I
Școală a educației comuniste

lunare» generală ocupă In 
viața, organizației U.T.M. un 
loc de seamă. Ea constituie a- 
sel cadru în care utemiști! 
Jezbat toate problemele acti
vității lor, hotărăsc împreună 
ede mai eficace măsuri pen
tru ca întreaga activitate pe

care o desfășoară — polltico-profesională și ob
ștească — să se ridice la un nivel tot mal 
Înalt. Depinde insă de felul in care sînt or
ganizate adunările generale, de problemele pe 
care le ridică, de nivelul dezbaterilor, de e- 
ficacitatea lor, ca de să constituie o școală 
de educație comunistă, principala formă a 
muncii politice desfășurată de organizația 
U.T.M. în pregătirea adunărilor generale 
U.T.M. multe organizații U.T.M. din facultăți

ii institute de Învățăm!rrt superior din Ca
pitală au câștigat o experiență bună, care a 
făcut să se îmbunătățească simțitor eonținu
tili adunărilor generale.

Dar la unele organizații de 
nifestă o serie de lipsuri In ceea ee privește 
modul de organizare a adunărilor generale 
U.T.M., alegerea tematicii, desfășurarea pre- 
priu-zlsă a adunărilor generale.

De curând ziarul nostru a organizat un raid 
prin câteva institute și facultăți din Capitală 
pentru a analiza teiul in care se desfășoară 
adunările generale U.TM. S-au purtat discuții 
cu cadre ale organizației U T M , cu utemiști și 
s-au cercetat documente referate, procese ver
bale de la adunările generule. Din analiza fă
cută, am desprins o serie de concluzii pe 
care le publicăm ia rtnduriie do mai jos.

4

Ce discutăm

De unde trebuie
pornit... I

șa cum preve
de Statutul 
U.T.M., aduna
rea generală a 
organizației de 
bază trebuie să 
aibă loc o dată 

pe lună. în ge
neral această prevedere a sta
tutului este respectată în or
ganizațiile U.T.M. din făcui, 
tățile bucureștene. Dar nu 
este totul ca adunarea genera
lă să aibă loc la data stabi
lită. Pentru ca ea șă se des
fășoare în bune condiții, 
să-și atingă scopul, trebuie 
precedată 'de o temeinică pre- 
gătire-

în principiu această chesti
une e clară și eel mai nou 
secretar aj unui birou de an 
îți poate spune acest lucru. 
Principalul este însă altceva. 
Trebuie să reușești ca pornind 
de la aceste principii să aduei 
în discuția adunării generale 
problemele majore și variate 
privind viața colectivului res
pectiv de utemiști, oare să 
eontribuie la călirea lor poli
tică și ideologică. Fără îndo
ială că în această direcție nu 
se pot da rețete. Fiecare orga
nizație are propriile ei răs
punderi, una și aceeași pro
blemă poate fi discutată în 
raport cu specificul anului 
respectiv. Succesul unei adu
nări generale depinde însă de 
felul în care comitetul U.T.M. 
de an pregătește adunarea res
pectivă, face cunoscută în rîn- 
durile utemiștilor tema res. 
pectivă — ordinea de zi a a- 
dunării pentru ca pe baza u- 
nei consultări mai larg: să fie 
asigurată reușita adunară ge
nerale.

în această privință o expe
riență bună a acumulat birtul 
anului II de la Facultatea ie 
mecanică. Organizația U.T.M. 
a acestui an cuprinde apr::- 
pe 200 de utemiști. Grupa de 
partid din an a îndrumat in- 
deapreape biroul U-T-M. cum 
să procedeze pentru a cunoaș
te în fiecare moment. care 
sînt problemele cele rr im
portante care se ridică in 
grupele de studențu pentru ca 
din acestea să .
ma adunării generale U.TJ4.

Pregătirea adunăm: genera
le se face pe baza unui plan 
minuțios întocmit. La anul II 
mecanică s-a ținut o adunare 
generală in care s-a d-sortat 
despre felul cum eontr.bu.e 
învățământul politie la pregă
tirea profesională 
lor. Iată cum s-a 
ceasta adunare.

îndrumat de 
U.T.M. pe institut, 
jutorul concret din 
membrului biroului 
facultate care răspundea de 
anul respectiv, biroul U.T.M. 
de an a început o muncă mi. 
nuțioasă de analiză a felului 
cum se desfășoară învățămia- 
țul politic. A participat Ia 
predarea lecțiilor, la serrâna- 
rii, a stat de vorbă eu studen
ții, cu propagandist::, eu pro
fesorii de la catedra de știin
țe sociale. După această ana
liză, s-a trecut la întocmirea 
referatului. Pregătire* nu a-a

oprit însă aici. Tema adună
rii a fost anunțată de către 
membru biroului în grupele 
studențești, le-au cerut studen
ților părerea asupra unor mă
suri care trebuiau luate pen
tru îmbunătățirea învățămin- 
tului politic. Cunoscind ce se 
discută, pregătindu-se din vre
me în vederea ei, la 
adunare au participat 
temiștii anului, luind 
tul majoritatea.

Vorbitorii au arătat 
sînt în an utemiști care se 
pregătesc superficial la invă- 
țămintul politic, nu-și fac 
conspecte, nu studiază biblio
grafia indicată. De asemenea 
că sînt utemiști care absen
tează nemotjvat de la semina- 
rij sau de la predări. Toți a- 
ceștia au fost criticați în adu
nare. au fost ajutați să înțe
leagă necesitatea pregătirii lor 
politico-ideologice.

Adunarea generală a adop
tat o serie de măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea în
vățământului politic în an. S-a 
hotărit de pildă ca în fiecare 
grupă studenții să prezinte 
săptămînal caietele de con
specte biroului U.T.M. de an 
și propagandiștilor pentru a 
vedea cum își fac conspectele. 
S-a mai hotărât ca biroul de 
an să urmărească îndeaproa
pe frecvența studenților 
învățământul politic, i 
cum se pregătesc.

Dat fiindcă pină 
eereul de invățămini 
era organizat intr-o 
greoaie, pe întregul ac — fapt 
cere a «octr.bcrt ia oarecare 
măsură la <Mf icceețaio e» care 
am --n vo'- — »-a luaș aetă- 
rirea ca iavățămiahil poicoc 
că £e organizai in cercuri pe 
grup?, pentru ca să s» postă 
urrr.âri ma: ușor felul cum se 
pregătește Lecare student.

E lesne de înțeles că mă- 
șurile luate în adunarea a- 
eeasta generală au fost cele 
mai potrivite, pentru că ele 
»u fost propuse in urma unui 
ctud.u temem.c asupra pro
blemei respective.

Aceeași grijă peitru pregă
tirea adunărilor generale 
U.TA4. și respectarea indica- 
țulor Statutului U.T-M, am 
constatat o și la anii ni ți IV 
at Facuității

această 
toți u- 
cuvin-

că mai

la 
felul

atunci. 
p^:cc 
forma

comitetul UT M g Indicat 
rourilor U.T-M. de ani să ț 
o adunare generală cu te 
..Profilul moral al ingineri, 
agronom". Tema aleasă a f<»i 
bună, era necesară discutarea 
unei asemenea teme in toți 
anii institutului.

Cum a oroceca; insă comi
tetul U-T-M. ? în loc să in- 
drume, să ajute îndeaproape 
birourile U.T.M. de an la în
tocmirea unui referat pe a- 
ceastă temă, în care să se ana
lizeze pe baza celor ma_ sem
nificative și concludes te e- 
xemple. unele fenamerte exis
tente în anii respectvt, eactt- 
tetul U.T.M. a în
tocmit un referit 
tip. Ub referat ge
neral in care nu 
șe vorbea despre 
nici un an, in care 
nu era nici un 
exemplu. nimic 
care să stimuleze 
înscrierea la d_s- 
cuții. care să con
tribuie la educa
rea studenților in 
spiritul dragostei 
pentru meseria a- 
leasă. Referatul 
acesta a fost mul
tiplicat și dat bi
rourilor U-T-M. 
cu trei zile înain
tea adunăr ilor ge
nerale. Care a 
fost conseetr.ța ? 
Adunările s-au ti- 
nut Și la aooxeâ- 
n-e, ți la agrono
mie sau borueu’.- 
rrri. «ă te mod 
formal, firi 
ctate. R 
neridxznd
me care frimitttâ 
colectivul, ute- 
miștii nu s-au în
scris la discuții 
unii chiar ni 
n-au participat.

Iată o adunare 
generală 
cu o 
sebit 
samă, 
mai pentru faptul 
că nu a fost pre
gătită din vreme, 
așa cum trebuie. 
Astfel de adunări 
pregățite in pripă 
s-au mai organi
zat ți la anul IV 
al Facultății de 
tehnologie de la 
Institutul de petrol, 
geologie ți la unii ani de la 
Institutul de construcții.

Comitetele U.T.M. pe insti
tute, birourile U-T.M. pe fa
cultăți ți pe an trebuie să a- 
corde o mai mare atenție pre
gătiri: adunărilor generale. 
Este necesar ca membrii co- 
mitetelor U.T.M. să participe 
la adunările generale, pentru 
ca să cunoască ce deficiențe 
există in organizarea lor, să 
îndrume apoi birourile de fa
cultate și de an in pregătirea 
și organizarea adunărilor 
generale ale U.T.M.

bî- 
ini

-a arătat mai 
înainte că pre
gătirea adună
rii general» 
U.T.M. încep» 
cu alegerea te
mei, deci cu 
stabilirea a

ceea ee urmează să constituie 
subiectul viitoarei adunări ge
nerale. Dar oare de ce factori 
depinde alegerea unei anumi
te teme și nu a alteia ? De ce 
in viitoarea adunare genera
lă U.T-M. se va discuta, de 
pildă, despre ce înseamnă a 
fl utemist ți nu despre altce
va? Iată, să pornim de la un 
fapt Bireul U.T.M. din anul 
ai n-lea al Facultății de geo- 
Jogie-geografte din București 
(secretar B. Driga) a organi
zat o adunare generală U.TM- 
destinsă în !una no.embr.e 
pe tema .Contribuția eclecr- 
vului la formarea și întărirea 
educației comuniste a studen
ților*. Ce a determinat biroul 
U T M. de an să aleagă acea
stă temă? în anul universi
tar trecut, situația la învăță
tură nu fusese prea strălucită- 

mulți corijenti, grupe in
tregi se mențineau in riadul 
codașilor. Si toate acestea 
pentru cj in an au existase 
ue climat de muncă susținu
tă, nu se formaseră colective 
puternice in care optma de 
masă, exigenta utestușetor 
împotriva manifestărilor ne
gative să-și spună cu efteaci- 
taie cuvintul Adunarea ge- 
nerală UTAL pentru darea 
ce seamă ți alegeri in 
s-a analizat această

Erau

ajuns fruntașe. Vasile Grigo- 
re, care anul trecut constituia 
subiectul tuturor ședințelor și 
pentru disciplină, și pentru 
situația proastă la învățătu
ră. s-a schimbat datorită co
lectivului care a devenit mai 
conștient de răspunderea ce-i 
revine. Vasile Grigore a 
la ultima sesiune 8 și 9. 
asemenea Cristea Nicolae 
anul trecut a luat numai 
de 5 și era resțanțier, la
ma sesiune a luat 9. Grupele 
au devenit colective puterni
ce. combative care nu mai to
lerează superficialitatea Cind 
intr-o adunare generală stu
dentul Cornel Ghețu a afir
mat că va învăța în preajma 
sesiunii el a fost aspru criti
cat. Noi n-o să fim de acord 
— i au spus colegii. N-o să ad
mitem să te prezinți astfel la 
examen. pentru că nu ne este 
indiferent dacă ești pregătit 
sau te bizui doar pe „noroc".

Toate acestea demonstrează 
că biroul U.TM. din anul al 
II-lea al Facultății de geolo- 
gte-geografie s-a orientat bine 
alunei and a hotărit să tra
teze -w-un ei-du de adunări 
generale probleme legate ce 
eaucai-a comunistă a studen- 
ț’-lor Aceste probleme se ce- 
reau discutatei vuața de orga
nizație. realitatea irsăși din 
an cerea ca ele să Le tratate 
in adunări generale

Iată un Kt exemplu. în *- 
nul al II-lea al Facultății de 
mecanică studenții s-au sesi
zat de faptul că unu Culeg, 
de-aî lor, deși viitori ingineri, 
nu cunosc îndeajuns de bine

ulti-

Ase-renec imagini intîlnești zilnic la sedial Comitetului U.T.M. de Institutul Politehnic.
Este vorba de munca de indru mare atentă, perseverentă pe care membrii comitetului (în 
♦otog'cte G-go-e Croitoru, locțiitorul secretarului U.T.M.) o desfășoară permanent cu birourile 

U.T.M. ce facultăți, in ceea ce privește organizarea adunărilor generale U.T.M.
Foto s N. STELORIAN

U.T.M. c« facultăți, m

a studenți- 
pregătat a-

comitetul 
primind a- 

pertee 
i U.TM. pe

de metalurgie, 
la anul II ai Facultății de pe
trol. gaze și geologie, sau Ia 
anui IV al Institutului medi- 
cc-farmaceutic.

Dar munca de pregătire a 
adunărilor generale n-t se des- 
fășcari la fel in toate organ:, 
rapile U-T.M. de ant In acea
stă privință mai sînt lipsuri 
serioase spre lichidarea cărora 
organizațiile U.T.M. trebuie 
să-și îndrepte atenția.

Sfert uncie comitete de in
stitute. birouri de facultăți și 
de an care consideră pregăti
rea adunării generale o ches
tiune formală și i2 consecință 
și preocupările Ier '.n această 
direcție sînt formale.

Edificator in acest sens este 
exemplul comitetului U.TM. 
a] Institutului agronomic

La începutul acestui an

U.T.M. 
temă deo- 
de intere- 
ratată toc

Cer cuvintul I..
Desen de TU PELTZ

gaze fi

La gazetei de perete se afișează hotărîrile luote la recenta adunare generală a anului IV 
hortiouiltură. încă un mijloc care dă posibilitatea studenților să cunoască hotărîrile adoptate,

existentă în anul universitar 
trecut a ajuns la concluzia că 
pentru ridicarea nivelului la 
învățătură e nevoie de o in
tensă muncă politică, de o 
susținută muncă de educație 
comunistă desfășurată de or
ganizația U.T.M. pentru a for
ma adevărate profiluri de 
srudenti utemiști. în mod ne
cesar — a arătat adunarea ge
nerală — această muncă po
litică va duce la întărirea răs
punderii studenților față de 
principala lor sarcină : învă
țătura și, deci, la ridicarea ni
velului învățăturii. Așa s-a a- 
juns la adunarea generală 
U.T.M. deschisă amintită mai 
sus. Tema a stârnit interesul 
tuturor studenților. Dovadă, 
prezența aproape în totalitate 
(doar doi absenți din 109 ute
miști) dar mai ales, discuțiile 
vii și interesante care s-au 
purtat în urma referatului. Re
feratul, întocmit cu ajutorul 
tovarășului profesor Gh. Po
pescu, care răspunde din 
partea organizației de partid 
de anul al II-lea, a por
nit de la ceea ce înseamnă a 
fi student in statul nostru 
democrat-popular, de la pro
filul moral al viitorului inte
lectual chemat să contribuie 
cu toate puterile la opera de 
construcție a socialismului, și 
a ajuns la ideea răspunderii 
întregului colectiv pentru pre
gătirea fiecărui student din 
an. Nu s-au prezentat situa
ții statistice la învățătură și, 
cu toate acestea, din felul în 
care s-au desfășurat dezbate
rile, studenții s-au simțit obli
gați să răspundă la întrebări 
hotărâtoare: Cum își respec
tă titlul șî îndatoririle de ute- 
mist ? Cum răspund condiții
lor care le sînt create de 
partid? Cum participă ei la 
munca întregului popor pen
tru construirea socialismului? 
In acest moment a fost lan
sată și chemarea pentru titlul 
de cea mai bună grupă,

A fost o adunare vie, com
bativă. cu un puternic conți
nut educativ și rezultatele, e- 
ficiența n-au întârziat să se 
arate. în urma acestei adunări 
generale situația în an s-a 
îmbunătățit substanțial. Grupe 
ca 701, 702 (secția geologie), 
din codașe în anul trecut, au

însemnatele realizări ale 
inței și 
stră și 
de an 
dunări 
„Prestigiul științei și tehnicii 
romînești peste hotare". N-a 
fost vorba de o adunare in 
care s-a vorbit pur și simplu 
despre unele realizări ale ști
inței și tehnicii, ei o dezbate
re care a contribuit Ia educa
rea patriotică a studenților, 
la dezyoltarea mîndriei și 
respectului pentru cuceririle 
științei și tehnicii romînești, 
la combaterea influențelor 
cosmopolite și în același timp, 
s-a pus problema contribuției 
studenților la progresul știin
ței și tehnicii.

Exemplele date pină acum 
se referă la birouri de an care 
au ales subiectele pentru vii
toarea adunare generală 
U.T.M. din problemele pe care 
însăși activitatea de zi cu zi 
le ridică. Astfel de teme in
teresează masa largă a stu
denților și din această cauză 
adunările generale U.T.M. or
ganizate pe baza lor devin a- 
dunări însuflețite, combative, 
vii, în care se clarifică lucruri 
care contribuie efectiv la îm
bunătățirea muncii.

Din păcate nu peste tot ale
gerea temei se face pe acea
stă bază. Mai sînt birouri 
U.T.M. care, necunoscînd fră- 
mîntările, preocupările stu
denților din an, stabilesc pen
tru adunările generale U.T.M. 
teme rupte de realitatea din 
facultate care nu 
pe nimeni (aceasta din do
rința de a organiza 
cît mai „originale'1), sau dim
potrivă, iau o singură temă, a- 
desea neesențială pentru anul 
respectiv, pe care o întorc pe 
toate părțile în toate adună
rile generale. Un exemplu în 
această privință î] constituie 
biroul U.T.M. din anul al 
II-lea, secția matematică a Fa
cultății de fizico-matematici.

în adunările generale U.T.M. 
desfășurate în acest an uni
versitar (aceasta ca să nu le 
mai punem pe cele de anul 
trecut) s-a discutat despre 
una și aceeași problemă, 
prima adunare generală, 
mai mare parte a fost 
sacrată analizei situației

i |ti- 
noa-tehnicii din țara 

au sugerat biroului 
organizarea unei a- 
generale cu tema:

preocupă

adunări

în 
cea 

con- 
pro.

fesienale. A doua era chiar 
intitulată: „Analiza muncii 
profesionale", iar pentru luna 
manie tema adunării ge
nerale își propunea să pună 
ÎRsiirțit accent deosebit pe... 
situația profesională. Unul din 
referata începe cam așa : Vom 
analiza câteva aspecte ale si
tuației la învățătură. Simplu 
și fără complicații (a se citi : 
fără profunzime). După care 
urmează, o analiză minuțioasă 
a susnumitei situații în spri
jinul căreia sînt aduse nume, 
date, note obținute la exa
men, absențe, statistici.

— Păi, nu-i învățătura pri
ma sarcină a studentului, to
varășe ? — se supără tovarășul 
Petre Chir top, secretarul bi
roului U.T.M. de an.

Da, principala sarcină a stu
dentului este învățătura. Dar 
pentru ridicarea nivelului la 
învățătură nu e permis ca a- 
dgglr2e generale să fie trans
formate In simple consfătuiri

profesionale în care se discută 
notele, frecvența, se prezintă 
referate care se alcătuiesc cu 
ajutorul situațiilor statistice 
de la secretariat.

Exemplele pozitive date mai 
înainte arată că problema în
vățăturii poate fi discutată cu 
mai multă eficiență nu por- 
nindu-se de la niște situații 
statistice, ci de la probleme 
politico-educative care să tre
zească răspunderea studentu
lui față de învățătură. Viața 
de organizație, activitatea de 
zi cu zi a studenților sugerea
ză multe asemenea teme. 
Astfel, în adunările generale 
U.T.M. din multe facultăți 
s-au dezbătut teme ca : „Ce a 
dat partidul tineretului", 
,.Student-cetățean“, ,,Mîndria 
de a fi student", „Ce înseam
nă să-ți slujești patria", „Des
pre tovărășie", „Azi student — 
mîine constructor al societății 
socialiste" etc. Vasile Badea, 
secretarul Facultății de teh-

nologie a Institutului de pe
trol, gaze și geologie, student 
în anul IV, ne vorbea despre 
interesul stârnit în rîndul stu
denților de suita de articole 
și scrisori din ziarul nostru 
pe tema : „Să muncești acolo 
unde este nevoie de tine". De 
ce nu s-au gîndit tovarășul 
Badea și ceilalți membri ai 
biroului U.T.M. pe an să a- 
xeze o adunare generală pe a- 
ceastă temă ?

Comitetele U.T.M. pe insti
tute trebuie să manifeste mai 
multă grijă pentru îndruma
rea birourilor U.T.M. de fa
cultate și de an ca acestea să 
se orienteze bine atunci cînd 
fac alegerea temelor pentru 
adunările generale. în prin
cipal, tematica adunării ge
nerale trebuie să cuprindă 
probleme legate de educarea 
comunistă a studenților, să 
contribuie la dezvoltarea con
științei lor politice. Aceasta 
va duce implicit și la îmbună
tățirea muncii de învățătură.

După adunare
îndeplinirea
hotărîrilor!

copul adunări
lor generale 
U.T.M. este de 
a deschide un 
drum pe care 
să meargă stu
denții anului 
respectiv în 

viitor, de a da orientare acti
vității organizației U.T.M. din 
an într-o anumită problemă, 
în acest sens, un rol impor
tant îl au măsurile, hotărîrile 
pe care utemiștii le iau în a- 
dunarea generală.

Din cercetarea documente
lor, din discuțiile eu membrii 
comitetelor U.T.M. am con
statat că cele mai multe adu
nări generale s-au încheiat cu 
un plan de măsuri, cu o serie 
de propuneri interesante care 
au contribuit la remedierea 
lipsurilor, la înlăturarea unor 
deficiențe în activitatea orga
nizației U.T.M.

Dar măsurile, oricât de bune 
ar fi ele, nu se îndeplinesc 
singure. Pentru realizarea lor 
se cere desfășurată o temei
nică muncă organizatorică, se 
cere antrenat un număr cît 
mai mare de utemiști. Ce tre
buie făcut ? '

Să luăm cîteva exemple. 
Anul trecut la o adunare ge
nerală ținută la anul II al Fa
cultății de metalurgie, s-au 
luat o serie de măsuri pe linia 
preocupării pentru educarea 
studenților, nu numai ca 
specialiști ci și ca oameni cu 
un larg orizont politic și cul
tural.

S-a stabilit, de pildă, orga
nizarea pe an o unor cercuri 
in care să se studieze o serie 
de materiale apărute în 
„Lupta de clasă", „Problemele 
păcii și socialismului", „Tim
puri noi", documentele de 
partid, și U.T.M. precum și o 
serie de alte probleme din 
domeniul științei și literaturii.

Iată cum s-a trecut practic 
la aplicarea acestor măsuri, 
în primele zile după aduna
rea generală, biroul U.T.M. a 
stabilit pe fiecare grupă un 
student care să răspundă de 
ducerea la îndeplinire a mă
surilor luate. Pe parcurs, bi
roul U.T.M. de an a analizat 
cum se duce la îndeplinire a- 
ceastă măsură, dacă studenții 
au început să studieze cu se
riozitate problemele indicate, 
în următoarea adunare gene
rală, secretarul U.T.M., a vor
bit despre rezultatele bune 
care le-a avut luarea acestor 
măsuri. De fapt la Institutul 
politehnic s-a statornicit meto
da de a urmări măsurile luate 
în adunările generale, la ma
joritatea anilor. La fiecare a- 
dunăre generală, secretarul 
biroului U.T.M. de an arată 
felul în care au fost îndepli
nite hotărîrile adunării gene
rale precedente. Adeseori, în

adunările generale au fost 
trași la răs-pundere acei ute
miști care nu și-au dus la în
deplinire sarcinile trasate.

Există însă în această pri
vință încă serioase deficiențe 
în munca unor organizații 
U.T.M. din institute și facul
tăți. Sînt birouri de an care 
mulțumite că hotărîrile adop
tate au fost bune, le-au plasat 
într-un dosar, așteptând o altă 
adunare în care probabil să 
se ia alte măsuri și așa mai 
departe. în urma unei adu
nări generale ținută la începu
tul acestui an, la anul II zoo- 
tehnie, s-a luat hotărîrea să 
se organizeze grupe de învă
țătură. Hotărîre bine venită 
de altfel, dat fiind situația 
slabă la învățătură a unor 
utemiști. Biroul de an n-a ur
mărit însă îndeplinirea aces
tor hotărîri, n-a trecut la con
trolarea celor care au primit 
această sarcină. Consecința ? 
Pe primul semestru, la anul II 
zootehnie nu s-a organizat nici 
o grupă de învățătură 
care se reflectă în nivelul 
zut la care studenții s-au 
zentat la examene. Un 
exemplu. Consemnarea desfă
șurării adunărilor generale și 
a măsurilor care se iau cu a- 
cest prilej, face parte din dis
ciplina vieții de

fapt 
scă- 
pre- 
alt

organizație

iar respectivele planuri, 
ferate și 
constituie 
ganizației 
trate cu 
jă. Lucrurile acestea 
cunoscute și de biroul U.T.M. 
al anului III al 
de tehnologie de la 
de petrol, gaze și 
Din păcate, numai

re. 
procese verbale 

documente ale or- 
și trebuie păs- 

cea mai mare gri- 
sînt

Facultății 
Institutul 
geologie, 
teoretic, 

deoarece practic membrii bi
roului se bazează pe memorie. 
Oricît de bună ar fi memoria 
lor, ea nu poate substitui însă 
documentele de evidență. La 
ora actuală, n-am găsit de la 
adunările generale ținute la 
acest an, decît niște notițe și 
două referate pe care sînt în
semnate cu creionul și măsu
rile luate. Restul problemelor 
ridicate în adunările generale 
membrii biroului au încercat 
să ni le furnizeze din aducere 
aminte.

Care sînt consecințele aces
tui mod de a munci al birou
rilor U.T.M. ? De la adunare 
la adunare, nefiind urmărite, 
măsurile luate se uită. Din a- 
ceastă cauză, în multe din re
feratele care se întocmesc, 
sînt aceleași exemple clasice, 
cei criticați își iau de multe 
ori angajamente fictive pe 
care nu le duc niciodată la în
deplinire.

prin unele facultăți și insti-aidul nostru
tute a scos la iveală faptul că acoio unde 
adunările generale U.T.M. sînt bine orga
nizate ele constituie o școală de educație 
comunistă a studenților utemiști. Pe zi ce 
trece, birourile U.T.M. înțeleg tot mai mult 
că eficiența adunărilor generale U.T.M. de
pinde de buna pregătire și desfășurare a 

că în aceste adunări se discută problemelelor, de faptul
esențiale, majore, care preocupă masa întreagă a studen
ților utemiști. Dar raidul a constatat totodată și unele 
dificlențe care țîne de formalism, de lipsa simțului de 
răspundere în pregătirea și desfășurarea unor adunări ge
nerale U.T.M., de superficialitate în alegerea temelor 
pentru aceste adunări, de birocrație față de hotărîrile care, 
se iau și se uită prin sertare. Pentru îndreptarea acestor 
deficiențe trebuie luate măsuri grabnice. Comitetul U.T.M. 
al centrului universitar București va trebui să aibă mai 
mult în atenția sa felul cum se desfășoară adunările ge
nerale U.T.M. (în special la Institutul agronomic și la 
unele facultăți ale Universității „C. I. Parhon"). EI tre
buie să fie la curent cu diversele fenomene negative din 
facultăți legate de pregătirea și desfășurarea adunărilor 
generale și să ia măsuri pentru înlăturarea lor. Pentru 
aceasta e necesară o mai serioasă muncă de control și în
drumare, e necesar un ajutor mai substanțial și mai con
cret pe care Comitetul U.T.M. al centrului universitar 
să-l dea organizațiilor U.T.M, din facultăți și institute.

MONICA VERDEȘ 
AUREL GEORGESCU



Printre celelalte competiții 
de mare amploare ini
țiate, crosul „Să întîm

pinăm 1 Mai" vine să com
pleteze ansamblul măsurilor 
luate de către mișcarea noa
stră sportivă, pentru a stimula 
tineretul la practicarea sportu
lui, pentru a-l face să-i placă 
mișcarea în aer liber, ceea ce, 
evident, contribuie la întărirea 
sănătății și creșterea capacită
ții sale de muncă. Anul acesta 
întrecerile din cadrul crosului 
„Să intimpinăm 1 Mai" s-au 
pregătit temeinic, cu răspun
dere.

in întreaga țară tinerii de la 
orașe și sate așteaptă cu ne
răbdare să ia startul în cadrul 
acestei mari competiții de 
mase. Dar pînă cînd se va da 
primul start, sportivii cercetea
ză regulamentul, participă cu 
entuziasm la antrenamente, lată 
de ce este și firesc să vezi in 
înțreaga țară, pe stadioane, 
terenuri, străzi, numeroși tineri 
și tinere făcînd antrenamente 
sub directa îndrumare a antre
norilor, a unor cadre din con
ducerile cluburilor și asocia
țiilor sportive. în București, la 
întreprinderile „Tudor Vladimi- 
rescu", „Semănătoarea", Tim
puri Noi", „Flacăra Roșie", „7 
Noiembrie", „I.O.R.", „Metalul 
Sport", Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", „Uzinele Electroni
ca", „Combinatul de Mobilă 
Pipera", de altfel ca și în între
cerile din regiunile Craiova, 
lași, Brașov, Banat etc., tinerii 
se pregătesc cu asiduitate pen
tru a participa la marea com
petiție de mase, crosul „Să în- 
timpinăm 1 Mai". în cadrul a- 
soclațiilor sportive ale majorită
ți! întreprinderilor, școlilor, fa
cultăților etc. s-a făcut prelu
crarea regulamentului.

Prima etapă a crosului 
intimpinăm 1 ; Mai" coastă 
parcurgerea 
junioare și 800 m pentru 
niori, 500 m pentru senioare și 
1.000 m pentru seniori și 
loe, după cum se știe.
1-16 aprilie, ier in orașul 
București intre 1-9 aprilie. 
Crosul „Să intimpinăm 1 Mai" 
va fi urmat ia scurt timp de

ÎNAINTE DE START
Republicii Arabe Unite

200 de apartamente, 
localuri

o 
un 

ter-

deschiderea unei grandioase 
competiții culturale și sportive : 
Concursul Cultural-Sportiv al 
Tineretului.

Munca depusă în anii trecuți 
în direcția mobilizării tineretu
lui la crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai" cît și experiența orga
nizatorică căpătată ne-au do
vedit că atunci cind s-au luat 
din timp măsuri temeinice pen
tru buna organizare și desfășu
rare a crosului, întrecerile s-au 
bucurat de mult succes. De 
aceea, considerăm că este ne
cesar ca în timpul acesta foar
te scurt care a mai rămas, con
siliile asociațiilor sportive, 
drele de specialitate 
nate cu organizarea 
competiții, să depună 
mum de efort, să rezolve 
să pună la punct o serie 
probleme tehnico-organizato- 
rice (prelucrarea regulamentu
lui, vizita medicală, alegerea 
traseelor și a punctelor de 
plecare și sosire, pavoazarea 
sărbătorească a locurilor de 
plecare și sosire, a întregului 
parcurs) pe care le ridică or
ganizarea și desfășurarea cro
sului.

Hochei pe gheața
Miercuri seara »-au desfă

șurat pe patinoarul artificial 
din Capitală primele două me. 
ciuri contînd pentru returul 
turneului final al campiona
tului republican de hochei pe 
gheață. Iată rezultatele înre
gistrate : Știința Cluj — Știin
ța București 4-3 (1.1 ; 3-1; 
0-1), C.C.A. - Voința Miercu
rea Ciuc 6-1 (3-0; 3-1; 0-0).

„Să 
in 

a 400 m pentru 
ju-

ore 
intre

Bolvinifk-Tal4i/2-2i 2
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

Cîștigind miercuri cea de-a 
șaptea partidă. Mihail Botvin
nik și-a mărit la două puncte 
avansul în meciul pentru tit
lul mondial de șah pe care-1 
susține cu Mihail Tal. într-o 
variantă mai puțin uzitată a 
apărării Nimaovici, Tal, eu 
negrele, și-a asumat încă de 
la început riscurile unui joe 
deschis și plin de complicații, 
în cel de-al treilea ceas de joc, 
situația a devenit extrem de 
tăioasă cind Botvinnik a în
ceput o serie de sacrificii pen
tru a pătrunde in dispozitivul 
apărării partenerului său- 
După cea de-a 17-a mutare a 
reieșit evident că, în ciuda a- 
vantajului de material (3 pioni 
în plus), poziția lui Tal pre
zintă slăbiciuni serioase. Cam
pionul lumii a căutat atunci 
să complice jocul, dar Botvin
nik a condus foarte energic și 
cu o tehnică magistrală atacul 
asupra regelui advers. Nepu- 
tînd să mai evite matul, la 
mutarea a 33-a Tal s a recu
noscut învins. Scorul meciului 
este acum 4*/z—2’.« în favoa
rea lui Botvinnik. Cea de-a 
opta partidă se va disputa vi
neri, cînd Tal va avea piesele 
albe.

ca- 
însărci- 
acestei 

maxi- 
Și 

de

Crosul
„Să întîmpinăm

1 Mai“
In cadrul unei convorbiri a- 

vute cu tov. C. OPRIȚESCU, 
activist la secția sport de 
mase și organizare din cadrul 
Consiliului General U.C.F.S., 
cu privire la organizarea in 
acest an a crosului „Să intim- 
pinăm 1 Mai" și asupra măsu
rilor ce s-au luat, acesta ne-a 
declarat :

„In acest an. s-au luat se
rioase măsuri in direcția or
ganizării și desfășurării cro
sului, a mobilizării tineretu
lui în cadrul întrecerilor. Pe 
lingă o serie de probleme 
tehnieo-organizatorice pe care 
le ridică organizarea crosului 
și care s au rezolvat din timp, 
noi am dat indicații precise 
în direcția bunei desfășurări 
a celor două etape prevă
zute de crosul „Să intim pi- 
n&m l Mai*. S-a recomandat 
ca în munca de organizare a 
crosului, în probleme tehnice 
și de specialitate, să fie con
sultați sportivii noștri frun
tași, care prin experiența lor 
pot contribui la lămurirea 
unor lucruri, la o mai bună 
desfășurare a întrecerilor. A- 
sociațiile sportive au făcut și 
numeroase prelucrări privind 
antrenamentele care trebuie 
inițial să se desfășoare chiar 
pe locurile unde va avea loc 
concursul, prevenindu-se ast
fel unele greșeli ale sporti
vilor ce pot să fie făcute pe 
parcurs, ușurindu-se munca 
arbitrilor în ceea ce privește 
stabilirea ordinei la sosire. 
Sintem convinși că traditiona-

Iul cros de mase „Să întîm
pinăm 1 Mai", din acest an, 
va scoate și mai mult în evi
dență, prin participarea ma
sivă a tineretului, caracterul 
cu adevărat de mase al spor
tului nostru".

★
Crosul „Să intimpinăm „1 

Mai" se va bucura de un real 
succes dacă și organele și 
organizațiile noastre U.T.M. pe 
plan local vor sprijini cu aten
ție și răspundere munca con
siliilor asociațiilor sportive. In 
această direcție îmbucurător 
este sprijinul atent ce il acor
dă organizațiile U.T.M. de la 
Uzinele „Timpuri Noi", „I.O.R.", 
Uzinele „Republica" etc. Este 
însă necesar ca organele și 
organizațiile U.T.M. să aducă 
un aport mai însemnat, mai 
ales in direcția mobilizării ti
neretului la întreceri, să spri
jine organizatorii sportivi in 
munca de înfrumusețare și pa
voazare a traseelor pe care 
le vor parcurge tinerii crosiști. 
întotdeauna, o agitație vizuală 
bună (pancarte, afișe, arbora
rea pe trasee a steagurilor a- 
sociațiilor sportive) duce la re
zultatele scontate. Și in această 
direcție comitetele, organizațiile 
de bază U.T.M. pot fi de un 
real ajutor.

întrecerile din cadrul crosu
lui „Să întîmoinăm 1 Mai" tre
buie să constituie nu numai 
o sărbătoare sportivă a tinere
tului nostru, ci ele trebuie să 
aducă la start, ca urmare a 
unei munci serioase de antre
nare a tineretului, o participare 
masivă, să ajute — aceasta 
este problema de bază - la 
depistarea elementelor talen
tate, care in viitor pot fi folo
site in sportul de performanță.

An de on majoritatea duhu
rilor ți asociațiilor s-au mulțu
mit numai cu numărul impresio
nant de participări. perz'nd 
fnță d:n vedere eementul esen- 
ț«! unnd-it prin oceastc ccm- 
petițte. oceto de a se depista 
dementele care au obținut re
zultate valoroase. Numeroase 
consilii U.C.F.S., pe plan local, 
s-au mulțumit și ele cu numă
rul de participări la cros, le-au 
înregistrat din punct de vedere 
statistic și atit ! In același 
timp, de cițiva ani, deși s-au 
organizat numeroase competi
ții de mase și crosuri, atletis
mul nostru bate pasul pe loc 
la diferite probe (în special 
sprint, fond) neînregistrînd re
zultate pe măsura condițiilor 
materiale create mișcării spor
tive de către regimul nostru 
democrat-popular. Să urmărim 
temeinic tinerii și tinerele care 
au obținut rezultate valoroase, 
să nu ie pierdem urma, ci, să-i 
dăm în seama unor antre
nori capabili, care să-i pregă
tească pentru a împrospăta ca
drele în diferite discipline spor
tive ți mai ales in atletism, 
disciplină sportivă care de 
fapt este teme’ia tuturor ceior- 
kirte activități sportive.

V. GRĂDINARU

Box
• în sala Dinamo din Capitală 

va avea loc sîmbătă 1 aprilie o 
interesantă reuniune de box în 
cadrul căreia vor evolua unii 
dintre cei mai valoroși pugiliști 
ai cluburilor Dinamo, Metalul, 
Victoria, Voința. Știința și Ra
pid. în fruntea programului se 
situează întîlnirea dintre maes
trul sportului Toma Constantin 
(Dinamo) și Aurel Morăruș (Vic
toria). Gh. Dumitru (Metalul), 
recentul învingător prin KO al 
lui V. Neagu se va întîlni cu A. 
Gănescu (Progresul). Alte întîl
niri mai importante: C. Ghera- 
sim (Voința) — Ilie Gheorghe 
(Dinamo); M. Dumitrescu (Di
namo)—I. Pătruț (Rapid); Gh. 
Predescu (Știința)—Stan Bîrsu 
(Dinamo).

Baschet
In cadrul sferturilor de fi

nală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet, miercuri 
seara s-a disputat la Praga 
întîlnirea âintre echipele 
Sparta Sokolovo și C.C.A.- 
București. ~ 
hoslovaci 
cu scorul

Returul 
va disputa 
București.

âintre 
Și

Baschetbaliștii ce- 
au obținut victoria 
de 60-50 (27-26). 
acestei intîlniri 

la 4 aprilie

Lupte

se 
la

• Vineri începe la Budapesta 
un mare turneu internațional de 
lupte la care tot participa spor
tivi din U.R.S.S.. R. P. Romînă, 
R P. Bulgaria. Iugoslavia. R. S. 
Cehoslovacă și R. P. Ungară. In 
cursul zilei de miercuri federa
ția maghiară a alcătuit echipa 
selecționată pentru acest turneu. 
Din echipă fac parte cunoscuții 
internaționali Polyak, Kozma, 
Toth, Kerekeș, Doli, Vilgh și 
alții.

Atletism
• In cadrul unui concurs 

atletic desfășura! pe stadionul de 
iarnă din Leningrad alleții so- 
vielici au realizat o serie de re
zultate valoroase. Proba de 80 m 
garduri a fost ciștigată de Irina 
Press cu timpul excelent de 
10”7/10. Sora sa Tamara a ocu
pat primul loc la aruncarea 
greutății cu 16,59 m. In excelen
tă formă Anatolie Mihailov a 
repurtat o frumoasă victorie în 
proba de 100 m plat înregistrind 
unul din cele mai bune timpuri 
din lume pe teren acoperit 
10”4/10. Pe locul doi s-a clasat 
Ozolin cu 10”5/10. Proba de 
săritură în înălțime a scos în e- 
vidență frumoasele calități ale 
tînărului Boris Iniahin, clasat pe 
primul loc cu 2,10 m. Fondistul 
Vasili Veretenov a terminat pe 
primul loc în proba de 5000 m 
plat cu un rezultat de 14,53”,

au ex- 
furna- 
și Că-

Aspect din cadrul crosului organizat de clubul Metalul București la 12 martie 
terenul II din Complexul stadio nului „23 August". Scopul ? Depistarea elementelor talentate 

pentru atletism. Participanți : 1.500 tineri.

Cu planul trimestrial

Minerii de la Teliuc 
tras și livrat miercuri 
liștilor din Hunedoara 
lan ultimele tone de minereu 
de fier prevăzute în planul 
pentru primul trimestru al 
acestui an.

Datorită avintului sporit al 
întrecerii socialiste desfășura
te de mineri în cinstea ani
versării a 40 de ani de la în
ființarea partidului, la minele 
de fier din Teliuc s-au extras 
în luna aceasta în medie, zil
nic, cite 215 tone minereu de 
fier peste sarcinile de plan, 
realizîndu-se astfel cel mai 
mare randament pe post cu
noscut pînă acum la această 
mină.

Calitatea minereului extras 
în luna aceasta a crescut. în 
medie, la toate sortimentele 
cu peste 2 la sută.

Cinematografe
Vaca și prizonierul : Patria, 

I. C. Fnmu, Arta; Războiul 
vesel: Republica, București, 
Flacăra, 23 August, Libertății; 
Floarea zăpezii : Magheru, E- 
lena Pavel, înfrățirea între 
popoare, V. Roaită, Al. Sahia, 
Miorița; Viraj în noapte: V. 
Alecsandri, Lumina, Gh. Doja; 
Nu vreau să mă însor : Cen
tral, Unirea, Volga, B. Dela- 
vrancea; Fata din Kiev: Vic
toria ; Regele Neapoiului: Ma
xim Gorki, Drumul serii; Pri
chindelul — dimineața; Lady 
Hamilton — după-amiază : 13 
Septembrie; Prichindelul: 
Munca, G. Coșbuc; Portretul 
unui necunoscut: Tineretului, 
C. David, Aurel Vlaicu; Po
veste nordică: 8 
reastră deschisă 
Popov, 
dafiri: 
Done a 
Congo 
potriva demenței: Olga Ban- 
cic ; Cîntecul mării: Cultural; 
Culisele varietcului: T. Vladi- 
nîirescu; Cocoșaiul: Poipular; 
Frumoasa aventură : 16 Fe
bruarie; Sfioasa: M. Eminescu; 
Ursul Alb: 8 Mai, Floreasca ; 
Hatifa: N. Bălcescu.

Martie; O fe- 
spre cer : Al. 
Piine și tran-

G. Bacovia,
Moșilor;
Gri vi ța,
Simo, 30 Decembrie; 
în luptă, Rațiunea îm-

Frumocse dense r -e rocstre popule re 1
Foto : S. NîCULESCU

Experiența înaintată 
ajutor prețios

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. — „Vasile Tu dose 
Colibași, întreprinderea texti
lă „11 Iunie" in problema ge
neralizării 
brigăzilor 
tașe.

Dar cu 
zări importante trebuie 
că comitetul orășenesc U.T.M. 
și comitetele U.T.M. din în
treprinderi mai au încă multe 
de făcut în domeniul genera
lizării experienței înaintate. 
Mai sînt încă brigăzi care 
au rezultate slabe in produc
ție, care nu acordă suficientă 
atenție luptei pentru calitate. 
La Uzinele „Vasile Tudose" 
din Colibași sînt multe bri. 
gâzi bune, renumite în toată 
regiunea. Cine n-a auzit ast
fel de brigada lui Ion Sla
vic, a lui Alexandru Chiru. 
Voicu Ion? Există insă aici și 
brigăzi de producție ale tine 
retului care mai dau rebuturi, 
care nu-și îndeplinesc cu rit
micitate pianul. La întreprin
derea textilă 
făcut multe

experienței bune a 
de producție frun

tea te aceste reali- 
spus

„11 Iunie" s-au 
lucruri bune în

ceea ce privește generaliza
rea experienței înaintate a 
brigăzilor fruntașe. Mai sînt 
totuși unele brigăzi codașe. 
Astfel, brigada lui Stroe 
Maria, nu și-a real-zat pla
nul de producție Și nici 
planul de calitate in lunile ia
nuarie și februarie, brigada 
lui Iordacbe Elena are un 
program de lucrj termal, lip
sit de obiective mobilizatoare. 
Comitetul U.T.M. de aici, bi
rourile organizaților U.T.M. 
trebuie să muncească in așa 
fel pentru generalizare* expe
rienței înaintate incit toate 
brigăzile să devină colective 
fruntașe de muncă.

în munca organizațiilor 
U.T.M. există nenumărate po
sibilități și forme — din păca
te folosite puțin — prin care 
se poate generaliza expe
riența înaintată în produc
ție a brigăzilor de tinere*, 
fruntașe. Punînd accentul 
principal pe schimbul de ex
periență ia fiecare loc de mun
că, pe demonstrațiile practi
ce. la strung, freză, ring sau 
război de țesut, organizațiile

(Urmare

seară de poezie
încâ nescrisa
din pag. l-a)

tinde, binefăcătoare într-o sferă 
mult mai largă.
„21 Decembrie' 
tronează școala 
parate de mare 
te că sînt obișnuit să văd sim
boluri și acolo unde nu sînt, dar 
in cazul de 
opri să simt.
simbol grăitor al zilelor noas
tre. Îmbinarea este, in tot cazul, 
fericită. Pentru ca precizia 
muncii productive să fie din ce 
în ce moi mare este nevoie de 
învățătură. Pentru ca învățătura 
să capete o destinație cît mai 
precisă, este nevoie de conto
pirea cu realitatea muncii. Școa
la și producția au fost cuprinse 
astfel intr-un mic și puternic a- 
parat circulator, pulsind sănă
tatea și tinerețea epocii noas
tre. Și cite prejudecăți nu se 
spulberă aici, în acest laborator 
viu care adună școala și uzina 
într-o singură realitate !

Aptitudinile cele mai evidente 
ale elevilor-muncitori sîrrt — și 
faptul nu miră pe nimeni — pen
tru matematică și fizică. Nenu
măratele probleme ale vieții de 
producție au creat un domeniu 
real pentru asimilarea acestor 
științe, care păreau odinioară 
abstracte, fără nici un cores
pondent practic. Elevii-munci- 
tori găsesc, însă, în aceste știin
țe răspunsuri la zeci și sute de 
întrebări pe care și le-au pus 
pînă acum, răspunsuri care vor 
ridica noi întrebări, deschizînd 
perspective din ce in ce mai cu
prinzătoare, care se vor traduce 
prin multiplele realizări ale 
muncii noastre creatoare. Și, to-

întreprinderea 
care pa- 

produce a- 
precizie. Poa-

față nu mă pot 
palpabil, acest

tuși, acești tineri obișnuiți cu 
tabelele de logaritmi sînt avizi 
de poezie. Pentru un iubitor al 
versului de acum citeva dece
nii, faptul ar părea o ciudățenie. 
Nouă ni se pare firesc, deoarece 
epoca noastră nu poate despăr
ți visul de realitate și cea mai 
îndrăzneață viziune poetică, 
zborul omului in Cosmos, este 
totodată și cea mai evidentă 

a științelor exacte, 
in țcoală seriozi- 
avintul creator al 

apoi in 
cunoștințele sistematice 

ingemă- 
cu poezia, 

cu tinerețea, 
de astăzi 

miine,

izbindă 
Aducind 
tatea și 
muncitorului, ducind 
uzină 
căpătate in școală, 
nînd matematica 
viața de familie 
munca încordată 
cu izbînzile sporite de 
elevii-muncitori aduc în viața ti
neretului nostru de azi, un val 
puternic de vigoare, îndrăznea
lă și dorință de cucerire a vii
torului. Fiecare dintre ei putea 
ocoli greutățile acestor ani de 
muncă ți studiu. Ei, insă, au 
pornit tocmai pe drumul cel mai 
abrupt, pentru că acesta este și 
cel mai sigur. Socialismul se 
desăvîrșește în fiecare dintre ei, 
pregătind imensa armată a ce
lor ce vor construi, mi ine, co
munismul.

In Occident, există voci care 
proclamă „moartea" poeziei in 
epoca modernă. Dacă ar asis
ta, măcar o dată, la o întilnire 
a acestor tineri cu poezia, poate 
că și pesimiștii s-ar înviora... 
In tineretul nostru bate, puter
nic, o parte din ritmul nesecat 
al poeziei nemuritoare a vieții 
noastre. Iar poeții care tînjesc 
după o nouă muză, ar trebui 
să-i cunoască mai îndeaproape.

UT-M. pot și trebuie în ace
lași timp să generalizeze expe
riența înaintată prin publi
carea de articole ale fruntași
lor la gazetele de perete, prin 
stațiile de radioamplificare, la 
gazetele posturilor utemiste 
de control, organ izind întîl
niri cu fruntași în producție 
in cadrul „joilor tineretului" 
etc. Comitetul orășenesc 
U.T.M. are de aceea obligația 
ca, pe lingă consfătuirile ce 
se organizează periodic, să 
îndrume organizațiile U.T.M. 
să folosească larg forme și 
mijloace multilaterale în ge
neralizarea experienței înain
tate. Comitetul orășenesc 
U.T.M. trebuie de asemenea 
pe viitor să organizeze în 
=»a fel consfătuirile cu res
ponsabilii de brigăzi îneît 
cei care sînt desemnați să 
prezinte referate, cei care 
își împărtășesc experiența să 
vorbească numai despre un 
aspect al problemei și nu 
despre toate problemele ța un 
loc- Numai astfel va putea fi 
explicată pe larg, convingă
tor o anumită experiență, o 
anumită metodă bună din ac
tivitatea brigăzii respective, 
care să fie înțeleasă, însușită 
și aplicată.

In consfătuirile care s-au ți
nut cu responsabilii brigăzi, 
lor de producție ale tineretu
lui, comitetul orășenesc U.T.M. 
a arătat tinerilor sarcinile 
mari pe care partidul le pune 
în fața oamenilor muncii. în
suflețiți de un puternic avînt 
în muncă tinerii sînt hotărîți 
să întîmpine aniversarea parti
dului cu rezultate cît mai 
bune în producție. Aceasta re
clamă ca, pe viitor, comitetul 
orășenesc U.T.M. să intensi
fice și mai mult acțiunea de 
generalizare a experienței îna
intate considerînd-o ca 
din căile principale prin 
cît mai multe brigăzi să 
tă deveni, așa cum și-a
pus de altfel și comitetul oră
șenesc U.T.M., colective 
muncă fruntașe.

una 
care 
poa- 
pro-

de

Concert simfonic popular pentru tineret
— L’ct un interval de numai 

două săptămâni după ce au 
ascultat concertul Haydn din 
ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor" tinerii din Capita
lă vor umple din nou sala A- 
teneului în seara zilei de marți, 
4 aprilie cînd, Filarmonica a 
programat Un nou 
simfonic popular.

— Este un concert 
zică rusă și sovietică 
de un dirijor tînăr — 
Boboc, de la Filarmonica din 
Timișoara, și care are ca so
listă pe tînăra pianistă Liana 
Șerbescu, ce-și face pentru 
prima oară apariția cu acea
stă ocazie într-un concert al 
Filarmonicii din Capitală.

— Mă bucur că la începutul 
programului a fost înscrisă u- 
vertura la opera „Ruslan și 
Ludmila" de Glinka, „părinte
le muzicii ruse", cel care a fo
losit pentru prima oară în 
creația muzicală cultă, folclo
rul patriei sale. De cîte ori as
cult această piesă simfonică 
de mare popularitate, sînt 
captivat de frenetica bucurie 
și tinerețe pe care ne-o insu
flă începutul plin și viguros, 
fremătător de viață al lucră
rii. Mai mult, pot spune că de 
cînd am auzit-o prima oară 
am reținut o melodie canta
bilă, pasionantă.

concert

de mu- 
condus 
Nicolae

Uvertura lui Glinka este o 
piesă strălucitoare în care 
simt o construcție muzicală 
solidă. Dar, în ce formă e con
cepută lucrarea ?

— In forma de sonată — 
comună multor piese orches
trale sau instrumentale : sim
fonii concerte, cvartete, so
nate... și care se construiește 
și evoluează, pe elementele a 
două teme, a două melodii 
contrastante, cu caractere di
ferite.

— Cum le pot identifica ?,
— Foarte simplu.
Melodia vijelioasă pe care o 

cîntă la început coardele, ale 
căror acorduri sînt punctate 
de intervențiile compacte ale 
suflătorilor, reprezintă tema 
principală a lucrării. Rarefie
rea treptată a sonorităților or
chestrale ne conduce la acea 
melodie pasionantă a violonce
lelor de care mi-ai vorbit și 
care constituie tema secunda
ră. Cît despre amănuntele for
mei, secțiunile ei... să lăsăm 
mai bine muzica să vorbească. 
Logica interioară a compozi
ției ni se dezvăluie prin ea în
săși impunîndu-se prin impre
sia durabilă de conciziune și 
echilibru, diversitate și în a- 
celași timp unitate pe care 
ne-o lasă audierea lucrării.

e— Concertul nr. 2 pentru

pian și orchestră de Șostako- 
vici, e o creație recentă a ma
relui compozitor sovietic ?

— A fost scris în 1957, în 
aceeași vreme cu ultima Sim
fonie, a Xl-a intitulată „Anul 
1905“. Voioșie și impetuozitate 
tinerească pe alocuri (mai a- 
les în final) o ritmică frene
tică, umor — mergînd uneori 
pînă la grotesc — dar și cu-

Avancronică 
muzicală

getare profundă, cumpătată 
(in partea mijlocie, lentă) sim
plicitate nobilă, accesibilitate 
directă, iată cîteva caracteris
tici ale lucrării.

— Partea pianului ?
— La prima vedere ușoară, 

ea ridică totuși destule difi
cultăți tehnice de 
ceea ce se poate 
cu privire la

realizare, 
spune și 

orchestră. 
Formația este de o alcă
tuire restrînsă de factură 
clasică (pentru colorit e folo
sită însă o picolă — flautul 
mic — și o tobă mică).

— Cine a ascultat Simfonia 
a V-a a marelui compozitor 
clasic rus Piotr Ilici Ceaicov
ski, lucrare care ocupă partea 
a doua a concertului de marți 
seara al Filarmonicii, nu ezită 
să o pună lingă Simfonia a 
V-a a lui Beethoven.

— Trebuie să recunosc că 
nu greșești de loc cînd apropii 
cele două capodopere ale sim
fonismului universal. Sensul 
emotiv al lucrării ceaicovskie- 
ne pe care o vom asculta ar 
putea fi concentrat în cuvin
tele : „De la întuneric spre 
lumină" — ca și acel al „Sim
foniei destinului" aparținînd 
lui Beethoven.

— Cu alte cuvinte lucrarea 
este străbătută de un fir con
ducător, de o idee călăuzitoa
re.

— întocmai.
— Dar cum se exprimă ea 

muzica! ?
— Simfonia începe cu o in

troducere într-o mișcare do- 
moală așa cum se întîmplă și în 
Simfonia a IV-a a aceluiași 
compozitor. Este expusă aici o 
temă sumbră care capătă sem
nificația de epigraf muzical 
al întregii lucrări. Această 
temă va brăzda cele patru 
părți ale Simfoniei, evcluînd 
de la nuanța piano, de la at
mosfera apăsătoare pe care o

creează la început, pînă la vi
guroasele accente din ultimele 
pagini ale partiturii, unde 
compozitorul menționează: 
„marțial, energic cu toată for
ța".

— Cum ar putea fi caracte
rizat succint conținutul e- 
moțional al Simfoniei ?

— Capodopera ceaicovskia- 
nă se distinge prin bogăția 
melodică, prin căldura senti
mentelor pe care le redă, 
prin forța vitală, plină de pa
tos ce fringe toate piedicile 
care stau în calea afirmării e- 
lanului creator,

Ceaicovski a trăit într-o pe
rioadă în care elementele de
mocrate ruse afirmau cu tărie 
mereu crescîndă credința în 
sfîrșitul apropiat al autocra
ției țariste. Reflectînd între
gul noian de suferințe îndu
rate de poporul său, reflectînd 
trecutul istoric a cărui glorie 
capătă semnificația unui mă
reț exemplu pentru vremea 
sa, Ceaikovski își exprima în
crederea în izbînda 
ce militau pentru 
Iată, așadar, de ce ti 
Simfoniei motto-ul:
întuneric spre lumină'

forțelor 
progres, 
stă bine 
„De la

EUGEN PRICOPE

Miercuri a părăsit definitiv 
R.P. Romînă Farid Chehlaoui, 
ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii 
Arabe Unite la București.

La plecare a fost salutat 
de N. Șerban, director ad.in- 
terim al Protocolului Mini, 
sterului Afacerilor Externe.

Construcții 
la Lupeni

înfățișarea vechiului centru 
muncitoresc Lupeni se schimbă 
continuu. Pe coasta Sohodolu- 

s-a construit un cvartal 
locuințe pentru muncitorii 
la termocentrala Paroșeni. 
fost clădite aici 11 blocuri 
circa 
cămin muncitoresc, 

pentru unități comerciale, 
școală, un dispensar și 
ștrand. Noul cartier este 
moficot

Cei mai nou cartier al 
penilor este însă cel ce 
luat numele de la fabrica 
apropiere, cartierul Viscoza. 
Alături de blocurile construite 
aici în ultimul timp, în prezent 
se clădesc încă 9 blocuri cu 
264 apartamente.

(Agerpres)

Lu- 
și-a 
din

Cercuri 
de fotoamatori

s-au înscris 40 de 
tehnicieni și func- 
pregătesc acum o 
care vor prezenta

în cadrul clubului Fabricii 
„Electromotor" din Timișoara « 
luat ființă un cerc de fotoama- 
toxi la care 
muncitori, 
ționari. Ei 
expoziție în
in imagini realizări obținute în 
dezvoltarea fabricii lor și a orar 
șulni Timișoara. Expoziții de 
fotografii mai pregătesc și cercu
rile de fotoamatori de pe 
cluburile muncitorești de la 
binatu] metalurgic Reșița, 
nele „Gheorghi Dimitrov" 
Arad și altele.

lingă
Com- 
Uei-
din

(Agerpres)

Teatrul de Stat 
Galati 

anunță un concurs 
pentru ocuparea următoa
relor posturi vacante: 

post actor cl. I. 
posturi actor cl. a

posturi actor cl. a

- 1
— 2 

O-a.
— 3 

IlI-a.
Cererile pentru concurs 

se vor înainta secretariatu
lui literar al teatrului pînă 
Ia 1 aprilie 1961, însoțite 
de copii de pe actele de ab
solvire a Conservatorului 
de Artă Dramatică sau a 
Institutului de Artă Tea
trală și de autobiografia 
respectivă.

Se pot prezenta Ia con
curs și actorii care nu au 
absolvit formele de învăță- 
mînt de mai sus.

Concursul va avea Ioc la 
3 aprilie 1961, la sediul 
Teatrului de Stat Galați, 
str. Republicii nr. 59, tele
fon 23.02, 27.45, 11.32.

KlSi

Mîine, 31 martie 
la Cinematograful „PATRIA* 

PREMIERA 
NOULUI FILM ROMÎNESC 

M î N D R IE

O producție a Studioului cinematografic „București11 
cu

VICTOR REBENGIUC — CONSTANTIN CODRESCU — 
ILINCA TOMOROVEANU — IOANA BULCA 

Scenariul: Marius Teodorescu 
Dialogurile în colaborare cu AI. I. Chilia 
Regia: Marius Teodorescu 
Imaginea : Alexandru Rosianu 
Decoruri: Marcel Bogos, Ștefan Maritan

In completare va rula filmul documentar în culori 
„COCSUL , o producție a Studioului de filme documen

tare „Al. Sahia".

ANUNȚ
In conformitate cu prevederile H.C.M. 1061/1959, între- 

va ține un concurs pentru 
de maiștri și maiștri prin-

prinderea minieră Cîmpulung 
ocuparea următoarelor posturi 
cipaii:

maistru 
maistru 
maistru 
maistru 
maistru 
maistru 
maistru 
maistru 
maistru

de maiștri

minier principal 
mînier principal 
minier la sectorul Berevoești 
minier la sectorul Jugur 
electromecanic la sectorul Pescăreasa 
electromecanic la sectorul Jugur 
atelier la sectorul Poenari 
întreținere la sectorul Uzina de deshidratare 
transport la sectorul Secția transport Poenari.

la sectorul Berevoești 
Jugurla sectorul

— un
— un
— un
— un
— un
— un
— un
— un
— un

Concursul se va ține la data de 20 aprilie 1961, ora 8, la 
ionul1 Musce?rUlderii dm Pescăreasa> ora5«I Cîmpulung, ra-

Condițiile de participare Ia concurs și actele ce trebuie 
depuse sînt afișate la Serv, muncă și salarii I.M.C.



PESTE HOTARE Succesul 
filmului „Darctâe'* 

la Helsinki

Colonialiștii belgieni 
să plece din Congo!

NEW YORK 29 (Agerpres). 
TASS transmite : In ședința 
plenară din după-amiaza zilei 
de 28 martie a Adunării ge
nerale-a O.N.U. a continuat dis
cutarea situației din Congo- 
Reprezentanții Indoneziei și 
Poloniei au condamnat acțiu
nile criminale ale imperialiști
lor în Congo și au cerut Orga
nizației Națiunilor Unite . să 
pună capăt agresiunii coloniale 
împotriva poporului congolez.

Delegatul Indoneziei, Wirjo- 
pranoto, a subliniat că coman
damentul O.N.U. nu a înde
plinit rezoluțiile Consiliului de 
Securitate. Belgienii, a spus el, 
continuă să dețină pozițiile 
cheie în Congo, țara este ame
nințată să fie dezmembrată, 
parlamentul nu a fost încă 
convocat. Delegatul indonezian 
a cerut să se asigure imediat, 
încă înainte de expirarea ter
menului stabilit, retragerea 
belgienilor din Congo și să se 
dea forțelor patriotice din 
Congo și poporului congolez

cu-posibilitatea de a-și spune 
vîntid prin parlament.

Reprezentantul Poloniei, 
zef Winiewicz, a scos în evi
dență răspunderea lui Ham- 
marskjoeld și a Comandamen
tului trupelor O.N.U. pentru

Jo-

Lucrăril» Adunării
Generale a O. H. U

situația tragică din Congo și 
pentru asasinarea bestială a 
primului ministru, Patrice Lu
mumba. El a declarat că Po
lonia sprijină guvernul legal 
al Republicii Congo condus de 
Antoine Gizenga, care apără 
unitatea republicii și contro
lează o mare parte din terito
riul țării.

Ministrul Afacerilor Extern* 
al Irlandei, Aiken, s-a erijat 
în avocat al colonialiștilor. El 
a încercat să prezinte criticile

caaduse lui Hammarskjoeld 
o încercare de „a submina. 
O.N.U.".

Așa-zisul „delegat" al Con- 
goului, Cardoso, a declarat cu 
impertinență că „ guvernul" 
Kasavubu-Heo „nu sprijină" 
ultima rezoluție a Consiliului 
de Securitate. El s-a pronunțat 
împotriva retragerii personalu
lui militar și paramilitar bel
gian din Congo și împotriva 
anchetării împrejurărilor în 
care a fost asasinat Patrice 
Lumumba.

Crește numărul 
participanților 

la „marșul păcii“ 
din S. U. A.

HELSINKI 29 (Agerpres). - 
In cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de a 10-a ani
versare a Asociației de prie
tenie Finlanda — România, la 
28 martie a fost prezentat la 
Helsinki filmul românesc 
„Darclee" care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

La vizionarea filmului au 
participat numeroși specta
tori ; au fost prezenți, de ase
menea, un număr însemnat de 
personalități, printre care: 
dna Vieno Simonen, ministrul 
Afacerilor Sociale, Paavo Ai- 
tio, prim-vicepreședinte al 
parlamentului finlandez, Vai- 
no Meltti, guvernatorul regiu
nii Usima.

In aceeași zi, I. Crișan, în
sărcinatul cu afaceri al R. P. 
Romîne la Helsinki, a oferit 
un cocteil cu ocazia prezenței 
în Finlanda a delegației con
duse de Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S. Au parti
cipat Heikki Hosia, ministrul 
Învățământului, Paova Itio, 
numeroase personalități, oa
meni de artă și cultură, zia
riști.

pentru
Cuvîntareo

să luptăm 
înfăptuirea dezarmării totale

lui J. Bemol la «nchi derea sesiunii Consiliului Mon
dial al Păcii.

(Agrpres). — TASS 
După adoptarea 
la închiderea fes-

DELHI 29 
transmite: 
rezoluțiilor, 
tivă a lucrărilor sesiunii Con
siliului Mondial al Păcii a 
luat cuvîntul președintele exe
cutiv al Consiliului, prof. 
John Bernal. Temele princi
pale ale sesiunii, a declarat 
profesorul Bernal în aplauze
le furtunoase ale delegaților, 
au fost dezarmarea și lupta 
împotriva colonialismului. 
Trebuie să luptăm ta primul 
rînd pentru înfăptuirea dezar
mării totale, generale și con
trolate. Aceasta este sarcina 
noastră principală și vom 
merge pe acest drum pînă 
la capăt. Trebuie să ce
rem dizolvarea blocurilor 
militare N.A.T.O., S.E.A.T.O., 
C.E.N.T.O., care au generat 
politica de intimidare eu care 
nu putem fi de acord.

O altă sarcină a noastră, a 
dclarat Berna!, este lupta pen
tru lichidarea colonialismului. 
Colonialismul este muribund, 
dar mai reprezintă încă un 
pericol. El implică pericolul 
unui nou război.

Organizația Națiunilor Uni
te, a declarat în continuare 
prof. Bernal, trebuie să fie 
reorganizată. Această organi
zație trebuie să reprezinte e- 
fectiv toate popoarele globu
lui pămîntesc. Ea trebuie să 
aibă o structură cu adevărat 
internațională. Faptul că pu
terea executivă se află în 
mîinile unei grupări de puteri 
constituie o mare nedreptate, 
întrucît din această cauză 
O.N.U. nu este capabilă să

reprezinte toate popoarele. 
Faptul că reprezentantul R.P. 
Chineze nu-și ocupă locul le
gitim în O.N.U. constituie de 
asemenea o nedreptate fla
grantă. R. P. Chineză trebuie 
să fie reprezentată în O.N.U.

In încheiere prof. Bernal 
și-a exprimat speranța că în- 
tr-un viitor apropiat va fi con
vocat un congres mondial pen
tru dezarmare și independen
ță națională.

NEW YORK 29 (Agerpres). - 
Participanții la marșul păcii care 
se desfășoară în prezent în S.U.A. 
au parcurs aproape jumătate din 
cele 110 mile

In fiecare oraș, în fiecare loca
litate participanții la marș sînt 
primiți cu căldură. La intrarea 
în orașul Princeton ei au fost 
salutați de primarul orașului, 
care a adus elogii participanților 
subliniind că ei sprijină cauza 
de importanță vitală a dezarmă
rii. La Princeton participanții 
la marș au vizitat casa marelui 
savant Einstein, care a luptat cu 
hotărîre pentru pace. Ei au fost 
întimpinați de fiica lui Einstein; 
care le-a spus că dacă tatăl său 
ar fi fost în viață i-aT fi primit 
cu brațele deschise deoarece ei 
apără o cauză nobilă, cauza păcii.

La ieșirea din orașul Prince
ton s-au alăturat coloanei cîteva 
sute de noi participanți, profe
sori ai Universității din Prince
ton, studenți, gospodine etc.

Inimile tineretului cuban 
sînt de partea revoluției
Cuvîniarea lui F. Casfro la încheierea 

plenare a elevilor membri ai Asociației 
din Cubainsurgenți

R. S. CEHOSLOVACA

—•--Crește continuu costul vieții în S. U. A.
WASHINGTON 29 (Ager

pres). — Corespondentul din 
Washington al ziarului -,New 
York Times" relatează că, po
trivit datelor publicate de 
Ministerul Muncii al S.U.A., 
indicele costului vieții a atins 
în luna februarie procentul cel 
mai ridicat cunoscut vreodată 
în Statele Unite. Luind ca 
bază procentul 100 pentru anii 
1947—1949 el a ajuns în februa
rie 1961 la 127,5.

Raportul Departamentului 
Muncii precizează că prețurile 
alimentelor au crescut față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut cu 3,4 la sută, iar tarifele 
medicale au înregistrat o creș
tere de aproape 10 la sută. In 
prezent — arată ziarul — pen
tru spitalizare trebuie să se 
plătească cu 2,1 la sută mai 
mult decît anul trecut.

S-au înregistrat, de aseme
nea, creșteri de prețuri la 
textile, bilete de cinematograf 
etc.

După cum a declarat Robert 
J. Myers, șeful biroului de sta
tistică a prețurilor al Departa
mentului Muncii, „există te
merea că în lunile viitoare in
dexul costului vieții va rămîne 
ridicat". Ziarul subliniază că 
din cauza creșterii prețurilor 
puterea de cumpărare a mun
citorilor a scăzut".

Mari demonstrații 
antiamericane 

în Coreea de sud
LONDRA 29 (Agerpres). - 

După cum relatează ziarul 
„Scotesman", în fața clădirii 
Ambasadei Statelor Unite de 
la Seul au avut loc recent 
mari demonstrații antiameri
cane, iar pe zidurile caselor 
din orașul Pusan se putea citi: 
„Yankei, cărați-vă acasă".

Ziarul arată că presa sud- 
coreeană publică zilnic știri 
despre crimele și acțiunile de 
speculă săvîrșite de soldații 
americani. Adunarea Națio
nală a Coreei de sud a adop
tat o rezoluție în care se cere 
ca tribunalele locale să tra
gă la răspundere pe militarii 
americani care săvîrșesc in
fracțiuni în afara cazărmilor 
lor.

primei 
tinerilor

Grija pentru educarea 
tinerei generații

Lingă Moscova se va ridica o 
frumoasă și solidă construcție 
din beton armat, aluminiu și 
sticlă : o mare și elegantă ae
rogara. In fotografie : macheta 

aeroportului.

un

lată cățelușa „ZVIOZDOCIKA" pasagera celei de-a cincea nave 
cosmice sovietice. După cum se vede, se simte foarte bine 

după zborul întreprins.
Telefoto : TASS = Moscova

pp scurtul lCIâ
PEKIN. - în ziua de 28 

martie Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, a pri
mit în audiență pe Barbu Za- 
harescu, ambasadorul R. P- 
Romîne la Pekin, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
R. P. Chineză.

GENEVA. — La 29 martie 
sub președinția reprezentan
tului U.R.S.S., a avut Ioc o 
ședință a conferinței celor trei 
puteri în problema încetării 
experiențelor cu arme nuclea
re. La ședință a continuat dis
cutarea documentelor prezen
tate conferinței, 
ședință va avea 
martie.

Următoarea 
loc la 30

La 29 mar-DJAKARTA. —
tie mareșalul Cen I, locțiitor 
al premierului Consiliului de 
Stat și ministru al Afacerilor 
Externe ai Republicii Popu
lare Chineze a făcut o vizită 
lui Sukarno, președintele In
doneziei, și i-a transmis din 
partea lui Mao Țze-dun, pre
ședintele C.C. al P.C, Chinez 
și a lui Liu Șao-ți, președin
tele R. P. Chineze, invitația 
de a vizita Republica Popu
lară Chineză la o dată care îi 
va conveni.

Președintele Sukarno a pri
mit cu satisfacție această in
vitație și, Ia rîndul său, a in
vitat pe Mao Țze-dun și Liu 
Șao-ți să viziteze Republica 
Indonezia.

ROMA. — La 26 martie au 
avut loc în provincia Creona 
alegeri municipale care s-au 
încheiat printr-un nou succes 
al forțelor democratice. Parti
dele comunist și socialist au

Pe scurt
obținut împreună 45,6 la sută 
din voturi, cu 1,3 la sută niai 
multe voturi decît 
rile din noiembrie

ta alege- 
1960.

28 martie 
Il-a a An-

LONDRA. - La 
regina Elisabeta a 
gliei a aprobat legea adoptată 
de cele două Camere ale par
lamentului conform căreia co
lonia engleză Siera-Leone va 
deveni independentă începînd 
de la 27 aprilie a.c.

HAVANA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Inimile ti
neretului cuban sînt întru 
totul de partea revoluției, a 
subliniat Fidel Castro în cu- 
vîntarea pe care a rostit-o în 
noaptea de 27 spre 28 martie 
în cadrul ședinței de înche
iere a primei plenare a ele
vilor membri ai Asociației 
tinerilor insurgenți din Cuba. 
Si aceasta, a spus el, este 
cea mai bună dovadă a fap
tului că revoluția este justă, ■ 
că ideile ei au pătruns adine 
în conștiința majorității ab
solute a tineretului studios 
din Cuba.

Totodată, Fidel Castro a 
atras atenția participanților 
la plenară asupra faptului că 
elementele reacționare ale 
căror interese au suferit de 
pe urma revoluției și clerul 
care se află în slujba reac- 
țiunii și a claselor exploata
toare depun toate eforturile 
pentru a învenina conștiința 
tineretului, a-l atrage în ta
băra dușmanilor revoluției.

Demascînd anticomunismul, 
arma preferată a propagandei 
imperialiste în lupta împotri
va revoluției și a mișcărilor 
populare, Fidel Castro a sub
liniat că, neavind nici un 
alt argument, imperialismul și 
reacțiunea caută să intimi
deze poporul și pun reformei 
agrare, naționalizării
polurilor, dezvoltării învăță
mântului etc. eticheta 
nismului. Dacă aceasta în
seamnă comunism, a declarat 
F. Castro, sîntem de acord cu 
comunismul.

Cel puțin, a continuat pri
mul ministru al Cubei, nu se 
poate spune că nu îndeplinim 
preceptul biblic : fiecare își 
cîștigă pîinea cu sudoarea 
frunții. Nu cunosc nimic care 
să se potrivească mai bine cu 
acest precept biblic ca lo
zinca revoluției ruse : „Cine 
nu muncește, nu mănîncă". 
(Aceste cuvinte ale lui Castro 
au fost întâmpinate cu aplau
ze furtunoase).

In încheiere Castro a che
mat tineretul cuban să-și con
sacre toate forțele nu numai 
luptei pentru apărarea revo
luției și suveranității țării, ci 
și luptei pentru apărarea cul
turii înaintate. El a chemat 
tineretul să desfășoare cu 
succes campania pentru lichi
darea analfabetismului în 
Cuba în cursul acestui

Prima plenară a elevilor 
membri ai Asociației tinerilor 
insurgenți a analizat cele mai

importante sarcini
în fața tineretului studios din 
Cuba Și în primul rînd sar
cina lichidării complete a a- 
nalfabetismului în țară.

care stau

PRAGA 29 (Agerpres). 
La 28 martie in R.S. 
slovacă s-a sărbătorit 
învățătorului. Aceasta 
una din numeroasele 
festări ale înaltului
față de munca acelora

•mono-

comu-

an.

Poporul laoțian condamnă 
cu hotăirire uneltirile agre
sive ale imperialiștilor împo
triva Laosului. In numeroase 
orașe și sate au loc mitinguri 
și demonstrații de protest. In 
fotografie : După mitingul de 
protest din localitatea Phon- 
savan mii de locuitori au or
ganizat o demonstrație îm
potriva intervenției imperia
liștilor in treburile interne ale

ît Laosului,

Ceho- 
Ziua 
este 

mani-
respect 

care

Copiii americani nu sînt deprinși 
să gîndească singuri

NEW YORK 29 
(Agerpres)- ~ In* 
tr-un articol publi
cat în culegerea 
„Marea dezbatere. 
Școala noastră în 
criză" profesorul a- 
metrican John Ke
ats, vorbind despre 
proasta organizare 
a învățământului în 
școlile elementare 
americane, scria1: 
„Nu este vorba nu
mai de faptul că ta 
clase e strimt, că e 
înghesuială și că nu 
stat destui învăță
tori calificați ; esen
țialul îl constituie 
însăși „filozofia in
struirii", El arăta că

copiii americani nu 
sînt deprinși să gîn- 
dească singuri, să 
judece, să analizeze.

Urmărind cu totul 
alt scop decît de a 
demonstra acest a- 
devăr. urmărind 
să-și „distreze" citi
torii, revista ameri
cană „New York Ti
mes Magazin" a pu
blicat 
..cele

e_emen 
S.U.A. 
era: „Ce 
fii ?“.

Q-"

rastxinsun-e
mai inter
la o ar.cr.e
urile elevilor
tsa treia a
din școlile

tare din 
întrebarea 

vrei să

„Vreau să fiu fan
tomă, spunea o e- 
levă. Doresc să mă 
fac nevăzută și să 
sparg vasele, să 
stric mobila, să-i gâ
dil pe oameni și 
să-i înnebunesc..."

Este drept, însă, 
că la aceste rezul
tate ale „educației" 
nu a contribuit nu
mai școala. Un 
por*." colosal îl 
și torentul de

„a- 
are 
co
de 

po- 
Uă-

pustește cu întreaga 
sa putere „educa
tivă" asupra tinerei 
generații a S.U.A.

îndeplinesc sarcina de onoare 
și de răspundere a educării 
tinerei generații în spirit co
munist. Toate ziarele care au 
apărut la Praga la 28 martie 
au consacrat articole muncii 
nobile a învățătorilor.

Partidul comunist și gu
vernul republicii, acordînd o 
mare atenție învățămîntului 
public, manifestă o deosebită 
grijă pentru învățători, pen
tru completarea instituțiilor 
de învățămînt cu cadre di
dactice cu înaltă calificare. în 
prezent în toate instituțiile 
de învățămînt din țară lu
crează 134.300 pedagogi. Zece 
mii de studenți se pregătesc 
pentru această 
institutele pedagogice 
școlile tehnice. ~ 
viitori se pune 
fiecare pedagog 
dii superioare.

In Cehoslovacia socialistă 
construcția de școli se desfă
șoară într-un ritm extrem de 
rapid. Din 1948 pînă în 1960 
în republică s-au construit 
aproximativ 900 de școli noi. 
In total în R.S. Cehoslovacă 
există în prezent peste 12.580 
de școli de cultură generală 
in care învață peste 2 milioa. 
ne de persoane. 200.000 de ti
neri frecventează școlile spe
ciale. In republică există 50 
de instituții de înrâțămtnf 
superior (de patru ori mai 
multe decît înainte de război), 
în 
de

Se va constitui 
guvern provizoriu 

al Uniunii 
Sud-Africane

STUDENȚI
Ca oricare țară capita

listă, Japonia cunoaște și 
ea „bunsa ’muncii". Aici 

se adresează orice întreprin
zător capitalist care este în 
căutarea miinii de lucru ieftine, 
a spărgătorilor de grevă sau 
a salahorilor. Zile de-a rîndul, 
în fața „bursei muncii" din 
orașele japoneze, stau sute și 
mii de șomeri, oameni care nu 
a,u căpătat de lucru cu săptă
mânile și ’lunille de zile. Prețu
rile urmează strict legile cere
rii și a ofertei. Cum in Japo
nia șomajul este în floare oa
menii acceptă orice muncă nu
mai să primească bani pentru 
o bucată de pîine sau o cană 
cu orez.

Pentru străinul care se aven
turează în prezent prin fa'ța 
sediilor „bursei muncii" din 
Tokio, Kyoto, Nagoia, Osaka 
sau din alte mari orașe japo
neze nu mai prezintă nici a

profesie 
și 

Pentru 
sarcina 

să aibă

în 
în 

anii 
ca 

stu-

care învață aproape 80.000 
studenți.

LA... „BURSA MUNCIIa

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Un guvern provizoriu al 
Uniunii Sud-Africane, ostil 
guvernului rasist din Preto
ria. va fi constituit în cursul 
lunii viitoare de către „Fron
tul imit sud-african" din care 
fac parte cinci organizații 
politice ale populației de cu
loare din Uniunea Sud-Afri- 
cană, interzise în această 
țară — anunță agenția Fran
ce Presse referindu-se la sur
se apropiate refugiaților sud- 
africani din Londra.

Acest guvern va fi prezi
dat de dr. Youssef Dadoo, 
conducătorul unei organizații 
politice, care face parte din 
Frontul unit sud-african.

9

„Marș al foamei“ 
în Chile

curiozitate faptul că aici poate 
întâlni foarte mulți studenți. Si
tuația grea a studenților japo
nezi îi silește să accepte orice 
muncă, chiar și numai 
a-și putea plăti taxele școlare, 
hrana sau 
deoarece 
studenților 
iar cantinele universitare 
fi numărate pe degetele 
singure miini.

Ministerul japonez al Educa
ției a dat de curînd publicității 
un raport în care subliniază că 
aproape 40 la sută dintre stu
denții universităților și colegiilor 
din Japonia odată cu învăță
tura sînt obligați să muncească. 
Numai la Tokio - se arată în 
raport - sînt înregistrați 80.000 
de studenți în căutare de lucru. 
„Profesiile" studențești cele mai 
căutate sînt : ambaleuri la 
magazinele universale, oameni 
de serviciu la marile companii,

pentru

Âceasta 
numărul

■manualele.
în Japonia
bursieri este minim 

pot 
unei

oicurieri poștali, preparatori 
copiilor bogătașilor, paza mași
nilor și bagajelor turiștilor. Au 
fost chiar cazuri cină studenții 
a,u fost angajați la „bursa 
muncii" pentru ca să întocmea
scă... cuvîntăriile viitorilor depu- 
tați în parlament.

Despre ce fel de învățătură 
mai poate fi vorba în condițiile 
în care studenții fac coadă la 
„bursa muncii" sau se spetesc 
îndeplinind tot felul de munci 
care nu au nimic de-a face cu 
profesia pentru care se pregă
tesc? Ministerul japonez al 
Educației nu suflă nici un cu- 
vînt. Pentru ca studenții japo- 
tnezi să nu moară totuși de 
foame guvernul de la Tokio 
s-a „îngrijit" să le pună la 
dispoziție, în locul burselor 
universitare... „bursele muncii". 
Este și aceasta o „pildă" a gri
jii față de viitorii intelectuali ai 
țării.

SANTIAGO 29 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
Prensa Latina, 1.200 de munci
tori ai societății „Iquique" care 
se ocupă cu extragerea salpetru- 
lui au organizat un ..man al 
foamei” între oralul Tantal 
unde locuiesc, «i portul Antofi- 
gasu.

Acest marș, lung de peste 40C 
km, a fost organizat după ce 
muncitorii mineri, care se află 
în grevă de 65 de zile în spriji
nul cererilor de a li se mări sa
lariile, au respins o propunere 
de compromis prezentată de Mi
nisterul Muncii din Chile. Gre
viștii au dat publicității un apel 
în care subliniază că vor mărșă- 
lui împreună cu familiile lor 
spre Antofagasta deoarece „lipsa 
de alimente este atît de mare 
îneît mai mulți copii au murit 
de foame".

Cj
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Neliniște 
în Iordania

I. RETEGAN

DAMASC. — Regele Iorda
niei, Hussein, a ordonat ares. 
tarea unchiului său Șarif 
Nasser, au anunțat la 29 
martie ziarele din Damasc 
referindu-se la informații 
provenite de la persoane so
site din Iordania.

Șarif Nasser a fost arestat 
ca urmare a luptei politice 
de la curtea regelui Iordaniei.

Acest eveniment, scriu zia
rele, a provocat neliniște în 

Armata iordaniană a 
luptă.

țară.
fost adusă în stare de
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Sesiunea Consiliului S.E.A.T.O

O încercare fățișă de amestec
în treburile interne ale Laosului

BANGKOK 29 (Agerpres). — 
,,Să se publice sau nu o rezoluj 
ție în termeni aspri“ — aceasta 
a fost, potrivit corespondentului 
agenției Renter, dilema partici
panților la sesiunea Consiliului
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S.E.A.T.O. care se desfășoară 
la Bangkok.

Participanții nu au reușit de- 
cit cu greu să se pună de acord 
asupra textului unei rezoluții ou 
privire la poziția față de situa
ția din Laos. După cu.m relata 
agenția Associated Press, „o ofi
cialitate britanică a confirmat că 
în cursul ședinței de marți după- 
amiază s-a folosit un ton ridicat".

In duda divergențelor manifes
tate, secretarul de Stat al S.U.A., 
Rusk, a „prezis", după cum rela
tează corespondentul agenției 
United Press International, că 
,,miniștri de Externe ai acestei 
organizații vor ajunge la o înțe
legere acceptabilă".

In cele din urmă, „prezicerile", 
secretarului de stat al S.U.A. 
Rusk, s-au adeverit, participanții 
adoptînd o rezoluție caracteriza
tă de agenția Associated Press 
ca fiind „de compromis, ceea ce 
presupune, dar nu stabilește, o 
intervenție militară a S.E.A.T.O. 
în regatul Laosului".

După cum transmit agențiile 
americane de presă, consiiliul a 
lăsat să se înțeleagă că „dacă 
nu se va reuși să se încheie pa
cea prin mijloace politice" 
S.E.A.T.O. va trimite trupe în 
Laos.

Un purtător de ouvîtnt al dele
gației americane a declarat : ,,Noj 
considerăm că a fost adoptată o 
rezoluție dură". Aprecierile pur
tătorului de cuvînt american se 
referă la faptul că rezoluția sti
pulează că „membrii S.E.A.T.O. 
sî.nt pregătiți, potrivit prevede
rilor tratatului, să pornească ori-

ce acțiune ar fi impusă de ne
cesități". Agenția Associated 
Press subliniază că ,.miniștrii de 
Externe ai celor opt state membre 
ale S.E.A.T.O. au recomandat in
tervenția militară în Laos, dacă 
nu se va a j unge la o reglemen
tare politică".

Această rezoluție, indicînd in
tenția de amestec în treburile in
terne ale Laosului, încalcă acor
durile de La Geneva, pe care și-au 
luat angajamentul sa le respecte 
și S.U.A. Se știe că Laosuț nu a 
fost niciodată membru al 
S.E.A.T.O., iar guvernul legal al 
Laosului, sprijinit de întregul po
por laoțian, a respins și respinge 
orice fel de intervenție în tre
burile interne ale Laosului. De a- 
semenea țările iubitoare de pace 
veoine ale Laosului resping în
cercările S.E.A.T.O. de amestec 
în treburile interne ale acestei 
țări.

— Re-
Const-

PARIS 29 (Agerpres). 
ferindu-se la sesiunea 
liului S.E.A.T.O., ziarul „Com
bat" arată că fondul proble
mei laoțiene constă în crearea 
condițiilor pentru existența 
unui Laos independent și neu
tru. Prin urmare, scrie ziarul, 
nu trebuie căutate posibilități 
pentru menținerea Laosului 
în lagărul american, ci tre
buie găsite căi pentru crearea 
unui Laos independent și neu
tru...

Arătînd că în vorbe S.U.A. 
se pronunță de asemenea pen. 
tru neutralitatea și indepen
dența Laosului, ziarul amin
tește asemenea acțiuni ale 
S.U.A. ca de pildă „deplasă
rile flotei a șaptea americane 
în Oceanul Pacific".

Soldați și ofițeri rebeli trec 
de partea forțelor patriotice

XIENG KUANG 29 (Ager- 
pres). — Moralul soldaților și 
ofițerilor din trupele rebele 
este din ce în ce mai scăzut. 
Soldații și ofițerii trupelor 
rebele dezertează 
de partea trupelor guverna
mentale și ale detașamente
lor Patet Lao.

Postul de radio „Vocea Pa
tet Lao" a anunțat că în ul-

sau trec
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zile în regiunea Vang- 
au trecut de partea 

50 de

timele 
Vieng 
trupelor aliate peste 
ofițeri și o companie de sol
dați rebeli. Același lucru se 
observă șt în garnizoanele 
din Vientiane și Luang-Pra- 
bang.

In regiunea Muong-Sai 
companie de rebeli a trecut 
de partea trupelor Patet Lao.
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