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Cu planul 
trimestrial

Numeroase corective de atmei 
din întreprinderile industriale au 
îndeplinit zilele acestea înamle de 
termen planul de produc'ie pe 
primul trimestru al anukiî, ca ur
mare a punerii în practică a unor 
masuri tehnice și organizatorice 
importante.

★ORADEA. — In carbonifere aparținind minier „Ardealul ',' de unde s-au aplicat peste propuneri făcute de
exploatările ’ trustului exemple, 300 de muncitori producția de cărbune prevăzută pe primele 3 luni din acest an a fost realizată cu 4 zile mai devreme. De la începutul anului și pînă acum, minerii din această parte a țării au dat patriei cu peste 25.000 tone mai mult cărbune și lignit decît în același interval de timp din anul trecut.

★DEVA. — La 27 martie a îndeplinit planul trimestrial și colectivul fabricii de aglomerare a minereurilor de la Combinatul siderurgic Hunedoara.Realizînd întreaga producție printr-un procedeu perfecționat (de autofondare), ei au îmbunătățit calitatea minereului aglomerat trimis furnalelor. Printre alte măsuri aplicate în acest timp se află și punerea în funcție a unei stații mecanice de eliminare a minereului mărunt. Pe această cale s-a asigurat o granulație mai corespunzătoare a minereului ce intră în încărcătura furnalelor. Conținutul de fier în minereul aglomerat a crescut, ceea ce a contribuit la mărirea cu mai mult de 2 la sută a indicelui de utilizare a furnalelor noi. care funcționează numai cu minereu aglomerat
irPLOIEȘTI. — In ultima vreme, exploatările miniere apartinind trustului Muntenia au fost înzestrate cu noi utilaje și mașini moderne de tăiere și încărcare a cărbunelui. Cantitatea de cărbune tăiat in abataj in acest an cu mașini de havat este cu peste 30 le sută mai mare decit in eceeaș. perioadă a anului trecut. Prin sporirea continuă a productivității agregatelor, minerii din acest bazin carbonifer au realizat In ziua de 28 martie sarcinile trimestriale de plan.Prin reducerea consumurilor specifice de explozibil, lemn de mină, energie electrică și alte materiale, minerii ploieșteni au obținut de la începutul anului și pînă acum o economie suplimentară la prețul de cost în valoare de a- proape 200.000 lei.
★SUCEAVA. — Muncitorii forestieri care lucrează în pădurile din bazinul Domelor au realizat anul acesta un indice de utilizare a masei lemnoase cu 3,2 la sută mai mare decît în primele luni din anul trecut. Pe această cale, ei au obținut în plus, din aceeași cantitate de masă lemnoasă, 1.550 mc de lemn de lucru.Depășirea indicelui de utilizare planificat le-a permis să raporteze îndeplinirea planului trimestrial cu 6 zile înainte de termen.(Agerpres)

în cadrul manifestărilor din vacanfă, ieri a avut loc la Casa de cultură a tineretului din raionul 23 August, un frumos carnaval al pionierilor la care au participat numeroși pionieri și elevi din raion. în fotografie un aspect din timpul carnavalului.Foto:‘O. PLECAN
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Prezenti la muncă
ospodâria colectivă

mior care ce br.ză U tuturor tinenlor d? a-fi acace alături de \ursto_-. contribuția la îndeplinim .uremii ce care a pus-o pz: iul in fața noastră ca încă ori scest ar_ noile G-A-C. sâ otuuă mari producții vegetale și anfanafte.în cuvinte darchibzuite, utemiștii cer să muncească in sectoarele de muncă mai grele, de xiapun- dere, unde energy $i danul tineresc pot infringe greutățile inerente încep-tului.Așa de pildă, in adunarea generală a organizație: de bază U.T3L din G-A.Q Un- țeni, utemiștii au propus ca pe terenurile în pantă, care nu pot fi lucrate cu tractoarele sâ lucreze ei cu plugurile mici cu animale, pentru ca nici o palmă de pămînt să nu rămînă nelucrată. Utemiștii au hotărît să ajute gospodăria în formarea unei crescătorii de păsări și pentru a se crea imediat matca necesară începutului. fiecare din ei s-au angajat sâ aducă din gospodăria personală cîte cina pui Comitetul organizației de bază U.T3L de la GAC. Oneaga a prezens: in fața utemiștilor un refera: bogat cuprinzÎDd sarcinile pe care le vor avea de realiza: utemiștij in acest an. înainte 
In scopul dezvoltării 

noilor gospodării colective
Gospodăriile agricole co er .• din raioanele Bofoșa- . Fă ■ cer. . 

Dor oh oi și Săveni, inf ințate 
ultimul timp, au terminat Litoc- 

planurilor de produce. 
' au prevăzut 

hectar și, tot- 
ramurilor de

mir ea
Toate gospodăriile 
recolte sporite la 
odată, dezvoltarea 
producție aducătoare de mari ve
nituri. în raionul Botoșani, de 
exemplu, colectiviștii și-au pro
pus să realizeze producții medii 
la hectar de 2.000 kg la qrîu, 
2.880 kg la porumb și 22.300 kq 
la sfecla de zahăr. O mare aten
ție acordă colectiviștii dezvoltării 
sectorului zootehnic. Astfel, nu
mărul taurinelor in acest raion se 
va dubla față de anul trecut, iar 

tor colecrivișâ Oseaga. In ȚTspodărie vor fi cocstruito anal acesta două grajduri a cfte 190 de capete, un sazvaa pentru 500 ce o», o crescătorie de porci. Pe o suprafață de 21 de hectare s-a piansfirat sâ se obțină 5JX£ kg pcr=b boabe Ia hectar. Este necesar să se facă fcxtrețtoerea pășunilor pe o suprafață de 471 de hectare.Utemișxii arz hocărit să-ri cea coctriouțiz hx toate aceste sectoare de producție. Din cariera ce piatră care se află pe teritoriul gospodăriei. echipe formate din tineri și vir- stnici vor extrage 5.000 metri cubi de piatră pentru construcții. In planul de măsuri au fost prevăzute acțiuni de mobilizare a tineretului la lucrările de irigații, plantări de pomi, la grădina de legume, la lucrările din campania de primăvară.Pe baza acestor hotărîri cele trei organizații U.TAL de brigadă și-au întocmit apoi și ele planuri de activitate pe luna aprilie, iată -Jteva <rir. prevederile acestor plz-ri Utesuriu (rin rirgarta I-a. de prktt, împreună cb cei brigada a n-a. vor mure: 
amenajam a dacă iaruri ls

a parc or va c-ere de 3 
Gospodărea or^jrreaza fc 
care vor cupmoe 75JX3O de păsări Cofect vȚ*» ao orerîzu?, de ese-e-et, a p «acrie oe pro
ducție să execuv ucrin de tera- sare pe ac'cace 35© terenuri 
erodate, pe care vor parfa pomi 
fructiferi și v.ță de me.

La întocmirea pacur lor de pro
ducție, tinerele gospodării colec
tive din raion au p-mîâ an autor 
prețios din pa^ea președinților și 
brigadierilor din gespodâr -e milionare, ca ce’e di Roma, Bu- cecea, Socrujeni, Bob-ești, și a 
inginerilor agronomi de la sfatu
rile populare. Pentru însușirea ex
perienței înaintate și a me*ode or 
noi de organizare a muncii și a 
producției, președinții gospodă
riilor colective au urmat cursuri 
de scurtă durată, iar în prezent, 
300 de brigadieri urmează cursuri 
de organizare și normare a mun
cii, evidență, retribuție suplimen- 
tară etc.

(Agerpres)

Localnicii dt și cei care trec 
prin Ploiești s-au obișnuit șă 
vadă mereu tineri lucrînd in 
diferite locuri la înfrumuse
țarea și gospodărirea orașului. 
Astfel, numai aici, în orașul 
Ploiești peste 15.000 de tineri 
au participat anul trecut la ac
țiuni de muncă patriotică prin 
care au adus economii în va
loare de 2.900.000 lei. Ei au lu
crat pe numeroase șantiere de 
construcții, la amenajarea 
străzilor și parcurilor, la co
lectarea fierului vechi etc.

Fără îndoială că organizați
ile U.T.M. care au avut ast
fel de rezultate au și o însem
nată experiență privind acțiu
nile de muncă patriotică ale 
tineretului. In dorința de a 
cunoaște această experiență 
am întreprins un raid în cîteva 
organizații U.T.M. din oraș.

Cît mai mulți tineri
Tovarășul Neacșu Andrei, 

secretarul comitetului U.T.M. 

Inginerul Vas escu Vladimir, tnxxeuii cu muncitorii Toboș Torre și Marin Va- ș. e. -Sene probe ce v/feză Ia o -o-â «toI«Șe de fo- reeUi ta 1 Ma "-PkxeșH.

fî-aa sta- de bază iL Coșula,
mo

C. LEOVHNA eorexpoadcC

Pentru frumusețea orașului
de la Uzinele „1 Mai“, ne 
vorbește primul:

— Cum îi antrenăm noi P* 
toți tinerii la muncă patrio
tică ? Mobilizarea începe încă 
în cadrul adunărilor generale 
U.T.M. unde se discută despre 
importanța obiectivului mun
cii patriotice. In astfel de a- 
dunări se stabilește totodată 
cîți oameni vor participa la 
muncă patriotică.
- Adică ?
— Tineri de la școala se

rală să participe doar sîrnbăta 
și duminica la acțiuni, tinerii 
din schimbul de noapte să nu 
iasă pe șantier decît atunci 
dnd trec în schimbul de zi și 
așa mai departe. După aceasta 
comitetul U.T.M. face o plani
ficare generală prin care or
ganizațiile de bază U.T.M. răs
pund de șantier prin rotație 
cîte 3-4 zile. Și, urmează mo
bilizarea propriu-zisă a tine
rilor. Aceasta se face direct; 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. stau de vorbă cu 
fiecare tînăr în parte. A-l

CAPITALA DEVLXE TOT MAI FRUMOASĂ h csmvnt. i. 
pzrcurzle de pe ma
lul lacuri He- rârirăx, Floreasca și Tei. tx Grădiua 
bocsKd ec și t» pcrr=-:> .V. Bilces- sibsJriB, 23

Libertății 
e zone verzi 
tzalei se lu- 
ncem la c- terac ș- infru- îor. se

Lucrări 
de construcție 

a noii gări Brașov

Transportă îngrășăminte 
naturale pe cimpProStiad de timpul bun din ultimele zile tinerii colectiviști din raionul Vinju Mare, regiunea Oltenia, au intensificat munca de trasportare a gunoiului de grajd pe laturile destinate cultivări! porumbului cu o producție de 5 000 tg la hectar. La GJLC Blâ- gest: de pr’xH M de tiaeri au uansperia: pînă acum peste CSN tooe gunoi de grajd pe 7 ^ir la G.AJC. Gvardesi- ța. 75 de tineri an transportat peste 4M* tcoe guaoi. S-au eetdstnaz cm prmta G-A-C. merit F.crea Alexandra. Nea- aoe Auzri. iar de la G 

-■—p. rș Ghitiță 

• Ir- t-

chema pe fiecare tînăr în 
parte înseamnă a-l face să 
simtă mai bine că și el răs
punde de realizarea obiectivu
lui propus. Firește, noi folosim 
și celelalte mijloace pentru 
mobilizarea tinerilor: anunțuri 
la panoul secției, la stația de 
radioamplificare, articole la 
gazetele de perete.

Munca patriotică 
a tineretului 

din orașul Ploiești

în aceeași direcție — ne-a 
spus cîteva lucruri și secreta
rul comitetului U.T.M. de la 
Șantierul Brazi.

— Tinerii au locuri de 
muncă foarte răspîndite. Un 
singur om n-ar izbuti să a- 
nunțe la timp ziua și ora ac
țiunii patriotice. Ca și în alte 
probleme noi avem o strînsă 

n-profați te plan- :ecză molizi argin
tii, alți arbori or- 
uamemali și flori.

Numărul florilor 
oare se plantează ia parcurile, grâ- 
dtuz'.e și zonele 
verzi din Capitală 
se ridici la circa 
14 milioane.

■*. cultural-educative pe care organizat a
de,la Linele „Electronica* d.n Capitală le organizează <airerairâ a 40 de ani de la crearea U.T.C. se nu- 

v-z.zz.e-lecpi la Muzeul de Istorie a Partidului. In fo- 
de mai jos un aspect din timpul unei asemenea vizite- 

a Tinerii ascultă atenți ți emoționați
tțzzle ghidului.

»r-e a Brașcvului.

Tineri și tinere!
Participați la

CONCUR$U lFoto: AGERPRES
l
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colaborare cu comitetul șindi- 
catului și în ceea ce privește 
activitatea patriotică. De aceea 
la mobilizare contribuie și res
ponsabilii de grupă sindicală.

La sediul comitetului orășe
nesc U.T.M. l-am găsit pe unul 
din secretari, tovarășul Sopotă 
Gheorghe.

— Șantierele au început să 
încredințeze organizațiilor 
U.T.M. obiective permanente. 
Sfatul popular al orașului ne-a 
invitat să preluăm amenaja
rea totală a unor parcuri. Pe 
șantiere s-au asigurat tineri
lor unelte, asistență tehnică 
și, acolo unde a fost nevoie, 
transportul.— Dar după cite știm în a- 
ceastă direcție au existat și 
unele neajunsuri.

— Este adevărat. Au existat 
brigăzi cu o activitate formală. 
Ținînd seama de experiența 
anului trecut, anul acesta vom 
organiza brigăzi doar acolo 
unde avem obiective perma
nente urmînd a le desființa 
după terminarea lucrărilor.

Primul spectacol al ansamblului 
senegalez în CapitalăDupă o serie de spectacole care s-au bucurat de succes in orașul Constanța, colectivul Baletului Național din Senegal a prezentat miercuri seara prima reprezentație în Capitală.Cintecele și dansurile folclorice inspirate din tradiția, din munca și viața poporului senega’ez, și a popoarelor din Africa, au fost primite cu a“

pentru cele mai bune reportaje, portrete, 
însemnări, informajii și fotografii 

organizat de ziarul „SCÎNTE1A TINERETULUI" 
în cinstea aniversării a 40 de ani 

de la crearea Uniunii Tine, ''ului Comunist 
din Romînia

Specialiștii în ajutorul 
noilor colectiviști

In aceste zile, un mare număr 
de specialiști de la institutele de 
cercetări în domeniul agriculturii 
și zootehniei, sprijină noile gos
podării colective în organizarea 
producției agricole.

Institutul de cercetări agricole 
ajută in acest an peste 250 de 
gospodării colective în 
rea lucrărilor agricole, 
de G.A.C. organizează

desfășura- 
iar în 400 
loturi de

Evident, înființarea unor 
brigăzi pe obiective concrete, 
va permite o bună antrenare 
a tinerilor la munca patrio
tică, va permite desfășurarea 
unor întreceri, organizarea ju
dicioasă a muncii pe șantier.

Valoarea educativă
cea mare, am 
Școala medie

In recreația 
întîlnit-o la 
nr. 1 pe tovarășa Sofia Lun- 
gu, secretara comitetului 
U.T.M.

— Ce acțiuni a întreprins 
organizația U.T.M. pentru a 
da o cît mai mare valoare 
educativă acțiunilor patriotice ? 
— am întrebat-o pe tovarășa 
Sofia Lungu.

— Nu de mult am avut o 
largă acțiune la care au 
participat toți tinerii. Ei au 
mers la colectarea fierului

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a 3-a) 

plauze de spectatorii bucureș- teni prezenți în Sala Sporturilor de la Floreasca.(Agerpres)
O nouă metodă 

de vaccinare 
antituberculoasă

De curînd a fost pusă la punct o nouă metodă de vaccinare antituberculoasă a noilor născuți, prin administrarea vaccinului B.C.G. pe cale bucală, în trei doze egale.Introdus în cîteva regiuni ale țarii, acest vaccin se prepară acum în cantități tot mai mari la Institutul „Dr. I. Can- tacuzino", în scopul extinderii folosirii lui în întreaga țară.(Agerpres)

monsfrative pentru a îndruma pe 
colectiviști să folosească metode 
agrotehnice înaintate. In același 
timp, stațiunile experimentale ale 
institutului livrează G.A.C. se
mințe selecționate de grîu, po
rumb, floarea-soarelui, cartofi, 
soia, mazăre etc. Cercetătorii au 
elaborat, de asemenea, măsurile 
agrotehnice pentru obținerea în 
acest an a unei producții de peste 5.000 kg porumb boabe la hec- 
far, în teren neirigat.

(Agerpres)

Aspect din noua secjie a Fabricii da ulei din cadrul Combinatului de zahăr și ulei „Oltenia" —• Podari.Foto: AGERPRES
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O la
CUM FOLOSIM

LABORATOARELE

■
 alificarea profesională înaltă — pentru a cărei do- bîndire muncesc cu. rîvnă zeci de mii de studenți ai patriei — necesită însușirea cunoștințelor în strînsă legătură cu viața, cu practica, cu cerințele industriei noastre socialiste. Laboratorul este primul pas pe drumul realizării acestei legături ; iată de ce organizarea și desfășurarea orelor de laborator trebuie să se bucure de atenția cuvenită în fiecare instituție de învățămînt superior.Cele consemnate mai jos sînt rezultatul unei anchete pe această temă, organizată de noi la Institutul politehnic din Iași.

Rezultate buneîn calitate de prorector al institutului și conducător de laborator, tovarășul profesor Gheorghe Cașlei' consideră că în cele cinci facultăți se obțin, în general, rezultate bune în folosirea laboratoarelor. Institutul are nu mai puțin de 53 de laboratoare, care realizează la scară redusă, în multe cazuri pe aparate similare, lucrări ce se execută în unele întreprinderi industriale. Re- zolvînd, în cadrul tematicii de laborator și prin cercetări științifice, probleme curente ale producției sau care se află în studiu la institutele de cercetări, inginerii de mîine se formează ca buni cunoscători ai proceselor tehnologice, creatori și inovatori.întîlnirea viitorului inginer cu noile soluții tehnice este înlesnită, în laboratoare, prin împrospătarea continuă a utilajelor și prin mărirea numărului orelor de lucrări practice. Semnificativ în acest sens este faptul că cea mai eficientă activitate se desfășoară în laboratoarele de „Celuloză, hîrtie și fibre artificiale” (condus de prof. Cristo- for Simionescu) și „Drumuri cu stație de încărcări" (condus -de prof. Dumitru Ata- naSiu) sau cele de „Mașini electrice", „Motoare termice" și „Filatură și țesătorie". Avînd la dispoziție mașini și instalații noi, echipamente tehnice moderne, asemenea laboratoare sînt, în mic, adevărate secții de întreprinderi. Aici, studenții învață mai bine, dobîndind o calificare temeinică. De aceea, este foarte important ca fiecare profesor care conduce activitatea unui laborator să fie în permanență preocupat de reînnoirea utilajului, să meargă mai des în întreprinderi și la ministerele de resort pentru a procura mașinile cele mai noi. Sau, cînd se poate, să le construiască, cu ajutorul studenților, în laboratoarele institutului.
Cuvîntui 

unui profesorCînd nu e la curs, pe tovarășul profesor Teodor Să- veanu îl găsești negreșit în laboratorul de „Operații și apărate în industria chimică".— Unele din instalațiile noastre — ne informează — reproduc la mărime naturală pe cele din industrie, altele sînt reduse la proporții convenabile. Fiecare dintre ele, însă, reprezintă fenomene de bază dintr-o operație industrială caracteristică. Prin grija 

partidului și guvernului, care asigură studenților condiții de viață și studiu dintre cele mai bune, am putut pune la dispoziția studenților aceste instalații noi, la care ei învață toate particularitățile operațiilor respective și fac măsurări experimentale. Tot utilajul existent le stă la dispoziție.Dezvoltarea industriei noastre chimice, în lumina Directivelor Congresului al Ill-lea al P.M.R., impune ca inginerul chimist să fie în permanență, la locul de producție, un creator. In facultate, laboratorul are un rol deosebit de important în formarea unor astfel de specialiști— cercetători. Programa de învățămînt prevede însă, după părerea mea, un insuficient număr global de ore d^ aplicații și de laborator. O mărire a numărului global de ore ar crea un echilibru intre orele de laborator și cele de seminar iar studentul ar avea mai mult timp pentru* a cunoaște în amănunțime toate instalațiile și pentru a se obișnui să lucreze la ele.
Fabrica 

din facultateIn mod obișnuit, într-o instituție de învățămînt, orele de muncă le recunoști după liniștea de pe culoare. In corpul „B" al Politehnicii ieșene, principiul se adeverește numai dimineața cînd, între pauze, e o liniște ideală. După amiaza, însă, un continuu duduit de mașini străbate prin ușile încăperilor de la parter, dînd vizitatorului impresia că s-ar afla în hala unei fabrici. Este totuși vorba de o fabrică— alcătuită din laboratoare — în care lucrează cunoscutele brigăzi de producție ale texti- liștilor. Intr-o discuție cu tovarășul asistent M. Gafi- țeanu — secretarul comitetului U.T.M. din institut — aflu că numărul brigăzilor este de 8. cuprinzînd 62 dintre studenții cei mal buni la învățătură.Activitatea lor constituie un argument că în institut există o permanentă preocupare ca laboratoarele să fie folosite la maximum pentru îmbinarea cunoștințelor teoretice cu practica. Organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților din institut trebuie ca, folosind mijloacele educative ce le stau la dispoziție, să contribuie mai mult la îmbunătățirea disciplinei în laborator. Așa cum am reușit să dezvoltăm la fiecare student grija _ față de aparatură, trebuie să reușim ca toți să folosească din plin fiecare minut petrecut în laborator. Mai sînt în prezent studenți — mai ales la anii mici — care vin uneori nepregătiți la lucrări (ceea ce a determinat cîteodată ca profesorii să-i recheme, cu o altă grupă), se plimbă de la un aparat la altul, stau de vorbă sau execută în mod superficial temele date.
O propunereMai ridicăm în discuție o problemă: n-ar fi bine ca la cercetările științifice desfășurate de cadrele didactice să participe in mod organizat și studenții cei mai buni, eventual din ultimii ani ?Cadrele didactice și-ar spori astfel, contribuția in formarea Ia studenți a unei culturi tehnice generale cit mai complete. Fiindcă, mai tîrziu, ca ingineri, actualii studenți vor folosi în producție rezultatele muncii efectuate acum de corpul didactic în laborator. Și.e foarte bine să vadă cum se ajunge Ia aceste rezultate.

G. MITROI 

grupă de întrajutorare Institutul de mine din Petroșani

IN ACTUALITATE
Rezultatele obțihufe de studenții Institutului- politehnic din Brașov în sesiunea din iarnă sînt superioare celor obținute în sesiunea corespunzătoare a anului trecut : a crescut procentul de promovați ; prezența la examene a fost foarte bună ; numeroși studenți au oo- ținut la toate examenele note peste 7. De altfel și munca profes o- nală, în general, s-a îmbinstoit față de perioada corespwnză'oa-e a anului trecut : frecvența la cursuri și seminarii a fost bună, a crescut nivelul răspunsurifo- în seminarii, consultațiile și rr.ee - tațiile s-au desfășurat ma organizat etc.Totuși, față de posibilitățile de 

care dispun stoden* ■ inst.fufo _ față de cerințeie acfua’e, raz. •»- iele sînt r»esai;riâeătoa-e Ex stă încă un careca-e deca'aj >n-e ~-- velul de pregătire » aide studii. La d-sc p ae e car* a- ca bază materie© se oc* - -ere re'fovr.xart- AoO- Oe a *tangu» ’nr- eg-.-jț - emi acerau as surceea aecer* oe st»-Oe eonsaâtațv ș —au a tos* r-toăoeajM a -e • ea ; oe muHe ori se reoe'J ~©*er* cre- data la curs.

Lucrări practice într-unul din laboratoarele Institut petrol, gaze și geologie din București
Cerc de poezie ,.Tudor ArghezPCercul de poezie „Tudor Arghezi" de la Facultatea de filologie din București și-a reînceput marți seară activitatea cu referatul „De la Testament prin Flori de mucigai, la 1907", susținut de un student din anul al IV-lea. Discuțiile, în general precum și

cuvînt ale tovarășilor Pompiliu Maree© ți Dumitru Micu d<* corpul didactic i-au ajutat pe studenți să-și clarifice mai bine o serie de aspecte caracteristice liricii *— gheziene. Ședința cercului a scos însă în evidență necesitatea unei îndrumări ma serioase din parteaDiscuțiile, interesante, luările de
11 ora opt seara. De dimineață pină a- cum cîte lucrări complexe nu-și va IMW I fi încheiat proiec- î * II ULUI tantul Ion Ar is to- tel de la întreprinderea „I. C. Frimu8 din Capitală ? Cîte desene nu va fi executat colega sa Ecateri- na Nicolae și cîte cifre nu va fi urcat în graficul de producție maistrul cazangiu Nicolae Balacciu de la Uzina mecanică de utilaj chimic. Și iată-i acum la cursul de toleranțe și măsurători tehnice, ascul tînd cu atenție prelegerea tovarășului profesor Dragu prodecanul Facultății de mecanică de la Institutul politehnic din București. Pentru

în cele 
s-au purta dis- 

constructive, tovără-

Sesiunea In-

■
 u cîteva săptă-

mîni înaintea ce
lei de-a 6-a Con
ferințe pe țară a 
cercurilor științi- 

1 fice studențești, 
am asistat, la Ga

lați, la o adevărată trecere în 
revistă a celor mai valoroase 
lucrări ale politehnicienilor. 
In două zile de expuneri» și 
discuții, participanții au dez
bătut probleme de reală im
portanță teoretică și practică. 
Pe marginea fiecăreia dintre 
lucrările prezentate 
trei secții, 
cuțit 
șești, intre specialiști și stu
denții autori.
stitutului s-a transformat, ast
fel, într-un foarte util coloc
viu premergător examenului 
la care tinerii cercetători stu
denți se vor prezenta în apri
lie, la Conferința ne țară.

In ultimii doi ani au func
ționat, în Institutul politehnic 
din Galați, 11 cercuri în care 
226 studenți au lucrat la 55 
de teme. Condudndu-se după 
cerințele cele mai actuale ale 
ramurilor economice pentru 
care se pregătesc, studenții — 
îndrumați și ajutați de condu
cerea institutului, organizați* 
U.TM. și asociația studeațxkrr 
— au dezbătut importante ți 
interesante probleme ale in
dustriei aUmentare și cor- 
strucțiilor de nave sau proble
me economice de importanță 
generali. O rodnică activizeze 

Pregătirea examenelor 
din iunie

său. casiteuf ULTJC.

științi-Reterato! a fost prea lung, cu mutte analize li-
conducători rpreatarare în sine (făcute, ce- drept, cu eompe- n bună carie) 
dr ca-e nu ajutau cu nim c la eiucîdarea șj la demonstrarea de sugerate în titlu.

AUREL 
GEORGESCU

ÎM AMFITEATRU / SEARAei și colegii lor, a început o nouă zi de muncă.Sînt emoționată. Mă aflu pentru prima oară în mijlocul unor studenți seraliștL Le privesc chipurile: concentrare adîncă, atenție. Nici o urmă de oboseală, de pasivitate. Vecinul meu de bancă, Iosif Scarlat, umple pagini întregi cu notițe scrise mărunt și îngrijit, cu scheme clare, vizibil conturate. Cu trei bănci mai în față, comunistul Cris- tea S. Cristea își notează ideile principale, subliniind. Scrierea corectă a notițelor este una din condițiile care au

La Gaiati: Cercurile științifice 
pregătesc sesiunea

s-a desfășurat, în acest sens, 
mai ales in cercul de Tehno
logia produselor alimentare. 
Important de relevat este fap
tul că, în ultimii doi ani, ca
drele didactice din institut au 
condus mai îndeaproape. cu 
mei multă atenție și rezultate 
mai bune, cercetările științifi
ce ale studenților — ceea ce 
a contribuit la creșterea nive
lului științific al majorității 
lucrărilor.

Dintre cele 39 lucrări pre
zentate la sesiunea institutu
lui, multe au avut un carac
ter practic, încercînd să dea 

pe nsirtut și consiliul UA.S. au Lef uneiie măsuri pentru sprijinirea procesului insîructiv-educativ. Acesre măsuri se referă la îm- -ea frecvenței la cursuri, seencnani, consultații și meditații, ia reorganizarea grupelor de in- ta-ufcrare, la alcătuirea planurilor de muncă individuale. Dar aees 8 măsuri sînt mai puțin con- crene însuși planul de muncă al resor.j» profesional este alcă- %a- n generai. El este aproape c cu cel ce pe semestrul I. *sa cj~ am ma.; spus, este ade- • rrar câ -ezu ’î’e e sesiunii din

L.rww

La clubul studenților 
din Petroșani

coDearsuri

fiecare seari. Ia clubul 
sțucr din Petroșani se 
■tiearl audit! pe discuri. 
Se iaurMri ți rispuc-

esc. De oaia arrasta o grupă 
ds> cxl n-Preparare ne in
viți la o seară Beethoven. In 
sală, toate jocurile erau ocu
pate. O sssdectă cu țața îm
bujorată de emoție a făcut o 
scurtă prezeeore a marelui 
clasic al muzicii simfonie? 
germane, oprindii-se mai In- 
deiunc simfoniei ce
urma să Se ascultată. S-au 
pus Întrebări si s-au adus 
completări (majoritatea celo- 
prezenp citiseră -Beethover. - 
de Roma—, R--."a-.,d)

Cu acest prilej, am cunos
cut pe cițiva dintre studenții 
Institutul’— de mine din Pe
troșani cărora le-am adresa: 
întrebarea : .Ce loc ocupă ac
tivitatea ctilmnlă in pregăti
rea dumneavoastră?*

în facultate — răspundea 
Emili» Ruxandra Voiculescu 
— ne pregătim nu numai să 
devenim buni specialiști în 
ale mineri tu hri. ci și oameni cu 
o cultură înaintată. La locul 
de muncă, inginerul miner, ca 
de altfel oricare absolvent, tre
buie să fie un neobosit mili
tant pe tărîm social, un pro
pagator înflăcărat al politicii 
partidului, al frumosului din 
viața noastră nouă. De aceea,

Soliste a e tarafului Institutului pedagog-c de 3 am din lași care au cintat la finala de la lași a conavsului formațiilor artistice studențești

dus la obținerea rezultatelor bune din anul acesta.Frecvența îmbunătățită evident în acest an a favorizat, de asemenea, in bună măsură, majoritatea notelor de la 7 în sus primite de studenții sera- liști în sesiunea din iarnă. Iată, la cursul la care mă aflu, din cele trei grupe prezente nu abstentează decît doi studenți și aceștia motivatMăsura în care fiecare întreprindere creează condiții pentru asigurarea unei asemenea frecvențe este o chestiune care preocupă conducerea in

soluții citorva probleme ridi
cate de producția unor între
prinderi.

Sesiunea la care ne referim 
a relevat însă și unele defi
ciențe fără a căror înlăturare 
rezultatele nu vor putea fi — 
așa cum se intenționează și 
cum trebuie să fie — din ce in ce mai bune. Este vorba, in primul rînd, de faptul că 
organizația U.T.M. și asociația 
studenților au făcut încă prea 
puțin pentru ca toate lucrări
le să fie legate de producție.

In alta ordine de idei. In 
oraș se află unul dintre cele

gătită din fimp, pe parcursul întregului semestru iComitetul U.T.M. ar fi trebuit să-și propună să sprijine mai mult munca unor birouri U.T.M., în special a celor din anii mici ani care au obținuf rezultate sra- be în sesiune. Totodată, comitetul U.T.M. pe institut, împreună cu asociația studenților au datoria să vină în sprijinul celor rămași în urmă la învățătură prin popularizarea experienței pozitive, prin generalizarea metodelor bune de studiu. S-a constatat că în anul I și. în special în anii II, unii 

pe lingă studiul materiilor de specialitate, îmi rezerv timp pentru citit, pentru audiții muzicale și spectacole.In Petroșeni — arata O. Dă- lălău — frecventez cu regula- ritate audițiile muzicale orga* nizate la club. Aici am audiat Rapsodiile I-a și a Il-a de E- nescu, lieduri de Schubert și Liszt, arii din operele „Boema", „Tosca”, „Tra viata’. nRigoletto“r „Cio Cio-San“.Activitatea noastră culturală — intervine în discuție Ion Munteanu din anul V Mine — nu se reduce numai la audiții muzicale și vizionări de spectacole. De multă popularitate se bucură în rîndul studenților biblioteca literară. De aici se împrumuta zilnic zeci de cărți. Față de anii trecuți, nu- 

stitutului. De curînd, a avut loc o consfătuire în acest sens, la care au fost invitați reprezentanți ai întreprinderilor care și-au trimis tinerii la studii. Cele mai multe întreprinderi dovedesc grijă continuă față de studenții se- raliști. Aceștia nu lucrează decît în schimbul de dimineață, li se pun la dispoziție manualele și cărțile necesare. Există însă și unele deficiențe. Astfel, în întreprinderea „Semănătoarea", studenților seraliști nu li se asigură condițiile necesare studiului. în

mai mari șantiere navale ale 
țării. Totuși, foarte puțini stu- 
denți-cercetători și-au ales ca 
teme pentru cercetare proble
mele ridicate de producția a- 
cestui șantier. Galațiul este 
unul dintre cele patru centre 
universitare care vor găzdui 
lucrările Conf erinței pe țară a 
cercurilor științifice studen
țești. Se vor desfășură aci lu
crările secției de transporturi. 
Pentru nimeni din acest insti
tut organizator nu va fi plă
cut să constate că alte insti
tute din țară au mai multe și 
mai fructuoase cercetări în 

cetarea materialului bibliografic. Pot fi analizate, comparativ, metodele de muncă ale cîtorva studenți cu rezultate diferite penfru a putea fi subliniat procedeul cel mai bun. De asemenea, poate fi folosită experiența Institutului politehnic din București care a organizat de curînd, un simpozion pe această temă.Ar trebui folosite mai bine a- dunările generale U.T.M. penfru dezbaterea problemelor profesionale, mai ales în anii de studiu în care această activitate s-a desfășurat nesatisfăcător. Fiecărui student trebuie să-i fie clar că rezultatele maxime în sesiunea de examene se pot obține numai în- cepînd pregătirile din prima zi a semestrului. Discutarea unei astfel de teme : „Cum să ne pregătim pentru sesiune", acum, cu două luni înainte de începerea ei, ar da fără îndoială, rezultate foarte bune.Lozincile mobilizatoare, articolele de la gazetele de perete și postul utemist de control ar trebui să susțină pregătirea examenelor. Din păcaie, în semestrul <1 s-a renunțat atît la gazetele de perete cit și la postul uremist de coarroî.Sesxxiea de examene constitute -a b.lan; ai —uncu depuse de-a xxigoj ix*. se—esT-. Pregătire© ses unea ce vara este o problemă la ord.nea zilei.
AL. I. VLADIMIR

mărul cititorilor a crescut cu peste 40 la sută. Săptămînal, fiecare al patrulea student citește o carte literară.O bogată activitate culturală desfășoară formațiile culturale din institut care, periodic, dau spectacole apreciate nu numai de studenți ci și de oameni din afară. La cor participă peste 120 de studenți, la echipa de teatru 40, iar în cele două orchestre — de muzică ușoară și populară — 38. Față de numărul total însă, studenții antrenați în formațiile artistice sînt încă puțini. De asemenea, numărul partici- panților la manifestările cul- tural-artistice ar putea fi și mai mare.
GH. CREȚU

dreptarea acestor lipsuri a fost cerută de toți participanții la recenta consfătuire. Fiindcă pentru seraliști timpul are un preț deosebit, fiecare oră, fiecare minut trebuie folosit cu pricepere. In orele dimineților de duminică s-au organizat consultații la institut.— La matematică — spune Stoica Geantă, responsabilul profesional al unei grupe — consultațiile duminicale ne-au folosit mult. La această materie s-au obținut notele cele mai mari în sesiunea trecută: numai 9 și 10. 

diferite ramuri ale transportu
rilor. Nici una dintre lucrările 
prezentate de studenții Facul
tății de tehnologia produselor 
alimentare (lucrări, de altfel, 
destul de valoroase) nu a avut 
ca subiect de cercetare vreo 
problemă solicitată de nume
roasele întreprinderi de indus
trie alimentară din regiunea 
Galați.

Se mai poate aminti ca nu 
se manifestă încă suficientă 
preocupare pentru aplicarea în practică a soluțiilor propu
se de cele mai bune lucrări, 
că nu se desfășoară o sufi
cientă popularizare a muncii 
de cercetare științifică și a re
zultatelor cercetărilor — ceea 
ce face ca numărul celor ce 
activează în cercuri să fie 
prea mic față de numărul to
tal al studenților din Institut.

V. GHEORGHE

Candidatul în științe tehnice, conferențiar Draghici man de laconica din mări unorV asupra telor
Gher- Faculiatea de me- Brașov dînd îndru- studenți din anul întocmirii proiec- de diploma

Practica 
de producție

In acest semestru, la Insti
tutul politehnic din Galați, U 
fost introdusă practica de pro
ducție de o zi pe săptămină 
pentru studenții anilor 'll
III de la Facultatea de meca
nică, și de trei zile pe săptă- 
mină pentru studenții anului
IV secția morărit-panificație a 
Facultății de tehnologia Pr0~ 
duselor alimentare.

Studenții iau parte la pro
cesul de producție si, totodată, 
își iau notițe și schițe pentru 
completarea caietului de prac
tică, căpătînd în felul acesta 
cunoștințele necesare.

Perioada de practică a creat și posibilitatea legării unor 
strinse prietenii între studenți 
și muncitori.

DUMITRU GHITBSCl 
studer.:

Săli de lectură 
cu autoservireAlături de bibliotecile diferitelor institute și facultăți clujene, Biblioteca centrală universitară din Cluj este folosită de un număr tot mai mare de studenți pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice predate, pentru pregătirea diferitelor referate sau lucrări de specialitate, pentru îmbogă-, țirea culturii lor generale. Ținînd seama de numărul tot mai mare al studenților care învață aici, conducerea bibliotecii a hotărî» deschiderea unor săli de studiu cu autoservire. Prima sală de acest fel a fost cea care cuprindea lucrări de marxism-leniqism, economie politică și istorie. în cursul lunii martie s-a deschis o sală de lectură cu autoservire care conține lucrări de matematică, fizică și chimie. S-a deschis, de asemenea, o sală în care pot fi consultat© manuscrise aflate în fondul bibliotecii.

MIRCEA ȚOCA
student

Cristea S. Cristea, Radu Roșea, loan Petricel, Cornel Munteanu și alții fac cinste atît producției cît și facultății în care învață....E ora nouă seara. Grupuri de studenți părăsesc sălile de curs și se îndreaptă spre casă, La ferestrele lor, lumina va arde încă un ceas, poate două, timp rezervat pentru pregătirea seminariilor de a doua zi. Și poate că, aplecați asupra cifrelor și a schemelor subliniate cu roșu, în mintea multora se va naște inovația de mîine sau noul proiect, care va reflecta bucuriile unei munci multilaterale, bucuriilf împlinirii.
MARIANA FILIMON

studentă
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Spre Casa de cultură a tineretului"

................. .i&ca.
ai -ai cteaÂM. U.T.C.((bi^fUUMA.

Roadele ridicării 
calificării profesionale

Comitetul U-T.M. 
de la secția lami
nor a Fabricii de 
țevi din Roman se 
preocupă de ridi
carea calificării 
profesionale a tine
rilor, explicindu- 
le că nu se pot ob
ține produse de ca
litate superioară 
fără o calificare 
înaltă, fără o cu
noaștere temeinică 
a meseriei.

In întreprinde
re funcționează 
cursuri de ridicare 
a calificării pentru 
laminoriști. meca
nici și hidropneu- 
maticieni. Acesteîndrăgesc

cursuri se țin cu 
regularitate, iar fa 
ele participă toți 
tinerii din secție. 
Lecțiile sînt pre
date de ingineri și 
tehnicieni cu o 
înaltă pregătire 
profesională.

Comitetul U.T.M. 
pe secție, urmă
rește și sprijină 
desfășurarea ace
stor cursuri, ajută 
pe tineri să se pre
gătească pentru se- 
minarii, ia masuri 
operative 
cînd se ivesc 
neajunsuri.

Rezultatele 
tor cursuri

atunci 
unele

cces- 
sint

(fotografie executată de iov. NĂSTASE 
ION, membru al cercului foto al Casei 
de cultură a tineretului, raionul N. Băl- 

cescu-București).

Unul din obiectivele pe care și le-a propus Comitetul organizației de baza U.T.M. din comuna Plopeni. raionul Ploiești, după alegerea sa, a fost și dezvoltarea la tineri a dragostei pentru lectură. In realizarea acestui obiectiv la bibliotecă, au fost prezentate difuzate cărți teh- Da-

n

îmbucurătoare. Pla
nșă 
este depășit zi de zi.
rebut a scăzut sim
țitor, iar indicele 
de calitate este în 
continui creștere. 
La panoul de o- 
r.oare al secției 
început 
apară 
de

de producție

procentul de

au 
să 

noi 
frun-

acum 
nume 

tineri cc Ion Man- 
lamxnorist, 

$tefan Chioc, lă
cătuș, Gheorghe 
Zaharia. lamino- 
rist-operator și al
ții.

A. EMIL 
laminoristliteraturaNichita Ilie, Iologou ghe și alții care s-au scris la concursul cartea".

Gheor- și în- „Iubiți
GH. nilA

turnător

Orașul nostru devine tot mai aceea cei 40.000 ai săi sînt mîndri de el. Alături de cele 5.000 apartamente dațe în folosință în ultimii ani, de complexele comerciale, școlile, cinematograful nou, grupul școlar fietrol-chimie, se înalță acum primele blocuri cu 7 și 9 etaje. Acestea, împreună cu parcul și zonele verzi înconjurătoare vor forma centrul orașului.Orașul este înconjurat, ca un brîu, de puternice unități industriale, create în anii regimuluiSeara, luminile orașului îmbină cu luminile și ale combinatelor din jur, dîndu-i un farmec Atunci, cei car*e dău orașului, muncitorii, dreaptă spre cluburi, școala medie serală, nematografe ori spre cultură. Ei cresc orașul, devenind

— Onești — frumos. De de locuitori tehnicii înaintate, ai Și culturii. științei
TOM A CONSTANTIN 

mecanic

recenzii și au fost < în rîndul tinerilor de literatură politică, nică, beletristică etc. torită măsurilor luate de comitetul organizației de bază U.T.M. prin numirea unui difuzor voluntar și prin invitarea librăriei volante în comună. numa; în ultima vreme au fost difuzate cărți tinerilor în valoare de _x‘ 2.500 lei.Printre tinerii care completat cu această ocazie bibliotecile personale se numără și Croitoru Constantin,AZI, IN SATUL MEU
pesteși-au

MEDICNOUL 
VETERINAR

democrat-popular.seuzinelordeosebit.1 viață se în- ori spre spre Casa odată stăpîni
ci- de cu ai

în bogata cîmpie a Dunării, pe malul drept al rîului Vedea, se afla o așezare mică dar pitorească — satul Smîrdioasa — conjurat, de șapte sate.Acesta este meu, care îmi nespus de drag, în trecut cînd stăpînit ae moșieri, satul avea o înfățișare săracă, mizeră, înanii regimului democrat-popular, el a cunoscut o adevărată, înflorire.Chiar în inima satului se află sediul gospodăriei colective, una din gospodăriile fruntașe din raion, a

■ în- incăsatul este Dacăera

căreischimbat complet viața țăranilor muncitori. Avem un magazin universal, diferite secții : alimentară, textilă, fierărie etc- 4n , anii noștri, au fost construite o școală modernă cu 10 săli da clasă, două dispensare : unul uman și altul veterinar. Satul nostru are și un complex industrial compus din- tr-o fabrică de conserve, alta de amidon, un atelier de f.tîmplă- rie și unul mecanic. De curînd au fost deschise o cofetărie și un chioșc de produse lactate.

existenfă a Deseori, la lumina becului electric, ’în casele noi. frumos mobilate, li pofi vedea ce locuitori citind ori ascultind radioul.Sațul nostru este radioficat, iar uzina sa electrică încă șase nate.Acestameu, în care se simte în permanență grija partidului pentru a a- sigura locuitorilor săi o viață civilizată, pe măsura vremurilor pe care

deserveșie sate învec -este satul

le trăim.
T. IONELprofesor

Pentru 
frumusețea 

orașului
(Urmare din pag. l-a)

vechi și pe diferite șantiere de 
construcții. Seara, pe toți a- 
cești tineri l-am invitat la o 
reuniune, în cadrul căreia un 
profesor de limba romînă a 
vorbit despre eroi ai clasei 
muncitoare. Apoi, în cinstea 
acelor tineri evidențiați în ac
țiunile patriotice din acea zi, 
echipa artistică a oferit cîteva 
cîntece. Seara s-a încheiat cu 
un dans tot în 
mai merituoși 
unile patriotice.

cinstea celor 
tineri în acți-

Obiective concrete
Acestea sînt doar cîteva as

pecte din activitatea unor or
ganizații U.T.M. din orașul 
Ploiești privind desfășurarea 
acțiunilor de muncă patriotică. 
Anul acesta tineretului plo
ieștean îi revin sarcini mari 
privind dezvoltarea și înfru
musețarea orașului lor. Iată 
cîteva din obiectivele concrete 
pe care comitetul orășenesc 
U.T.M. le-a stabilit în colabo
rare cu sfatul popular orășe
nesc. Tinerii vor amenaja 
parcul din fața Uzinelor „1 
Mai" precum și parcul tine
retului situat la întretăierea 
unor străzi cu noi blocuri 
muncitorești. In ambele 
parcuri vor fi plantați circa 
13.000 arbuști și pomi, vor fi 
amenajate alei, ronduri cu 
flori etc. Tot tinerilor le-a fost 
încredințată sarcina de a parti
cipa la construirea a două 
școli, la lucrări de demolare și 
la pavarea unor străzi. In anul 
acesta tinerii ploieșteni vor 
colecta cantitatea 
tone fier vechi și 
cipa la sprijinirea 
agricole din noile
prevede ca valoarea economii
lor realizate prin aceste acți
uni de muncă patriotică să 
fie de circa 3.000.000 lei.

Activitatea desfășurată pînă 
acum, experiența căpătată în 
domeniul organizării acțiuni
lor patriotice ii obligă pe ti
nerii ploieșteni, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., să se a- 
chite cit cinste de noile sar
cini. spre dezvoltarea și în
frumusețarea continuă a ora
șului lor drag.

de 15.000 
vor parti- 
lucrărilor 

G.A-C. Se

m ’olograf e : biblioteca secției repa-a; mecanice de la Fabrica de rulmenți BîrladFoto; S. NICULESCU

Vizita delegației 
de studenți a C. C.
al ComsomoluluîDelegația de studenți a Comitetului Central al Comso- molului care se află în țară la invitația Comitetului Central al U.T.M. și a C.E. al U.A.S.R. a vizitat zilele trecute regiunile Iași și Bacău. La Iași, delegația a vizitat Universitatea „Al. I. Cuza“, complexul social studențesc și monumentele istorice ale orașului. în regiunea Bacău, oaspeții au vizitat Complexul Chimic de la Borzești, Fabrica de fire șl fibre sintetice de la Săvinești și Hidrocentrala „V. I. Lenin“ de la Bicaz. Oaspeții s-au interesat îndeaproape de condițiile de viață, muncă și studiu ale tineretului și studenților cît și de activitatea organizațiilor U.T.M. și Asociațiilor Studenților.

Mai erau cîteva zile și 
nărui Liviu Runceanu termi
na ultima perioadă de prac
tică din anii studenției. Se 
apropiase de toți lucrătorii 
gospodăriei agricole de stat 
din Liteni, se împrietenise 
mai ales cu brigadierii din 
sectorul zootehnic. Și unii, și ceilalți, avuseseră d^ ciști- 
gat din această prietenie.

La despărțire i-au spus ;
— Să te întorci la noi! Vezi 

doar ce nevoie avem de un 
medic veterinar...

Și Liviu Runceanu se des
părțise greu de noii săi prie
teni. Ei îl ajutaseră să cu
noască toate secțiile gospodă
riei, contribuiseră la îmbogă
țirea cunoștințelor sale prac
tice. De aceea, el hotărî ca 
luc^âreă de per.tru
examenul de stat să aibă 
bală, fdocțmentâreu.: tăcută^ la 
G.A.S. Liteni, raionul Fălti
ceni, regiunea Suceava.

De atunci au trecut cîteva 
luni, într-o dimineață, lăsîn- 
du-și valizele în camera de 
oaspeți, Liviu Runceanu o 
porni în vizită prin gospodă
rie. N-avea nevoie de însoți
tor : cunoștea gospodăria din 
perioada practidUs ’J^ucrătorii 
gospodăriei l-au prîmit cu 
căldură.

I. MIRCESCU 
corespondent 'voluntar

------•------
Acordarea de titluri 

unor oameniConsiliul de StatRomine a emis . , __martie, un decret prin care se conferă unor oameni de artă titlul de „Artist al poporului", „Maestru emerit al artei” și „Artist emerit"S-a conferit titlul de ..Artist al poporului", pentru merite excepționale în ooera de dezvoltare a teatrului, muzicii și artelor plastice, următorilor : Comeliu Baba, pictor, Radu Beligan, actor, Boris Caragea, sculptor. Alexandru Giugaru. actor, Nicolae Her- lea, solist liric, Zenaida Palii, solistă lirică.Pentru activitate deosebită în domeniul artistic s-a acordat titlul de „Maestru emerit al artei" următorilor: Alexandru Brătășanu, pictor scenograf, Henri Catargi, pictor, Gherase Dendrino, compozitor, Lucian Grigorescu, pictor, Jules Perahim, pictor grafician.Au fost distinși cu titlul de „Artist emerit-*, pentru realizări valoroase în domeniul artistic, următorii : Nicolae A- lexandru, coneertist flaut, Geo Barton, actor, Mircea Basarab, dirijor, Ion Bădânoiu, concer- tist com. Mihai Brediceanu, dirijor, Elena Cemei, solistă lirică, Anatol Chisadji, dirijor, Dina Cocea, actriță, Cella Dima, actriță, Dorina Dră- ghici, solistă. Ana Dukasz, actriță, Octavian Enigărescu, solist liric, Nicolae Gărdescu, actor, Magda Ianculescu, solistă lirică, Vasile Kazar, grafician, Nicolae Kirculescu. compozitor, Teodora Lucaciu, solistă lirică, Henri Mălinea- nu, compozitor, Angela Moldovan, solistă, Natașa Alexandra, actriță, Hristu Nicolaide, actor, Margareta Niculescu, regizor, David Ohanezian, solist liric, Traian Popescu, solist liric, Sili Popescu, solistă lirică, „Elli,JRoman, compozitor,. Colea . .Rusu, actriță, Septimiu Șeyer, actor, Lucia Stănescu, solistă lirică, Nelli Sterian/ actriță, Valentin Teodorian, solist liric, Eva Trenka, solistă lirică, Constantin Ursulescu, solist liric. (Agerpres)

de artă al R. p. miercuri, 23

Răutu, actor, Marcela

<•

Locuințe noi la Baia Mar®

juniori
Pregătirea lotului 

de Astid dupl- amiată. eu începere de Ia ora 16, pe stadionul Giulești, lotul de fotbal al juniorilor se pregătesc pen- UJLF.A^ va sus-noștri care tru turneul ține un meci de verificare cu echipa Rapid. Cele două echipe vor alinia următoarele formații :Rapid : Todor, Coe, Motroc, Macri, Gherghina, Georgescu, Kraus, Ozon, L Ionescu, Ba- lint, Codrean;x,Lotul U.E.F.A. : Suciu, Pali (Ivăncescu), PeSescu, Mîndoiu, Popescu, Neșu, ATatei, Jamais- ki (Pavloviei),ghely, Sorin 2. Volnea, Gher- Avraai.

© M:ercuri dimineafă a părăsit Capitala, plecînd cu avionul ia Berlin echipa de box a R. P. Romine care va întîlni vineri seara echipa R. D. Germane. Echipa cuprinde (în ordinea categoriilor) următorii boxeri : C. Ciucă, N, Mîndreanu, C. Gheorghiu, FI. Pă- trașcu, I. Mihalic, V. Mîrzu, V. Badea, I. Monea, M. Nicolau și M. Ghiorghioni. Antrenorii echipei sînt I. Chiriac Și H. Costin.© Echipa sovietică de fotbal Dinamo Moscova și-a încheiat turneul în R.S. Cehoslovacă, jucînd la Bmo cu echipa Ruda Hvezda. Meciul s-a terminat la egalitate 1-1.@ în runda a 5-a a turneului international de șah de la Mar del Plata, Polugaevski Pachman, Smîslov Bielicki și Szabo a remizat cu l-a învins pe pe Eliskases.

S-au terminat remizX partidele Parma—Penrose și Guimard — Panno.în clasament conduce Szabo (R. P. Ungară) cu 4 puncte, urmat de Polugaevski (U.R.S.S.) 3V2 puncte. (Agerpres)---------- ------ •----- .
Primirea de către 

președintele Consiliului 
de Miniștri al 
R. P. Romîne 

a ministrului Marii 
Britanii la București

Cupa Primăverii"laora 16,30 încep • 
în sala Dinamo •
întrecerile de xM x^jl 
tenis de masă 
pentru „Cupa J 1 Primăverii* re- ■zervată elevilor și elevelor

Vineri de

la tenis de masă
din Capitală. Concursul pro
gramează o probă de simplu 
pentru două categorii: una 
pentru jucătorii pină la 14 
ani, iar cealaltă pentru cei in
tre 14 și 18 ani. Simbătă concursul începe la ora 9.

Miercuri, 28 martie 1962, președintele Consiliului de Miniștri ol Republicii Populare Romîne. Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență de prezentare pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Marii Britanii la București, James Dalton Murray.A fost de față Eduard Me- zincescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe.
( Ager preș)

Prezenți la muncă în gospodăria 
colectivă

(Urmare din. pag. I-a)de fete care au și plecat la un curs de crescătoare de păsări.O deosebită atenție vom acorda muncii de educație a tinerilor colectiviști. Comitetul raional U.T.M., a întocmit a- cum un plan cuprinzînd cele mai importante activități educative care vor fi organizate în următoarele luni. Astfel, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înființarea U.T.C., vor avea loc expuneri despre lupta comuniștilor și uteciști- lor în anii ilegalității, despre politica partidului nostru de desăvîrșire a operei de construire a socialismului, în- tîlniri cu activiști de partid și de stat, un concurs pe tema „Ce a dat regimul de democrație populară tineretului" care se va desfășura în mai multe faze și care va antrena în desfășurarea lui tinerii din toate organizațiile de bază U.T.M.Pentru îndeplinirea tuturor acestor sarcini, se cer din partea noastră, a membrilor comitetului raional U.T.M., eforturi sporite pentru a ajuta mai calificat organizațiile de bază U.T.M. în organizarea și mobilizarea tineretului la îndeplinirea lor. Peste cîteva zile, vom organiza o zi a secretarului din noile gospodării colective. Cu acest prilej secretari mai vechi, cu o mai

mare experiență, vor face expuneri despre metodele lor de muncă, vor împărtăși din experiența lor In mobilizarea tineretului la consolidarea economico-organizatorică a G.A.C.înainte de a pleca pe teren activiștii comitetului raional U.T.M., au fost instruiți temeinic, cu toate sarcinile care ne stau în față. In primul rind, am urmărit ca activiștii să cunoască problemele privitoare la dezvoltarea viitoare a raionului. De aceea, l-am invitat pe președintele sfatului popular raional, tovarășul Vasile Ștefan, care ne-a vorbit despre perspectivele de dezvoltare a raionului, despre sarcinile ce trebuie rezolvate în cursul acestui an agricol. Specialiștii din agricultură. au ținut în fața activului expuneri despre organizarea și planificarea muncii în G.A.C. Activiștii au studiat documentele de partid privitoare la dezvoltarea agriculturii. Astfel, bine înarmați cu cunoașterea problemelor actuale din agricultură, instructorii comitetului raional U.T.M., membrii biroului comitetului raional U.T.M., ajută și îndrumă organizațiile de bază U.T.M. de la sate în rezolvarea multiplelor sarcini ce le stau în față în această perioadă.

INFORMAȚII
Miercuri seara a sosit in 

Capitală domnul R. B. Ayensu, 
secretar al Adunării Naționale 
a Republicii Ghana, care face 
o vizită în țara noastră pen
tru a se informa asupra or
ganizării și funcționării Marii 
Adunări Naționale aR. P. Ro
mine.

La sosire, pe aeroportul Bd- 
neasa, oaspetele a fost întâm
pinat de funcționari superiori 
ai Marii Adunări Naționale 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față ambasado
rul Republicii Ghana la Bucu
rești, E. K. Dadzie, și membri 
ai ambasadei.

★La cel de-al II-lea Festival internațional al filmului teh- nico-științific organizat anul trecut la Budapesta, filmul romînesc de știință popularizată „Cultura legumelor în sere și răsadnițe", realizat de Studioul „Alexandru Sahia" din București, a fost distins cu premiul III și Diploma Festivalului.Miercuri seara, la Ambasada Republicii Populare Ungare la București a avut loc înmî- narea distincțiilor acordate.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Invăță- mîntului și Culturii, ai Studioului „Alexandru Sahia". cineaști.Ambasadorul R. P. Ungarfe la București, Bela Nemety, a felicitat pe realizatorii filmului. (Agerpres)
La începutul acestui an a 

apărut în Editura Tineretului 
o carte semnată de Pavel 
Cîmpeanu („Stejarii nu cresc 
în cinci zile") despre care au
torul afirmă, pe prima pagi
nă, că o închină „aniversării 
a 40 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comu
nist organizație în rîndurile 
căreia generația mea, născută 
cu ea odată, a făcut cei din
tâi pași spre revoluție". Por
nind de la această dedicație, 
cititorii ar fi fost îndreptățiți 
să aștepte ca în paginile vo
lumului să fie evocată lupta 
eroică din ilegalitate a ute
ciștilor, sub conducerea Parti
dului Comunist din Romînia. 
Dar, din păcate, cartea nu 
răspunde acestor așteptări.

în loc să reconstituie epi
soade semnificative de luptă, 
autorul însăilează ' întâm
plări cînd teribiliste și melo
dramatice, cînd triviale, scon
tând după cum se vede să 
cîștige adeziunea cititorului 
nu prin reconstituirea unor 
fapte de eroism autentice, ci 
prin construirea unui subiect 
de aventură din care nu lipsesc nici atmosfera de mister, 
nici cotituri neprevăzute, nici 
momente de tensiune, menite 
să oprească răsuflarea citito
rului.

Tema reconstituirii trecutu
lui de luptă al clasei munci
toare este azi una dintre cele 
mai importante pentru litera
tura realist-socialistă. Impor
tanța acestei teme decurge 
pe de o parte din necesitatea

0 CARTE CARE DERUTEAZĂ
de a-i informa — cit mai fidel 
și complet — pe tinerii de azi 
despre luptele grele și Pline 
de sacrificii de ieri, pentru ca 
generația nouă să înțeleagă 
profund cu cît eroism au 
luptat comuniștii pentru via
ța fericită de azi a poporului, 
iar pe de altă parte, din efi
ciența ei în lupta pentru edu
cația comunistă a oamenilor 
muncii. Eroii pozitivi, epi
soadele, faptele zugrăvite in 
cărțile dedicate luptei Re
gale nu pot să nu aibă și 
funcția de modele, de exem
ple susceptibile de a fi folo
site pentru cultivarea în rîn- 
durile cititorilor a sentimen
telor nobile și a atitudinii 
dîrze pe care partidul le-a 
cultivat întotdeauna la aceia 
care-l urmează în luptă.

Povestirea „Stejarii 
cresc în cinci zile" nu 
punde acestor cerințe,
curgînd-o ,cititorii de azi nu 
află nimic consistent despre 
lupta organizată a U.T.C.-u
lui, sub conducerea Partidu
lui. Evocarea U.T.C.-ului e 
folosită de autor doar ca un 
pretext pentru declanșarea 
aventurii.

In centrul cărții se află doi 
tineri ucenici dintr-un atelier 
de mahala bucureșteanâ, care, 
intr-adevăr, 
U.T.C., dar 
gătura cu 
cauza unor

nu 
răs- 
Par-

sînt atrași in 
îndată pierd le- 
organizația din 

arestări. Intim-

plarea face insă ca la ei si 
rămînă un șapirograf despre 
care știu, vag de tot, ci tre
buie să fie folosit pentru im
primarea unor manifeste in 
cinstea zilei de 7 Noiembrie- 
Tinerii se hotărăsc să tragă. 
Si să împrăștie ei singuri ma
nifestul — și tocmai această 
hotărîre a lor declanșează 
seria de încurcături din care 
se împletește subiectul. Ncpu
țind să se descurce singuri, 
cei doi tineri apelează la 
sprijinul unui muncitor mai 
vîrstnic din atelierul lor, des
pre care aflăm spre sfârșitul 
cărții că este comunist. Ace
sta se desconspiră chiar în 
fața unuia din cei doi ucenici 
1n cele din urmă, manifestul 
e împrăștiat. Ca să-l dactilo
grafieze, tinerii — încâlcind 
cele mai elementare reguli 
ale conspirației — se adresea
ză unei fete, care s-a intim- 
plat și ea să fie simpatizantă, 
fiica unui comunist încnis la 
Doftana. La un moment dat, 
acțiunea se mută în centrul 
orașului, eroii noștr’i fiind 
antrenați într-o încăierare cu 
legionarii care ardeau ziarele 
democratice și cărțile lui Sa~ 
doveanu. Astfel înșiruite în- 
tîmplările, autorul încearcă 
zadarnic să le dea o explica
ție logică, firească. Deși ele
mentul politic este prezent 
mereu, el este în așa fel o- 
mestecat cu elemente de

Mihai Novicov

de 
din

aventură ieftină, lipsite 
consistență, incit în cele 
urmă construcția de ansam
blu devine inadmisibil de W’ 
bredă.

Speculînd teama celor doi ti
neri că un nou angajat în ate
lierul lor e agent al Siguran
ței, autorul împănează cartea 
cu tot felul de complicații inu
tile, supoziții, deplasări senza
ționale ba la un meci de fot- 
bail, ba ințr-o cafenea, ba in- 

ș-tr-un stabiliment cu jocuri de 
noroc etc. Nu lipsesc nici bătăi, 
încurcături, travestiuri etc. 
Idilei siropoase dintre un uce
nic și dactilografă i se adaugă 
și comportarea agresiv neru
șinată a soției patronului care 
urmărește — și nu fără succes 
— pe cei doi tineri cu insis
tențele ei ș.a.m.d. Dacă adău
găm că din tabloul general nu 
lipsește nici un fel Qusimodo 
în persoana bătrînului lustra
giu, care salvează în cele din 
urmă situația, scoțînd materia
lul din casă, ne dăm seama 
cît de eterogene și în fond in
compatibile sînt elementele 
din care se adună cartea. Iată, 
deci, cum autorul propunîn- 
du-și să scrie despre lupta 
uteciștilor din ilegalitate, dar 
alergînd cu orice preț după 
spectaculozități, a creat în 
cele din urmă o imagine de-

naturată și derutantă a aces
tei lupte, o imagine care tri
vializează o temă care ne este 
tuturor deosebit de scumpă.

Dorind cu tot dinadisul să 
scrie o carte cît mai captivan
tă, cit mai aventuroasă, auto
rul i-a dezinformat pe cititorii 
de azi, înfățișind un tablou 
neadevărat al luptei, siluind 
realitatea numai de dragul 
aventurii.

Modul in care a fost con
cepută acțiunea acestei cărți 
l-a obligat pe autor la atesta
rea unor situații imposibile, 
care, din păcate, aruncă o um
bră de superficialitate nu nu
mai asupra frământărilor ce
lor doi ucenici (ceea ce ar fi 
plauzibil), ci asupra întregii 
activități a U.T.C.-ului. Căci 
prin ce altceva decit prin su
perficialitate se poate explica 
hotărîrea unei organizații de 
sector de a încredința acțiunea 
de tipărire a manifestului de 
7 Noiembrie unor tineri abia 
intrați in organizație ? Apoi, 
dacă e explicabil că ei rămîn 
fără legătură, de ce organiza
ția (știind că le-a rămas șa
pirograf ul) nu reia legătura cu 
ei ? Nu se înțeleg nici alte 
lucruri: de ce un manifest de 7 Noiembrie e pregătit de un 
comitet de sector ? De ce nu 
se tipărește la „tehnica" cen
trală sau cel puțin județeană ? 
Ce rost avea, în general, să 
tipărești un manifest de 7 No-

iembrie cu mijloace improvi
zate, in 50 de exemplare ? De 
ce un activist de partid ex
perimentat (muncitorul Ia care apelează pentru sfaturi cei doi 
ucenici) nu-,i pune problema că in ajun de 7 Noiembrie nu 
are dreptul să întreprindă de 
unul singur o acțiune de im- 
prățtiere, cind exista probabil un plan coordonator de im- 
prăstiere pe tot orașul, plan care ar putea fi compromis ? 
In povestirea stejarii nu cresc 
in cinei zile" comportării nai
ve, teribiliste (i uțuratice a 
eroilor principali nu li se con- 
trapune o imagine a muncii 
adevărate, pline de avint ro
mantic, dar și de seriozitate 
și de răspundere a uteciștilor.

In trecut ca și astăzi, con
ținutul principal al activității 
organizației revoluționare a 
tineretului a fost munca poli
tică, revoluționară, desfășura
tă sub conducerea Partidului. 
O carte despre lupta ilegală 
care nu transmite acest con
ținut, ba chiar il ocolește cu 
perseverență, nu poate fi apre
ciată pozitiv. Cu toate că au
torul ii obligă pe unii eroi să 
mediteze îndelung — e drept, in termeni oam gazetărești — 
asupra unor evenimente politi
ce, aceste digresiuni nu pot 
anula conținutul, in ansamblul 
apolitic, al volumului. Din 
această cauză și episodul bă
tăii cu legionarii nu convinge.

Lupta cu fascismul era grea, 
anevoioasă, cerea sacrificii. 
Nu semăna deloc cu o repre
zentație de circ, cum se intim- 
plă, din păcate, in carte. Cu 
alte cuvinte, există o contra
dicție flagrantă între tema 
gravă a povestirii și stilul 
ușor de aventură, aproape fri
volă, folosit de preferință.

Evident, ar fi fost mult mai 
bine dacă reproșurile de genul 
celor de mai sus ar fi fost fă
cute autorului în timpul lucru
lui la manuscris. Ne miră 
comportarea ușuratică, lipsită 
de răspundere a Editurii Ti
neretului, care a tipărit aceas* 
tă carte. Nici autorul, nici 
editura n-ar fi trebuit să uite 
că tema obligă. Tineretul de 
astăzi reclamă de la scriitori 
cărți care să-i învețe să tră
iască în spiritul moralei și a 
ideologiei comuniste, care să-l 
pregătească pentru evul comu
nismului în care va păși. 
Exemplul eroilor din ilegalita
te se cere să fie valorificat in 
această perspectivă. Iată de cț 
ne mîhnește faptul că o carte 
despre momentele înălțătoare 
ale luptei din trecut în loc să 
le reliefeze, le trivializează. 
Orice carte despre faptele e- 
xemplare ale eroilor comuniști 
trebuie să fie ca un far care 
să ajute tinerilor construc
tori ai socialismului să vadă 
departe, cit mai departe. Cu 
atît mai mult o carte pe care 
autorul o închină aniversării 
a 40 de ani de la crearea U- 
niunii Tineretului Comunist.
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