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Zile de activitate intensă
pe ogoarele patriei

tineretului
cinteia

Muncitor
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Unitatea de măsură
eficacitatea

f

a sediul organiza
ției U.T.M. de Ia 
secția control teh
nic de calitate a 
Fabricii de țevi din 
Roman se păstrea
ză un caiet — un

fel de „jurnal de bord” — pe 
coperta căruia, un scris îngrijit 
a caligrafiat simplu : Postul ute
mist de control. Este acesta o 
oglindă în care se reflectă acti
vitatea postului utemist de con
trol din secție, obiectivele ca și 
mijloacele prin care își desfă
șoară el activitatea, precum și 
eficacitatea muncii sale.

Colectivul postului utemist de 
la secția control de calitate a 
acumulat în decursul existenței 
sale o bună experiență.

— Am ajuns la concluzia, ne 
spunea secretarul organizației 
U.T.M. de aici, că mijlocul prin
cipal prin care-și poate desfă
șura munca postul utemist de 
control cu maximum de efica
citate este raidul organizat pe 
diverse probleme, la diferite 
locuri de muncă.

Și tovarășul secretar își argu
mentează spusele cu mai multe 
fapte. Iată, de pildă, un raid 
organizat recent. Erau desigur 
multe lucruri de urmărit în 
acest raid dar colectivul postu
lui, îndrumat de biroul organi
zației U.T.M., consultîndu-se cu 
conducerea secției, a stabilit să 
urmărească o problema majoră, 
și anume calitatea țevilor care 
se produc în fabrică.

Fixarea obiectivului nu era 
însă totul. Po baza experienței 
acumulate, colectivul postului a 
hotărît ca și la acest raid să 
invite să participe, alături de 
membrii postului, diferiți lucră
tori și tehnicieni din secție, cu 
o bună pregătire și cu experien
ță îndelungată în muncă. A in
vitat astfel Ia raid pe controlo
rul principal Mircea Chelaru, pe

Continuare în pag. a 4-a)

Generalizează experiența înaintată

Peste

Al 1.000-lea

spectacol

Noi fa-Economiei Printre
Maistrul Dufu loan, șeful de echipă Giurea Gheorghe, tehnicianul loan Dumitru și Oprea Vasile de îa Baza tubulară Bascov, regiunea Argeș, efectuînd un ultim control la un lot de turbobure înainta de a fi expediate beneficiarilor.Noi clădiri în stațiunile balneo-climaticeIntr-o serie de stațiuni balneo- climatice se construiesc noi clădiri pentru sporirea capacității de cazare și de tratament.In stațiunea Buziaș, de exemplu, se află în stadiu de finisaj lucrările unui nou pavilion, cu o capacitate anuală de peste 850 de locuri.In stațiunea Călimănești urmează a fi terminată, în curînd construcția noii vile „Oltul" cu o capacitate de 200 de paturi. La parterul clădirii se amenajează o instalație pie, care nătățirea xnent. modernă de electrotera- va contribui la îmbu- condițiilor de trata-

tehnicianul Dan Ungureanu și 
alții.

în acest mod constituit, colec
tivul postului utemist de con
trol a pornit să cerceteze cali
tatea țevilor în ordinea fluxului 
tehnologic.

Primul popas a fost făcut Ia 
încărcarea cuptoarelor. Aici, toți

Citeva constatări 
în legătură 

cu activitatea 
posturilor utemiste 

de control 
de la Fabrica 

de țevi Roman

muncitorii respectau sarcinile 
de aprovizionare continuă a cup
toarelor cu material, iar contro
lorul de la acest punct urmă
rea atent calitatea .țaglelor in
troduse în cuptor înlăturîndu-le 
pe cele necorespunzătoare. O 
privire de ansamblu asupra pro
cesului de fabricație nu era însă 
suficientă. Colectivul a cercetat 
de aceea totul cu de-amănuntul 
și iată că a observat, printre 
altele, că la patul de încărcare 
cîntarul nu era curățat, ceea ce 
putea avea, desigur, urmări 
negative asupra calității țevilor.

S-a mers apoi mai departe, 
pe flux, la patul de răcire. Con
trolorul de aici marca corect 
țeava, în schimb măsurarea gro
simii peretelui țevii era făcută 
cu un comparator care dădea 
erori. La cîntarul patului de ră
cire s-a găsit, de asemenea, o 
deviație. Și la patul preliminar, 
colectivul postului a observat 
că nu se făcea semnul de șu- 
tare, nu se măsurau țevile 
comparatorul, iar instalația

O nouă secție de tratament, înzestrată cu utilaje moderne de hidroterapie, va fi dată în folosință în stațiunea Slănic Moldova. La policlinica din această stațiune .se execută lucrări de amenajare a unor noi cabinete de consultații și tratament.In stațiunile de pe litoral au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de sanatorizare a copiilor. In vara aceasta, aici vor funcționa unități penttu tratamentul unor afecțiuni de rahitism, reumatism și T.B.C. extrapulmonar. (Agerpres) 

lectrică pentru controlul inte
rior al țevilor era defectă. La 
secția prăjini grele, de pildă, 
toate operațiunile se executau 
corect. S-a observat însă aici că 
la locurile de muncă nu erau 
ordine și curățenie desăvîrșită 
ceea ce, firește, influența indi
rect calitatea țevilor.

Desigur că un asemenea raid 
organizat 
rea unor 
putea să 
probleme 
munca 1 
terminat, 
au făcut, înainte de toate, pro
puneri pentru îndepărtarea nea
junsurilor ivite. Am văzut, deja, 
ca în raidul său postul a con
statat, la mai multe locuri de 
muncă, faptul că instrumentele 

,de măsurat, cîntarele etc. aveau 
devieri. Postul utemist de con
trol obișnuiește — și acesta e 
un lucru bun — să aducă toate 
constatările sale la cunoștința 
biroului organizației U.T.M. și 
apoi, împreună, să sesizeze con
ducerea secției. întreaga activi
tate a postului se desfășoară sub 
conducerea organizației U.T.M. 
în cazul amintit,

: temeinic, cu participa- 
oameni competenți nu 

i nu scoată Ia iveală 
! importante legate de 
tinerilor. După ce au 

membrii colectivului

eesizînd servi-

L BODEA
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succese in întrecerea socialistă. Astfel, de la începutul anului și pînă acum ei au îmbunătățit calitatea produselor, au dat peste plan mai mult cu 3.800 kg fire, 17.200 mp țesături crude și 5.500 mp țesături finite de lină. S-au realizat, de asemenea, peste 80.000 iei economii peste plan.Un accent deosebit în desfășurarea întrecerii socialiste s-a acordat generalizării experienței muncitorilor fruntași. La secția țesătorie, de exemplu, a avut loc. în urmă cu puțin timp, un rodnic schimb de experiență. Muncitoarea Georgeta Olaru a demonstrat, cu acest prilej, modul în care reușește ea să reducă Ia minimum deșeurile, iar filatorul Dumitru Praiea felul cum obține fire de calitate superioară. Rezultatele n-au întârziat să se arate. Astfel, însușmdu-și metodele de muncă ale țesătoarei Georgeta Olaru, întregul sector țe-

Noutăți din industria 
de celuloză și hirtie7n planul de măsuri tehnico- 

organizatorice al fabricii de ce
luloză ți hirtie .Steaua Roție" 
din Bacău s-a prevăzut, pentru 
anul in curs, montarea unor noi 
instalații care să contribuie la 
îmbunătățirea calității produse-

Zilele acestea a apărut în unitățile comerciale de specialitate primul lot de mai multe tipuri de mobile prezentate la expoziția organizata în Capitală în toamna trecută de Mi

tipurinisterul Forestiere.acestea se numără cinci modele, noi de camere co&binate, din care face parte și garnitura premiată la concursul desfășurat anul trecut
Randamente sporite 

antibioticelorla fabricarea
Prin aplicarea întocmai a pla

nului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, cît și prin trecerea la 
sistemul de gospodărire chibzui
tă pîna Ia nivelul subsecțiilor și 
chiar al instalațiilor, colectivele 
fabricii de antibiotice din Iași 
au reușit să sporească simțitor 
anul acesta, randamentul pro
ducției.

Muncitorul Lazăr Bostan de la secjia mecanic șef a Fabricii de fevi din Roman știe că de calitatea pieselor ce le realizează depinde buna funcționare a agregatelor, lată de ce el lucrează cu o mare răspundere, piese de schimb pentru laminoare.Foto: I. CUCU

i

sătorie a obținut o valorificare în proporție de 30 la sută a deșeurilor admise prin normativ, ceea ce înseamnă realizarea în plus a peste 1.000 de metri țesături din aceeași cantitate de fire.Organizațiile de partid au indicat organizațiilor U.T.M., sindicale și alte metode prin care să fie popularizată și generalizată experiența bună in ceea ce privește ridicarea calității firelor» a țesăturilor.
Și colectivul de muncă al întreprinderii forestâere-Bă- beni, regiunea Argeș, a realizat succese de seamă în cadrul întrecerii socialiste. Planul de producție al întreprinderii pe primul trimestru a fost astfel îndeplinit ritmic, iar calitatea produselor îmbunătățită lună de lună.

planîndeplinirea cu 6 zile mai devreme a planului pe primul trimestru al a- nului a oferit colectivului de aici posibilitatea să dea peste plan, pînă la începutul lunii a- prilie, 890 mc lemn de stejar pentru gatere. 150 mc lemn de fag pentru de- rulaj, 2000 bucăți traverse înguste de

jul suua tip nou de filtru cu a- 
țutorul căruia celuloza albită 
este spălată de ultimele urme de 
Hor. Prin aceasta se asigură ob
ținerea unei celuloze albite de 
calitate superioară, necesară fa
bricării hîrtiilor ți cartoanelor 
veline ți semiveline.

de mobileColectivele bricilor de mobilă au executat, de a- semenea, trei noi tipuri de bucătării cu un finisaj îngrijit, compuse din mai multe piese de dimensiuni mici(Agerpres)
Prin îmbunătățirea randamen

tului pe șarjă s-au obținut în 
plus 390 kg streptomicină lunar 
și peste 7 gr pe șarjă mai multă 
vitamină B 12. Totodată a fost 
obținută penicilină cu un ran
dament sporit cu cca. 2,5 la sută 
față de prevederi. 

rimele zile ale lui aprilie au fost rodnice. Tractoriștii au lucrat din plin. Colectiviștii și-au mobilizat și ei toate forțele.S-au oprit doar 6 atelaje pentru transportul semințelor pe cîmp și pentru lucrări la grădina de zarzavat. Restul de 55 de atelaje au ieșit la arat, grăpat, însămînțat. în numai 5 zile s-a terminat semănatul culturilor din epoca I-a pe 140 de hectare. In același timp s-au făcut arături pe 150 de hectare, s-au grăpat peste 100 hectare, din cele 400 cu grîu. Grădinarii colectivei au repi- cat peste 1.000.000 de plante și au răsădit varză timpurie pe 8 din cele 48 de hectare ale grădinii de zarzavat.Cînd toate au fost gata,

Această acțiune se desfășoară prin consfătuirile de producție, în programele brigăzilor artistice de agitație, prin diverse panouri.Colectivul de muncă al fabricii este hotărît ca în trimestrul II tot mai mulți muncitori să ajungă la nivelul fruntașilor, să obțină astfel rezultate din ce în ce mai bune în cadrul întrecerii socialiste.
s te jar. în mod deosebit s-au remarcat muncitorii din sectorul de exploatare Arnota precum și hala de gatere din Fabrica de industrializare.în trimestrul doi, atenția muncitorilor de aici este îndreptată în continuare spre valorificarea superioară 3 masei lemnoase.

Teatrul de Stat „Mihail Emi- nescu" din Botoșani sărbătorește azi al 1.000-lea spectacol. O mie de spectacole prezentate de la 16 octombrie 1958, dată cînd tînărul colectiv al teatrului și-a început activitatea. Din 1958 pînă acum au pregătit 38 premiere și 13 reluări. Teatrul și-a început activitatea cu piesa „Mielul turbat" de Aurel Baranga și sărbătorește al 1.000-lea spectacol cu piesa „Oamenii înving" de Alexandru Voitin. Spectatorii suceveni au avut posibilitatea să vizioneze piesele de teatru „Bătrînețe zbuciumată", „Nunta lui Crecinski", care tac”, „Răzeșii lui „O scrisoare pierdută" ultima vreme colectivul a pregătit și prezentat
„Oameni Bogdan", etc. In teatrului pentru sate mai multe piese într-un printre care și comedia „Un și o poveste cu haz".La cele 1.000 spectacole participat 325.332 spectatori, remarcat este faptul că din cele 1.000 spectacole 498 sînt prezentate în deplasare în regiune și 119 în turneu în țară.Prin piesele prezentate și nivelul de interpretare tinerii artiști botoșeneni se bucură de o tot mai mare apreciere în rîndul publicului.

act iazau De

A. CĂRUNTU 

peste noapte a căzut o ploaie care a continuat și a doua zi. Activitatea însă a continuat. La brigada a IlI-a complexă, condusă de tînărul Mitică Mărgărit, se continuă transportul gunoiului bine putrezit la grădină. La brigada a Il-a continuă repicatul răsadului de roșii timpurii. La „a V-a" se taie cartofii de sămînță felii, felii. Ceilalți colectiviști au ieșit pe tarlalele cu grîu băltite de apă. Fac puțuri absorbante, șanțuri de scurgere.Ploaia însă n-a durat mult. Spre prînz, soarele s-a arătat din nou. Și iată că pe ogoarele de peste 1400 hectare ale tinerei gospodării colective „Viața nouă" din comuna Ciolpani, regiunea București, e din nou freamăt de muncă însuflețită. Pretutindeni — pe semănători, pe atelaje, la grădi-

rr inerii de la secția vagoane a Uzinelor „23 August" din
! Capitală, mobilizați de organizația U.TÎM., sub condu

cerea organizației de partid, participa cu entuziasm la 
întrecerea pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ale secției. 
Îmbunătățirea continuă a calității produselor constituie obiec
tivul principal al întrecerii socialiste. Dar alături de aceasta ti
nerii de aici mobilizați de organizația U.T.M. acordă o atenție 
deosebită reducerii consumului specific de materii prime și 
materiale, realizării unor importante economii in procesul de 
producție. Și asta e firesc. Colectivul secției s-a angajat doar 
să realizeze în trimestrul I al acestui an economii în valoare 
de 80.000 lei.

Și iată că atunci cînd s-a făcut bilanțul s-a constatat cu bu
curie că angajamentul a fost realizat și depășit. Colectivul sec
ției a obținut în primele trei luni ale anului peste 100.000 lei 
economii. Sini numeroase căile prin care tinerii de aici au con
tribuit, alături de toți muncitorii secției la realizarea de eco
nomii. S-a pus astfel accent pe croirea rațională a tablei, pe 
folosirea judicioasă a agregatelor precum și pe prelungirea du
ratei de funcționare a mașinilor.

Printre cei care se situează în fruntea întrecerii pentru rea
lizarea de economii se numără și tinerii lăcătuși Nicolae Nanu, 
Constantin Vrinceanu, Nicolae Vasile și alții.

I. ANDREITĂ

Zilele trecute peste 500 de colectiviști — în majoritate tineri — de la G.A.C. Coșereni, regiunea București, au ieșit la terasarea dealurilor. Aceste terenuri, pînă acum nefolosite, vor fi plantate în curînd cu vifă dirj soiuri superioare
Inginerii agronomi sînt primiți cu bucurie de colectiviștiIn gospodăriile agricole colective din regiunea Suceava au venit să lucreze numeroși ingineri agronomi și zooteh- niști. Colectiviștii i-au primit cu multă bucurie, le-au asigurat condiții bune de locuit și de muncă, acordîndu-le toată încrederea și respectul lor.In apropierea sediului gos- 

nă, la irigații — alături de vîrstnici, întîlnești și foarte mulți tineri. în tînăra colectivă muncesc aproape 400 de utemiști și tineri. în adunarea generală U.T.M. deschisă care a avut loc înainte de declanșarea campaniei, tinerii s-au angajat în fața organizației de partid și a consiliului de conducere că vor fi prezenți peste tot acolo unde va fi mai multă nevoie de aportul lor. Fiecare utemist bine planul brigăzii din în acest anbuie să obțină producții mult mai mari față de cele realizate de țăranii muncitori în condițiile gospodăriei individuale. De pe 460 de hectare cu grîu este planificat să se obțină cîte 1600 kg la hectar, de pe 420 hectare cîte 2200 kg porumb boabe la hectar din care 50 hectare sînt prevăzute pentru 5000 kg porumb boabe la ha în condiții de neirigare. Producții mari sînt prevăzute

și tînăr cunoaște de producție al care face parte, gospodăria tre-

Există toate condițiile 
ca muncile agricole 

să fie executate
în termen scurt

In săptămînă care a trecut lu
crările agricole de 
început în întreaga 
unite sudice unde 
fost mai prielnice, 
renurilor, semănatul, întreținerea ogoarelor și a semănăturilor de toamnă au fost executate pe suprafețe mai mari. In regiunile 
București și Dobrogea, de exem
plu, tractoarele fiind mai bine fo
losite, multe gospodării agricole 
de stat și gospodării colective 
au terminat semănatul mazării, 
plantelor furajere și altor culturi 
din prima epocă.

1n regiunile din Ardeal și din 
nordul țării, unde umiditatea solu
lui a fost încă mare, gospodăriile 

primăvară eu 
fără. In regi- 
condijiile au 

pregătirea le-

podari ei agricole colective „1 Mai“ din comuna Mihălă- șeni, raionul Săveni, de exemplu, a fost ridicată o casă nouă cu două camere și dependințe. In această casă, construită de colectiviști, locuiesc soții Elena și Mihai Silvianu, ingineri agronomi, care lucrează în cele două gospodării existente în comună. Ei pot fi vă- 

1

la sfeclă, la cartofi și alte culturi. Balta Ciolpani, rîul Ialomița și lacul Snagov sînt surse bune de apă pentru irigații. Iată de ce colectiviștii și-au planificat ca în acest an grădina de legume să le a- > ducă venituri de peste 1.000.000 lei.Discutam cu tînărul tehnician Gheorghe Bălan. El a venit de curînd de la secția agricolă a Sfatului popular raional Răcari.Ca specialist ne-a spus părerea sa:— Timpul optim agrotehnic este și va fi respectat la toate lucrările. Colectiviștii de aici, în mijlocul cărora voi lucra de aici înainte, sînt oameni foarte harnici, și-au organizat bine munca. Iată de ce au reușit să scurteze mult timpul de lucru și aceasta are o deosebită importanță agrotehnică mai ales acum cînd lucrările din cîmp au început cu întârziere.
NICOLAE BARBU

de stat și gospodăriile colective, 
au executat, în scopul scurtării pe
rioadei de însămînfări, arături pa 
porfiunile de teren svîntate fără 
să aștepte condiții bune de lucru 
pe întreaga tarla.

In această săptămînă a conti
nuat transportul la cîmp a îngră
șămintelor. Rezultate bune în a- 
ceastă acțiune au fost obținute 
pînă acum în regiunile Hunedoara, 
lași, Maramureș și Suceava, A 
continuat, de asemenea, mai in
tens repicatul în răsadnițe, semă
natul legumelor în cîmp și plan
tările de vie și pomi fructiferi.

Deși lucrările agricole de pri
măvară au început mai fîrziu, 
există toate condițiile ca ele să 
fie executate intr-un termen scurt 
în condiții agrotehnice corespun
zătoare, asigurîndu-se astfel recolte bogate. Colectivizarea agri
culturii permite o bună organizare 
a muncii și o folosire rațională a 
numărului sporit de tractoare și 
mașini agricole cu care este în
zestrată agricultura.

Ministerul Agriculturii recoman
dă ca în toate regiunile să se fo
losească din plin în următoarele 
zile timpul prielnic pentru termi
narea cît mai repede a lucrări
lor de pregătire a terenurjlpr și 
de însămînțare a culturilor din 
epoca l-a. In acest scop să se lucreze la pregătirea terenurilor cu 
un număr cît mai mare de trac
toare în schimbul doi, să fie 
scoase în cîmp atelajele gospodă
riilor colective. In felul acesta 
toate forțele vor putea li concen
trate în timpul zilei la semănat. 
Pentru mărirea randamentului trac
toarelor să se folosească cupluri 
de semănători și grape.

La semănat o grijă deosebită 
să fie acordată densității plantelor 
la hectar recomandată de specia
liști pe baza experienței gospodă
riilor fruntașe și a stațiunilor ex
perimentale, ținîndu-se seama da 
condițiile specifice fiecărei gos-

Foto : I. CUCU 
zuți mereu în mijlocul colectiviștilor la cîmp, în ateliere, la grajduri și în alte locuri de muncă, unde îi învață cum să muncească mai bine să realizeze producții mari. De asemenea, ei au ținut conferințe de specialitate la căminul cultural. (Agerpres)



VARIAȚII PE TEMA La biblioteca 
din comunăUNEI PAGINI ALBE

de Veronica Porumbacu
O pagină albă, imaculată, poate fi începutul unei biografii ce se revarsăca un izvor peste pietre,săpîndu-și o albie-n șes,Ori începutulunei lucrări scrise la școala serală, cu degetele abia deslipindu-se de pe maneta mașinilor;o pagină albă poate fi începutulunei scrisori de dragoste, martorăa celui mai pur anotimp, al făgăduielilor veșnice, dar și începutulunei sentințe de moarte într-un proces din Spania,ajunul trandafirului de singe înflorit pe piept, în dreptul inimii.O pagină albă poate fi începutul unui singur poem izbucnit în iarnă ca un gheizer, jucîndu-și în ape irizările spectrului, și începutulunui șir fără capăt de iscălituri solidare pe un apel pentru pace.

Numeroasele și interesantele manifestări de masă cu cartea organizate de biblioteca din comuna Cîrja, raionul Bîrlad, ca : expoziții, seri literare, prezentări de cărți etc. au atras în rîndurile cititorilor bibliotecii numeroși tineri și vîrstnici. La sfîrșitul primului trimestru al anului, numărul total al cititorilor bibliotecii a trecut de 700. Numărul total al cărților difuzate s-a ridicat la 3614 volume, dintre care 2041 volume beletristice și 884 volume agrotehnice de știință popularizată și altele.In rîndul cititorilor sînt mulți tineri care fac parte din activul bibliotecii, sprijinind atît munca de difuzare a cărților cit și realizarea unor manifestări culturale interesante cu bogat conținut educativ. Printre cei mai harnici propagandiști ai cărții sînt utemis- tel-e Vrabie Ana, Chirica Maria și
inima omului.Noi îi dăm țintă și sens:

de Ion Brad

P reședințele
gospodăriei

de Traian Coșovei

alții.

NICOLAI BUNESCU
corespondent voluntar Vedere din piața Gării de Nord din București

xnusumu

brașovean

Oțeluri și visuri și carteVin limpezi la noi de departe.Sub schije de-oței ai inserts *n inimi vârtejuri de visȘi zboruri, cu sînge, pe file în albul zăpezii, Vaaile ’.

Satul întreg muncește, unit —o mie de oamenifa cimpuri, !a laauri răspUdițl printre construcții, prinUe masiai printre diezi și turme.

!

Cînd noi scriem astăzi pe toate Cuvîntul — poem„Calitate" - în vis, în oțel și în pagini, în noile lumii imagini, Ești zvîcnet de foc care cheamă Suprem calitatea emană.

Unelte și sarcini — și bucuria cea zrzâ din brațe in brațe trecîndu-și, iot lntr-nn iureș,o mie de oameni muncesc, satul întreg — o familie mindri
Pe panoul
de onoare

Oamenii
Iar el, printre oameni — mereu priit:» acum la construcții, acum la tractoare, acuma-a llvadâ la noua plantație, cu mîinile Iui, toate incercindu-le nedeosebit dintre oameni — «L prrsyiratoln întnichipînd puterea și mintea ciarrăxâtoar» 3

sirena de la postul 
comandă de la D-U.O. tă prelung, Neacșu

Spre ea, încă-n anii restriștii Căzind te-au -nălțat comuniștii, Ei, marele fluviu ce are în inima țării izvoare, Ei, care ne-nalță și azi Ca soarele-n stema cu brazi.

Și zeci de planuri comp'^ne pe s asupra rinduielii N în£arini dep’—t Prin mii de fire nevdzute visurile și pasiunea lui, strâlansd de rrx~»d pâtiund in oamenii toți si i> griul ito r® ca un fior uria> de iubire prin oamenii totL prin perimbun r- Wctad —valoarea ziJeî-nmned i-rr.-T* suormd-o cu valoarea zilei de ferixre-
INIMA TARII

Coloane albe, sobre, mari coloane de-o majestate fără arabesc, alinieri spre care milioane de oameni cu încredere privesc simțind ce transparență are zidul în neclintirea căruia partidul —• aici, la cartierul general — cristalizează munci, strădanii, visuri, într-o retortă fără compromisuri, plenara Comitetului Central...Aici duc toate drumurile noastre, aceasta-i ținta strimtelor poteci, a panglicilor de beton, albastre, și-a căilor de gînd pe care treci cînd cercetîndu-ți sufletul, deschisul, ridici din el cit toată zarea — visul și-un glas lăuntric îți șoptește : ia-1! Se vede-n el că vrei să birui focul în orice lupta ți-ar decide locul plenara Comitetului Central
La o consfătuire 
cu bibliotecariiLa Variaș — localitate fruntașă în cultura porumbului, a avut loc de curînd o consfătuire a bibliotecarilor raionali, comunali și sătești din regiunea Banat pe tema „Cartea agrotehnică în sprijinul obținerii a 5000 kg porumb boabe la ha din cultură neirigată".Această consfătuire inițiată de biblioteca centrală regională Banat, se înscrie pe linia aplicării în viață a indicațiilor comitetului regional de partid, care a analizat și indicat sprijinul pe care munca culturală îl poate da prin formele ei specifice, muncii de întărire și dezvoltare economică ce se desfășoară în fiecare gospodărie agricolă colectivă. Un rol important revine în acest sens și bibliotecarilor comunali și sătești care trebuie să-și îndrepte în primul rînd atenția spre răspîndirea largă a cărții agrotehnice.In încheierea consfătuirii bibliotecara Draghița Marin- covici din comuna Variaș, a prezentat în cadrul unui schimb de experiență un jurnal vorbit și o consfătuire cu cititorii pe tema: „Problemele noi ale satului și rolul bibliotecii".

«-

Iasă
ecr*

de Ștefan Iureș

Formația de damuri a ImtîhHvkâ rrxd c dm Tg. Amreș

. .Aici se imensa partituri ee va fi de xniine o trăită sunând in toate fes sublim acord intreț alămuri, narari. tebe, precum ui-e lecui rt un glas de clopoțel- dar toate datorindu-fi elurul plenarei Comitetului Centrai.Căldura verii cînd s-a dus, rămas-a dogoarea veșnic proaspătă la sin : iubirea noasiră-nvăluindu-i casa Partidului Muncitoresc Romin, ea, pe-nserat, printre lumini in salbă cînd tot orașul pare-o flotă albă, e marca navă, vasul-amlral, ce taie drum spre pace, spre mai bine, de vreme ce la bordul său se ține plenara Comitetului Central.„

F- y
. s

y. GRIGORESCU

In cercul de științe 
naturale

La Institutul pedagogic de 
3 ani din Craiova, în cadrul 
cercului de științe naturale, 
participă peste 80 de studenți. 
S-au ținut pînă acum șase șe
dințe.

In îndrumarea și organiza
rea acestui cerc, un rol deose
bit îl au cadrele didactice cu 
o bogată experienței. Ultimul 
referat a avut ca temă „Flo
rile de primăvară din regiunea 
Oltenia". El a fost ținut de 
studenții Nicolae Constantin 
din anul al 11-lea și Șerban 
Marin din amil al lll-lea. Nu
meroși studenți au luat parte 
la discuții.

TRAIAN IONESCTJ
student

foarte mult. Ziua in care am 
mirat In halele mari și lumi
noase ale noului laminor nu o 
roi uita niciodată. Uriașele ag
gregate parcă trăiau. Trăiau 
și se hrăneau cu oțel incan
descent. Văzîndu-te stăpin pe 
asemenea forțe, cum să nu-ți 
placă munca, cum să nu o iu
bești cu toată puterea sufletu
lui tău 7

Neacșu se făcu iar nevăzut 
Cînd a revenit l-am întrebat e« preocupări are și ce ple
nari de viitor.

— Vreau să îmbunătățesc cft maj mult laminarea la a- 
fregatul D.U.O. gi pentru a- 
eeasta, firește, trebuie să-mi 
ridic necontenit calificarea. 
Trecu iă răspund cu cinste 
încrederii ce mi-o acordă to-Ars cxnoscut un om fninu- 
9K. Dcef rttji pe la noi. la 
54bncd, it refi fitfQaj fotogra
fi* wci ierij ia panoul de «•ocne ce te tntisnpină la izxnei. apoi la cel di* «eerie. La D.UJO. U veți gâii 
pe d noasrv H laaueepcrpvrif c gr ariei reared ryerx AL HATMANI desevc.Zor

A

In noua
Ia încăperea in care mă 

kxcs a străbătut deodată 
xx«sct de talangă. Ieșind

g«- 
un 
la 

poartă, fac cunoștință cu lancu 
AureL președintele gospodăriei 
agricole colective. Tocmai sosise 
4e la tîrg cu niște oi. Le-a adus 
de La Cîmpina. Iu prezent, deși 
gospodăria colectivă din Prisaca. 
raional Tîrgoviște, există doar 
de cîteva Juni, are deja 149 de 
oi. din care 110 au și fătat. O 
frumusețe de miei. Dar iată câ 
a sosit și ciobanul Zirinâ Vacile 
si-fi ia oile în primire.

— Vasile, vezi că ai un miel 
mai slăbuț. Ajatâ-1 vreo douâ- 
trei iile, pînă se Întremează pu
țin. i-a spus președintele.

Aurică lancu mi-a explicat 
mai târziu câ la plecarea sa la 
Cîmpina, a lăsat vorbă oame
nilor să se ocupe de amenajarea 
unui saivan pentru oi. Colecti
viștii s-au ținut de cuvînt. De 
aceea președintele e bucuros.

Orice început e greu. Fiecare 
colectivist îșî dă seama de acest 
lucru și de aceea muncește cu 
hărnicie. Unii fac reparații ge
nerale clădirilor : repară pere
ții, schimbă cercevelele, toarnă 
un planșeu de beton sub o po
iată unde se vor depozita unel
tele agricole, lucrează la amena
jarea unei magazii, construiesc o 
încăpere în care vor fi găzduiți 
tractoriștii.

Tractoristul Matache Radu a 
sosit de la pădurea Văcăreasa cu

La dans—sîmbata și duminica
Sîmbăta și duminica seara 

sălile de dans din Capitală îf» 
primesc oaspeții: tineri care 
vin să danseze.

La Casa de cultură a tine
retului din raionul „Tudor 
Vladimirescu" ne-a întâmpinat 
o atmosferă tinerească, plină 
de voie bună, semn că tinerii 
care vin la 
treacă bine, 
atmosferă o 
de cultură
unde, printre 
să danseze, mulți sînt elevi 
ai școlii do dans organizată 
aici. Au loc concursuri, se 
recită, se cîntă și în felul ace
sta tinerii petrec o seară fru
moasă. Artiștii
Casei de cultură, care se uflă 
printre dansatori, sînt și 
care formează colectivul 
ganizatoric al serilor 
dans.

In multe din cluburile 
treprinderilor Capitalei, în

dans știu să pe- 
frumos. Aceeași 
întâlnim, la Casa 
„Săndor Petofy" 

tinerii veniți

amatori ai

cei
or- 
de

în- 
să-

de cultură ale 
ale sfaturilor

Iile caselor 
tineretului, 
populare întâlnim aceeași atmosfera atrăgătoare.

Dar, in Capitală, limbă ta. și 
duminica seara, in afară de 
locurile amintite mai slnt și 
alte săli destinate dansului 
lată una, pe strada Guten
berg. Să vedem cum s-a ocu
pat de organizarea serii de 
dans secția culturală a Sfatu
lui Popular al Capitalei.

La intrare s-au strîns mulți 
tineri, în fața afișului care 
anunță: „Program artistic - 
urmat de dans". De fapt nu 
este vorba de un program 
ci de cîteva secvențe dintr-un 
film de desene animate, vi
zionate de cițiva tineri veniți 
mai devreme. Firește un ast
fel de program n-are cum in
teresa, n-are cum să atragă. 
Lipsa de grijă față de orga
nizarea unei distracții educa-

îi re se remarcă aici mai cu seamă fii fim pul dansului: U sala de dans se fumează, 
se consumă băuturi alcoolice. 
Pe margine mulți privesc spec
tacolul oferit de cițiva tineri 
care, cu țigara în colțul gurii 
și bascul tras pe frunte, se 
amuză imbrincindu-se și îm- 
piedicînd pe ceilalți să dan
seze. Nimeni nu ia atitudine 
față de acest mod de compor
tare. La toate aceste „distrac
ții*' se adaugă repertoriul or
chestrei care stâlcește melodii 
cunoscute și apreciate, exe- 
cutîndu-le într-un ritm nefi
resc, strident.

în cantina „Opereta" s-a 
deschis de curînd o altă sală 
de dans. De organizarea unei 
seri s-a ocupat Întreprinderea 
de blănuri „Republica". Aici 
în centrul atenției stă... bufe
tul. Așezat lingă perete, ca 
să nu împiedice pe cei care

mai vor să și danseze, el este 
aprovizionat din belșug cu 
băuturi alcoolice. De ce ar fi 
neapărată nevoie de sticla cu 
vin la seara de dans ? N-ar 
fi mai potrivit ca in locul 
băuturilor alcoolice tinerii să 
găsească aici dulciuri, fructe 
etc. ?

Sala de dans din Calea Gri- 
viței nr. 261 aparține Casei 
raionale de cultură a Sfatu
lui popular „Grivița roșie", 
$i aici am 
bulzeală, 
bufet cu 
Care este
de lucruri ? Atenția unor în
treprinderi și instituții se în
dreaptă exclusiv către partea 
materială a acestor acțiuni, 
negiijînd aspectul lor educa
tiv. Sfaturile 
nale care au
săli de dans, ca și diferite in
stituții în a căror folosință

întâlnit aceeași îm- 
muzică stridentă, 
băuturi alcoolice, 

cauza acestor stări

populare raio- 
sub administrare

î n v
opirea zăpezii și ploile care au căzut în ultimul timp în regiunea Crișana au făcut ca apa rîurilor Crișut Alb și Crișul Negru să crească vertiginos. Colectiviștii din satele de pe malurile celor două rîuri cercetau cu atenție nivelul apei. In unele locuri din raionul Chișineu Criș a- pele începuseră să se reverse din albii, să inunde terenurile a- gricole. La chemarea organizațiilor de partid din comunele Șerpuș, Sintea Mare, Moroda, Chișineu Criș și Vărsând sute de colectiviști au pom it să în- fnxde apele. Deși pxxa tara conienâe.■, U’T'M'ldt si conss^s- «scâ baraje de pe- -r în vi!ce'e!e unde

i n
Crișuri în-cele două cepuseră să se reverse, au început să vegheze și noaptea lîngă digurile și barajele vechi, reparînd la timp orice fisuri sau spărturi ce se produceau. Zile la rînd, colectiviștii din satele raionului Chișineu Criș — așezate în apropierea celor două rîuri — au muncit cu abnegație, con- știenți că prin lupta lor vor salva de la inundație zeci de hectare de semănături de toamnă.Alături de colectiviști, au muncit cu mult entuziasm și mecanicii Mircea Arde- leanu, Gheorghe Bon- iea. Ion Nuc, Alexandru Gonea p alR de h riaMe d» oon>- pace.. al• sistemukii Fjdroaraeiiorativ Cri- șul Alb. In acest timp,

gmotopompele au funcționat din plin. Orice defecțiune a motoarelor era reparată din mers.Pînă la urma oamenii au învins. Apa celor două Crișuri n-a inundat nici un hectar de pămînt arabil. Cine s-a evidențiat în a- ceasta acțiune, e greu de precizat.Ar însemna să acoperim multe file de caiet cu numele harnicilor colectiviști tineri și vîrstnici din raionul Chișineu Criș, care în aceste zile, înfrun- tind cu bărbăție dezlănțuirea naturii, au salvat de la inundație ogoarele dovedind prin fap*e dragostea iar tete de goxxxri- rnle lor coledwe.
ION COȚOI 

activist cultural

gospodărie colectivă
o remorcă. A dus trunchiuri de 
copaci care vor fi transformați 
curînd în grinzi, căpriori și pa
iante pentru viitoarele construc
ții ale colectiveL

Doctorul veterinar Gheorghe 
Sennet i-a sfătuit pe colectiviști 
să facă unele schimbări în con
strucția iestelor și a grajdului ce 
se află in reparație, întrucît aici 
vor fi adăpostite încă 7 vaci și 
28 joninci, ce vor fi procurate 
chiar in acest an și pentru a 
căror îngrijire colectiviștii l-au 
trimis la învățături pe tinârul 
Vasile Ghițescu.

Maria AngheL tehnician agro
nom. nu știe ude să se împartă 
mai întîi. Sînt multe treburi de 
făcut, și toate de primă urgen
ță. Abia a sosit de la eimp, ude 
a fost să controleze cum este 
pregătit ogorul unde se va în- 
sămînța porumbul, cînd cineva o 
invită la magazie pentru a se 
convinge personal dacă au fost 
respectate indicațiile pe care 
le-a dat cu privire la pregăti
rea cantităților de sămânță : po
rumb, ovăz, fasole și mazăre. 
Totul este in regulă. Fiecare cli
pă prielnică pentru însămînțări 
va fi folosită la maximum.

Maria Anghcl s-a așezat apoi 
la o masă. A scos niște hirtii 
pline cu linii drepte sau curbe. 
A continuat să lucreze. Spre 
seară, cînd s-au adunat la sediu 
mai mulți colectiviști, ea le-a 
cerut concursul pentru a defini-

tiva schița terenului agricol al 
gospodăriei, cu specificarea locu
rilor destinate diferitelor cul
turi.

Colectiviștii din Prisaca se do
vedesc a fi oameni gospodari, în 
permanență preocupați pentru a 
găsi noi mijloace prin care să 
obțină venituri mari.

Ideea pentru amenajarea unui 
eleșteu aparține lui Nicolae 
Trandafirescu, care îți vorbește 
despre asta cu multă pasiune.

— De cîteva zile s-a început 
munca pentru construirea stăvi- 
larului de beton. S-a săpat un 
șanț intermediar lung de aproa
pe 200 metri pe care va fi a- 
bătut pirîul Mierea, pentru a 
umple viitorul eleșteu. Pînă în 
prezent, cu toate că timpul a 
fost neprielnic, s-a montat co- 
frajuL s-a turnat o parte din 
fandația de beton și s-a amena
jat un canal prin care se va face 
evacuarea surplusului de apă.

Nicolae Trandafirescu vrea 
după-a miaza zilei de 1 Mai 
o petreacă pe malul noului 
leșteu. pe pajiștea cea verde.

După cum au început să mun
cească. colectiviștii din Prisaca 
dovedesc încrederea fermă cu 
care au pășit, pe calea arătată 
de partid, calea fericirii și bu
năstării.

AUREL L PREDA 
corespondent voluntar 
(material primit în cadrul 

concursului nostru)

ca 
să

arfierele de locu« infe ale Brașovului.12 ani în urmă, cîmpul din Uzinelor „Stea- roșu“, peste șo-se ridicau pri—rmi-ie «locuri, masive dar stinghere în cîmpul nesfîrșit. Era orașul nou, orașul muncitoresc. Primii muncitori care s-au mutat în noile locuințe au fost filmafi, fofo- grafiați. S-au scris nenumărate reportaje, a apărut chiar și un roman.In jurul acestor noi blocuri, au crescut altele, orașul muncitoresc a pornit să cucerească cartierele Brașovului, să mistuie cocioabele și maghernițele, să umple terenurile virane, să ajungă pînă în inima vechii cetăți de la poalele Tîmpei. Calea Bucureștiului s-a transformat în această ofensivă a noului dintr-o stradă cu case pipernicite și prăvălioare, într-o im- oozantă arteră modernă străjuită de blocuri proaspăt construite și de schele (O stafie de troleibuz se cheamă „Blocul 102“, iar a- ceastă nomenclatură vorbește singură, fără comentarii).Cartierul „Steagul roșu" este astăzi un veritabil oraș cu personalitate, cu stiluri diferite care merg de la sobrietatea și masivitatea primelor blocuri, la svelte- jea, cochetăria și veselia cu care te privesc și te îneîntă clădirile recente. Ceea ce acum un deceniu se chema orașul nou, astăzi în limbajul concret este numit orașul vechi, cartierul vechi. Pe planurile constructorilor primele îocuinfe sînt desemnate „Steagul roșu" î, avînd după el cvartale cifrate II, IIB, III, IV etc. Orașul nou a devenit după numai 10 ani orașul vechi, s-a pierdut în a- cesf cartier ce se întinde pe o dis- tanfă de cîfiva kilometri.Brașovul este plin de noutăfi în toate domeniile de activitate. In centru s-a deschis o nouă și modernă cofetărie-cafenea. La Teatrul de Stat, a avut loc premiera piesei „Flori vii" de Pogodin în care tineretului actoricesc < s-au rezervat roluri principale iar în sala Teatrului Muzical au răsunat acordurile operetei „Voievodul figanilor". La fabrica „Partizanul roșu" a avut loc un concurs între cele cinci brigăzi artistice de agitafie cîșfigat de brigada sectorului filatură. La clubul Uzinelor „Steagul roșu" s-a deschis expozifia de fotografii pe tema „Grija partidului și guvernului fafă de oamenii muncii". Formafiile de teatru de la Casa orășenească de cultură din Brașov pregătesc noi spectacole. Echipa de teatru pregătește în limba romînă spectacolele „Ultimul tren" de Kovacs Gyorgy și Eugen Mirea în regia lui Gheorghe Gridănușu, „In fiecare seara de toamnă" de Peicev în regia lui Ion Siminic și „Un musafir neașteptat" de Brukștein în regia lui Teofil Că ii man. Pentru concursul
din cddrjl Festivalului bienalde feeiru J. Lformația de teatru maghiara a pregătit tr-o cară mică" de Dan Tăr- chilă. Cercul de artă plastică a deschis fot în cadrul Casei orășenești de cultură, recent o expo- zifie cu tema „Odihna oamenilor muncii" unde au expus pictori și sculptori amatori.In sfîrșit unele noutăfi pentru consumatori. Fabrica „Timpuri noi" le pregătește cîteva surprize. A fost dată în exploatare o seefie nouă de prelucrat piei folosite pentru produse de marochinerie fină. Cu ajutorul unor utilaje moderne, realizate în parte în întreprindere, pieile obișnuite sînt transformate în imitație de piele de șopîrlă și crocodil, prezentate în culori pastel. în secțiile de specialitate ale întreprinderilor din cadrul Industriei locale din regiunea Brașov, au intrat în producție 11 noi tipuri de garnituri de mobilă.Acest scurt carnet brașovean ar putea cuprinde și alte nenumărate vești. S-ar putea vorbi despre sărbătorirea maestrului șamo- for de la „Steagul roșu" Aurel Moașa care a împlinit 25 de ani de activitate în această întreprindere. După cum ar putea fi menționat debutul literar al muncitorului I. Moldovan, care la cei 50 de ani ai săi a devenit membru al cercului literar „M. Sadoveanu" publicîndu-și în ziarul de uzină „Steagul roșu" prima sa lucrare. Un oraș mare, în plină efervescență economică și culturală cum e Brașovul este un izvor neîntrerupt de știri noi și interesante.

AL. GÎRNEAȚA

seara
sînt date aceste săli ar trebui 
să manifeste mai multă gri
jă față de reuniunile tânere- 

Un rol important în 
atractivă a seri- 
îl au organizațiile 
întreprinderile și

tului.
organizarea 
lor de dans 
U.T.M. din 
instituțiile amintite. Ele pot 
iniția acțiuni valoroase care 
să ajute la dezvoltarea gustu
lui estetic al tinerilor care vin 
să danseze. Uneori nici sălile 
nu sînt corespunzătoare, 
strada Agricultori 
există o așa zisă sală de dans 
într-un subsol strimt și insalu
bru. La fel în locul cantinei 
„Caraiman".

Tineretului nostru îi place 
să danseze dar nu oricum și 
nici oriunde, ci în condiții co
respunzătoare. Manifestând a- 
tenția cuvenită față de ele, 
serile de dans pot fi adevărate 
școli ale gustului pentru fru-
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realizări din _de democrație populară. A crescut răspunderea elevilor față de învățătură. Așa cum a subliniat raportul prezentat de Biroul Comitetului Central al U.T.M. la actuala plenară, trebuie să ne preocupăm în continuare de îmbunătățirea muncii politice desfășurată de organele și organizațiile U.T.M. în rîndul elevilor, de ridicarea activității educative la înălțimea sarcinilor trasate de partid.Vorbitorul a arătat în continuare că unele organe și organizații U.T.M. nu acordă suficientă atenție folosirii celor mai bune forme și metode în activitatea cu elevii și pionierii, nu studiază cu suficientă atenție experiența pozitivă, pentru a o generaliza. Pentru a înlătura aceste neajunsuri și a îmbunătăți continuu stilul de muncă al organelor și organizațiilor U.T.M., ne propunem ca în viitor să-i îndrumăm pe activiști să studieze mai mult specificul muncii în școală, cerințele sale de ordin pedagogic, să realizăm ca, într-a- devăr. activiștii care lucrează în școli să se ocupe cu continuitate de această muncă.îndrumați și ajutați de comitetul regional de partid, ne ocupăm acum mai mult, mai concret, de fiecare școală în parte. Biroul comitetului regional U.T.M. va îndruma mai îndeaproape activele raionale și orășenești U.T.M. întreaga muncă se va desfășura tot mai bine, ceea ce se va vedea în rezultatele obținute în pregătirea și educația elevilor.

îmbunătățirea continuă a conținutului adunărilor generale U.T.M. în ultima vreme în cele mai multe din adunările generale U.T.M. de an se dezbat probleme importante, care preocupă mai mult pe elevii din organizațiile respective. Iată un exemplu. Constatînd că la clasele a X-a situația la învățătură și disciplină nu era satisfăcătoare, că unii e- levi se complăceau să obțină note de 5 și 6, organizația de an â ținut o adunare generală. La ordinea de zi a fost stabilit un singur punct: „Dreptul de a învăța“. S-a discutat despre necesitatea folosirii din plin a condițiilor create de statul democrat- popular, despre datoria patriotică de a învăța bine, a fost combătută poziția greșită a elevilor care consideră că învățătura este numai o problemă personală. Nu ne mul-

din 3—4 aprilie 1962
care aces- clasă are o bună

țumim să-i criticăm pe elevii care obțin rezultate slabe la învățătură în cadrul adunărilor generale U.T.M. ci stabilim și măsuri concrete să ducă la îndepărtarea tei situații. în fiecare există o majoritate care situație bună și foartela învățătură; comitetul U.T.M. pe școală și birourile U.T.M. au luat măsuri pentru ca elevii fruntași să-i ajute pe cei rămași în urmă, astfel ca și aceștia să obțină rezultate bune și foarte bune.Adunările generale U.T.M. au dezbătut însă prea puțin probleme privind educația morală a elevilor. Nu le-am explicat elevilor întotdeauna ce înseamnă adevărata colegialitate, adevărata prietenie, principialitatea comunistă. Or, cadrul cel mai potrivit pentru a dezbate asemenea probleme este adunarea generală U.T.M.
Emil Bîldescu

șeful secției învățămînt și cultură
a Sfatului popular al regiunii București
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Eugen Borcoci 
elev la Școala medie nr. 2 din Craiova, 

locțiitor al secretarului comitetului U. T. M.

Raportul a arătat că munca unor organizații pionieri se manifestă încă formalism. Și în unitatea în care muncesc am organizat unele adunări de detașament, fără a-i consulta pe pionieri, fără a ține seama de sugestiile lor. Astfel de adunări nu au avut eficacitate, nu au trezit interesul copiilor.în continuare, vorbitoarea a arătat că este necesar ca instructorii raionali care vin în 'comună să ajute mai concret organizația de pionieri, să stea mai mult în școală.In ceea ce privește publicațiile care apar în ajutorul instructorilor de pionieri și pentru pionieri — ..Scînteia pionierului" și „Tînărul leninist” — vorbitoarea arăta: „Scînteia pionierului" vorbește prea puțin despre viața pionierilor de la sate. De asemenea nu este suficient generalizată experiența pozitivă. Se publică prea puține materiale în sprijinul instructorilor superiori. Ar fi bine să apară materiale mai bune, mai documentate despre experiența pozitivă a unor unități fruntașe, despre munca instructorilor superiori din școli, pentru ca noi, instructorii să a- vem posibilitatea de a ne perfecționa continuu pregătirea.
Tripșa

Imi exprim satisfacția pentru faptul că mi-a fost dat prilejul să particip la plenara C.C. al U.T.M. în care se analizează o problemă atît de importantă cum este munca de educație comunisă în rîndul elevilor.Informez plenara că în școlile din regiunea București se obțin rezultate din ce în ce mai bune în ce privește însușirea cunoștințelor predate.în fiecare raion, la sfîrși- tul trimestrului II, în 3-4 școli de 8 ani nu există nici un corijent și în aproximativ 8-10 școli de 8 ani nici un repetent. De asemenea, se obțin rezultate bune în învățămîn- tul mediu, la clasele a VIII-a, cu toate că aceste clase sînt formate din colective abia închegate. Ne-am propus ca, împreună cu comitetul regional U.T.M., să studiem experiența acestor școli, să vedem ce metode au întrebuințat ati: cadrele didactice cît și organizațiile U.T.M. și de pionieri pentru obținerea acestor rezultate.Ne explicăm aceste rezultate prin îmbunătățirea calității predării in învățămîn- tul de 8 ani și faptul că se dă în mod just o mai mare a- tenție claselor a VIIl-a unde colectivele de elevi sînt în formare.Una din sarcinile trasate de Congresul al III-lea al partidului nostru este aceea a legării tot mai strînse a învă- țămîntului de practică, viață. In această privință,
directoarea Casei

de în

regiunea noastră s-au obținut succese. Avem trei școli medii unde s-a introdus practica în producție. Elevii lucrează în fabrică, uzină, G.A.C. etc. în legătură cu aceasta, remarc faptul că între muncitorii care învață la seral și elevii de la cursurile de zi care fac practică în întreprinderi există o strînsă legătură, s-au format grupe de întrajutorare, muncitorii ajută pe elevi în îmbogățirea cunoștințelor lor practice. Noi apreciem aceasta ca un lucru bun pe care îl vom stimula.în ceea ce privește practica în producția agricolă, regiunea noastră, prin specificul ei, oferă multe posibilități de efectuare a acestei practici. Regiunea București are gospodării milionare și multimilionare. Ar fi util, cred, ca e- levii școlilor medii să facă practică în aceste unități.Susțin și eu propunerea — a spus vorbitorul printre altele — că viitorilor profesori să li se predea în facultăți un curs privind organizarea și desfășurarea activităților educative în școli.în regiunea noastră avem toate condițiile pentru ca activitatea instructiv-educativă sa se desfășoare la un nivel mai înalt Profesori și elevi cu toții, într-o strînsă colaborare depun o muncă susținută pentru a îndeplini sarcinile trasate școlii de cel de-al III- lea Congres al partidului.

După ce a vorbit despre munca organizației U.T.M. din școală, despre învățămintul politic U.TÂL, vorbitorul s-a oprit asupra problemei ajutorului acordat organizației de pionieri. Ne străduim — a spus el — să dezvoltăm la pionieri dragostea față de muncă, să le îmbogățim cunoștințele despre diferitele meserii, despre fabrici, uzine, gospodării agricole colective etc. Pentru aceasta, cei mai buni utemiști ajută instructorii de pionieri, activele pionierești în organizarea diferitelor acțiuni. Din seria de activități desfășurate in acest domeniu amintesc intilnirea pe care am avut-o cu oțelarui Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste. Am ajutat unitatea de pionieri în organizarea acestei întîlniri. Cu o lună înainte, în fiecare detașament de pionieri, în fiecare clasă s-au făcut expuneri privind realizările regimului democrat-popular, realizările obținute de siderurgiștii hune- dorent Aceste expuneri și convorbiri au fost organizate cu ajutorul utemiștilor. să spun că intilnirea a o influență mare în dul pionierilor. După tîlnire, mulți pionieri au că vor să devină siderurgîști. Iată deci ce efect au asemenea întîlniri. Desigur, vom invita muncitori și specialiști și din alte domenii, mai ales din agricultură.O acțiune interesantă a fost și procesul literar pe marginea

Pot avut rin- in- spus

Remus
prim-secretar

Ghefea
pionierilor din Brașov
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6aMuneii Socialiste alev. Hulitori fîserii side- cît și care ntru a teresul, față de u orga- profe- auncitori .or des- îbinatului democrat- mca side- zn trecut și tdrul practi- r se leagă între elevii e și munci- Jevi în anul pe acum, sub drumarea oțe- stnici, au reu- e ei înșiși șar- Lntă. loțelar este în- Irte frumoasă, rulte cunoștințe, ești bine tehni- |b|k de ce, pen- ^^i însușea-

scă cît mai bine meseria de oțelar conducerea sectorului nostru a stabilit ra de două ori pe săptămînă maiștrii să țină lecții practice. Elevii sînt invitați și la lectoratele organizate în cadrul secției. Ia care iau parte ingineri, tehnicieni, maiștri, muncitori și la care sînt invitați și elevii.Pentru a stimula interesul elevilor față de noutățile din domeniul în care se pregătesc, cred că este bine ca în școli să fie larg popularizate cărțile tehnice cele mai recente, să se facă expuneri, să se afișeze scurte recenzii pe panouri speciale, să existe o cutie în care elevii să introducă întrebări asupra unor probleme legate de meseria lor, să primească răspunsuri competente.în încheiere, vorbitorul a arătat importanța pe care o are munca organizației U.T.M. pentru a dezvolta la elevi dragostea față de meseria a- leasă, străduința de a-și însuși ce est<? nou în profesiunea pe care au îmbrățișat-o.

Atribuim, așa cum este resc. o atenție deosebită eficacității educative a întregii noastre activități. Pentru a remedia deficiențele existente, în activitatea casei pionierilor am luat o serie de măsuri. Intr-o consfătuire recentă am a- nalizat colaborarea dintre colectivul Casei pionierilor și școlile din oraș. Au reieșit probtexne importante. învățăminte de care vom ține seama in activitatea de viitor. Ne preocupă, îndeosebi. întărirea rolului activului pionieresc în activitatea școlară si- putem spune, am obținut deja unele rezultate. Organizarea concursurilor se bucură de multă atenție. Astfel, concursul micilor tehnicieni a antrenat un mare număr de participanți, înviorînd activitatea pionierească.Socotesc că instruirea președinților de unități trebuie să aibă caracterul -unui larg schimb de experiență, să se desfășoare pe baza unui program cultural bogat din care participanții să se aleagă cu învățarea unor cîntece, poezii, jocuri etc. Astfel, am procedat, organizînd recent instruirea președinților din unități. Programul desfășurat cu o- cazia multCei Casei
acestei instruiri a avut succes.10 ani de activitate ai pionierilor din Brașov

înseamnă pentru noi o bogată experiență, am putea spune chiar o tradiție în munca pentru educarea elevilor și pionierilor. Intre altele, putem spune că întocmirea programului pe anul școlar și repartizarea sarcinilor și-au găsit la noi o formulă satisfăcătoare. încă de la începutul anului școlar, repartizăm sarcinile ce revin fiecărui membru al colectivului și. ceea ce vreau să subliniez, odată cu aceasta repartizăm și o temă pe care să o studieze în vederea generalizării experienței pozitive.Avem încă unele deficiente în munca noastră : organizam puține excursii; mulți dintre activiștii noștri nu cunosc bine problemele școlii, muncii cu pionierii ; activul Casei pionierilor trebuie încă mul: lărgitSusțin propunerile privitoare la îmbunătățirea activității și structurii organizatorice a caselor pionierilor. Aplicarea acestor măsuri va avea un e- fect pozitiv în înlăturarea paralelismelor existente acum între activitatea din școală și cea de la casa pionierilor va întări sistemul de pregătire și perfecționare a cadrelor care muncesc cu pionierii, va da întregii activități a casei pionierilor un caracter mai educativ, eficient
n
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medii nr. 1 din Constanțan. de la din Con- b organiza^ [ținut unele organizarea din școală, etului oră- i instruim F activ din rincipalelor h fața noa- a avut loc lire cu în-

treg activul. Comitetul U.T.M. s-a ocupat mai cu seamă ?de acei tovarăși care au primit pentru prima oară sarcini de răspundere în cadrul organizației. în tot cursul anului școlar, Comitetul orășenesc U.T.M Constanța a organizat instruiri ale activului la ziua secretarilor.Unul din principalele obiective ale mupcii noastre este

îndrumat de comitetul regional de partid, comitetul regional U.T.M. Galați s-a o- cupat în mod deosebit de școlile profesionale de pe lingă S.M.T. și gospodăriile agricole de stat. Avem în regiunea noastră 13 asemenea școli, cu un efectiv de 1893 elevi. La aceste școli sînt elevi foarte buni. Aceasta, pentru că organizațiile de pionieri și organizațiile U.T.M. au îndrumat pe cei mai buni tineri spre școlile agricole. La examenul de admitere din aceste școli s-a prezentat un număr mare de elevi, așa încît, s-a putut face o bună selecționare. Cei mai mulți dintre elevii școlilor amintite sînt fii de colectiviști, cu dragoste pentru munca în gospodăria colectivă.Activiștii noștri merg deseori în aceste școli, cunosc specificul muncii, ajută efectiv organizațiile U.T.M., precum și școlile. în ridicarea nivelului activității educative.Viitorul an școlar se apro-

pie. Școlile care pregătesc cadre pentru agricultură vor primi o nouă promoție de e- levi. Noi ne-am propus ca încă de pe acum să ne preocupăm de îndrumarea a cît mai mulți tineri spre școlile agricole. Activiștii comitetului regional, comitetelor raionale U.T.M., vor îndruma organizațiile U.T.M. din G.A.C. să ajute instructorii de pionieri, unitățile de pionieri în organizarea unor acțiuni interesante, menite să dezvolte la elevi dragostea pentru meseriile agricole dorința ca, după absolvirea școlii elementare, să se înscrie la școli agricole. Au fost organizate vizite în gospodăriile agricole colective, întîlniri cu maiștri agricoli, cu președinți ai G.A.C., cu fruntași ai recoltelor bogate etc.In continuare, vorbitorul a expus experiența dobîndită de Comitetul regional U.T.M. Galați în îndrumarea organizațiilor U.T.M. din școli precum și unele probleme ale muncii din acest domeniu.

cărții „Am fugit de acasă" de Micuță Tănase, la care au parii ripat autorul cărții, părinții elevilor, profesori, toată unitatea de pionieri, utemiști etc. în carte se vorbește de un tî- năr care s-a rupt de organizație, a devenit egoist, un om care nu primește ajutorul colectivului, care fuge de tovarăși etc. Procesul literar a scos in evidență unde putea să ajungă acest tînăr neți- nînd seama de organizație și colegii lut Și, după această întâlnire, mulți pionieri dintre care cei mai slabi la învățătură au venit la scriitor și au spus că se vor îndrepta, că’ vor munci cu sîrguință, că se vor comporta potrivit disciplinei școlare.în încheiere, vorbitorul a arătat că. pe viitor, comitetul U.TJtf. de la Școala medie nr. 2 din Craiova va îndrumă mai mult pe instructorii de pionieri pentru ca aceștia să-i ajute la rîndul lor pe pionieri să-și organizeze o activitate bogată și atractivă.Pentru aceasta este necesar ca acuviștli comitetului orășenesc U.T.M. care vin în școală să ne ajute mai mult și în ce privește cunoașterea problemelor pionierești, a celei mai bune experiențe din activitatea pionierească. Comitetul U.TJuL al școlii și-a propus să se ocupe efectiv, zi de zi. de activitatea pionierească din școală.

tul U.T.M. — discuții cu fiecare elev în parte, sprijin în rezolvarea greutăților ivite în însușirea materiei — s-au îmbunătățit simțitor atît frecvența cît și situația la învățătură.In continuare, vorbitorul a arătat că e necesar să se respecte hotărîrea ca la școlile serale să fie încadrate cadre didactice cu experiență în muncă și o vechime de cel puțin 5 ani. Există diriginți — a spus el — care nu urmăresc îndeajuns sau chiar nu

se interesează de activitatea din fabrică a elevilor de li cursurile serale. Puțini dintre cei 21 de diriginți vin sistematic în uzină să vadă cum lucrează elevii cursurilor serale, să încerce să lege activitatea din fabrică a tinerilor cu activitatea din școală. In încheiere, vorbitorul a arăta: măsurile ce vor fi luate pentru îmbunătățirea muncii în rîndurile tinerilor care participă la cursurile serale.
Alexe Haralambie 

prim-secretar al Comitetului regional 
București al U. T. M.

Bucșa
9

al Comitetului regional

Cluj al u. T. M.Comitetul regional U.T.M.- Cluj, îndrumat de comitetul regional de partid, a luat unele măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității organizațiilor din școli.Noi acordăm o mai mare grijă pregătirii cadrelor U.T.M. din școli, activiștilor care îndrumă organizațiile U.T.M. din școli. Instruirile se fac cu mai multă regularitate, iar conținutul acestor instruiri este îmbunătățit. Nu mai discutăm doar sarcini curente care revin organizațiilor U.T.M. din școli, ci analizăm diferitele sectoare de activitate, străduindu-ne să oferim activului U.T.M. posibilitatea unui larg schimb de experiență.Firește, sprijinul pe care-1 dăm organizațiilor din școli prin instruirile periodice nu este suficient. Vom ajuta organizațiile U.T.M. zi de zi, concret, mergînd în școală stînd mai multă vreme în mijlocul utemiștilor, cunoscîn- du-le preocupările. La început de an școlar, s-a făcut acest lucru. Activiștii care răspundeau de școli, mergeau în școala respectivă și, timp de
Silvia

cîteva zile, ajutau comitetul U.TJd. să organizeze munca, să pregătească activitățile mai importante. Rezultatele au fost evident, satisfăcătoare, activiștii noștri nu se mai mărgineau la „indicații generale’*, ci se integrau direct și efectiv în munca organizațiilor U.T.M. bineînțeles, păstrîndu-și rolul de îndrumători. Din păcate, pe parcursul anului școlar acest sistem s-a a- plicat din ce în ce mai rar. Pe bună dreptate s-a arătat în plenară că îndrumarea activiștilor organizațiilor U.T.M. din școli este o sarcină permanentă, iar această îndrumare trebuie s-o facem cu mult spirit de răspundere. Noi, activiștii trebuie să ne pregătim mai temeinic, să cunoaștem specificul muncii din școli, cerințele de ordin pedagogic ale acesteia, să studiem experiența pozitivă, s-o popularizăm, — adică să dovedim mai multă competență pentru ca atunci cînd pășim în școală — și trebuie s-o facem foarte des — indicațiile pe care le dăm să fie ceie mai bune.

Comitetul regional U.T.M. București, sub conducerea și îndrumarea comitetului regional de partid, s-a ocupat de îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.M. din școlile profesionale pentru a spori contribuția acestor organizații la pregătirea cadrelor de muncitori. Am luat măsuri pentru a face cunoscut elevilor și utemiștilor documentele de partid. Am ajutat organizațiile de bază ca, periodic, să pună în discuție felul cum utemiștii se pregătesc în aceste școli. S-a discutat în organizații despre situația la învățătură în strînsă legătură cu sarcinile pe care partidul le pune în fața noastră. A- ceasta a contribuit la îmbunătățirea activității în școlile profesionale.Sînt și activiști cere nu a- jută temeinic organizațiile din școli pentru că ei înșiși nu au o suficientă pregătire. Pentru remedierea acestei situații am organizat un curs de pregătire cu secretarii comitetelor raionale care răspund de problemele muncii în școli. Lunar, la comitetul regional U.T.M. se face instruirea activiștilor care se ocupă de organizațiile U.T.M. din școli. în luna noiembrie am organizat cu primii secretari ai comitetelor raionale U.T.M. o consfătuire pentru că unii dintre ei se ocupau prea puțin de îndrumarea și ajutorarea utemiștilor din școlile de care răspund. De asemenea, au fost instruiți, la nivelul

regiunii, instructorii ' comitetelor raionale U. T. M. în colaborare cu secția de învățămînt și cultură a sfatului popular regional, organizăm trimestrial instruirea educatorilor din școlile profesionale. Ca rezultat al îmbunătățirii muncii politico-organizatorice, într-o seamă de școli s-au obținut rezultate bune. Astfel, în școlile profesionale din raioanele Giurgiu, Urziceni și altele situația la învățătură pe trimestrul II s-a îmbunătățit simțitor față de trimestrul I. Aceste exemple nu sînt singurele exemple bune ce se pot da din regiunea noastră.Vom ajuta mai eficient decît pînă acum toate organizațiile U.T.M. în îmbunătățirea muncii politico-educative în scoptil dezvoltării răspunderii tuturor elevilor față de datoria de a învăța bine. Pentru a generaliza experiența pozitivă acumulată în școli, vom folosi din plin toate mijloacele ce ne stau la dispoziție. A-i ajuta pe activiștii noștri din școli să muncească mai bine, înseamnă, în primul cunoască forme și să aplice aceea, în instruire tăți, vom stărui pentru efectuarea unui experiență chemați să desfășoare educativă în și pionierilor.

rînd, a le înlesni să cele mai izbutite metode de muncă, ! aceste metode. De cadrul sistemului de și prin alte posibili-larg schimb de între toți cei organizeze și să munca politico- rîndurile elevilor
Iosif Nichita

prim - secretar al Comitetului regional
Banat al U. T. M.

Holic
secretar ai comitetului U. T. M.

de la Școala medie nr. 2 din DorohoiPentru a veni în ajutorul elevilor care studiază ..Statutul U.T-M.** am organizat întâlniri cu activiști de partid, cu vechi membri de partid și muncitori le-au vorbit trecutul eroic despre dezvoltarea Suceava, despre luptele din februarie 1933. Am organizat, de asemenea, concursuri pentru învățarea de cîntece și poezii patriotice. De la începutul anului a fost stabilit un grup de tovarăși profesori care fac informări politice. Săptămînal, grupul de profesori se întrunește pentru a discuta problemele și evenimentele ce urmează să fie explicate elevilor.O preocupare a comitetului organizației U.T.M. din școala noastră a fost aceea de a face cunoscute elevilor hotărîrile de partid. Aceasta s-a făcut prin diferite adunări, prin convorbiri cu activiști de partid. Astfel, au fost explicate elevilor documentele plenarei C.C. ai P.M.R. din 30 iunie—1 iulie și ale Consfătuirii pe țară a colectiviștilor. Pentru orientarea profesională a elevilor am organizat o serie de acțiuni. Printre altele, am invitat studenți ai Institutului agronomic din Iași care au vorbit elevilor despre condițiile ce le sînt create, despre frumusețea profesiunii de inginer agronom.Pentru ca elevii noștri să-și

ceferiști care elevilor despre al poporului, regiunii

folosească bine timpul liber am organizat, pe baza planului comun cu conducerea școlii și ținînd cont de dorința lor, o seamă de activități cultural-educative. Avem o brigadă artistică de agitație care a dat numeroase spectacole în școală și în afara școlii. Avem și brigăzi artistice ale claselor. Organizăm concursuri ^Drumeții veseli**, am vizitat orașele Suceava și Fălticeni, Fabrica de zahăr Bucecea. Au fost organizate și excursii cu durata de 10 zile. Avem echipă de gimnastică pe școală care de curînd s-a întors de la campionatul republican de gimnastică. Echipe de gimnastică avem în fiecare clasă.Organizația de partid din școală ne-a îndrumat să acordăm o mai mare atenție educației morale a elevilor, să dezvoltăm la aceștia trăsături frumoase de caracter, o conduita demnă de un elev al școlii noastre noi, socialiste. Astfel, în ultima vreme ne preocupăm să organizăm a- dunări generale U.T.M. în care să discutăm despre atitudinea elevilor în școală și în afara școlii, despre ceea ce trebuie să înțeleagă prin adevărata colegialitate și prietenie. să organizăm recenzii și procese literare despre acele cărți din care elevii pot trage bogate învățăminte privind formarea profilului lor moral înaintat.

Comitetul regional U.T.M.- Banat, sub îndrumarea comitetului regional de partid, s-a preocupat cu atenție de munca de educație a tineretului din școli Am acordat mai multă grijă pregătirii secretarilor U.T.M. din școli, am îmbunătățit îndrumarea muncii din școli. Ca rezultat al a- cestor măsuri sînt tot mai multe organizații U.T.M. care desfășoară o activitate bogată.Un fapt pozitiv este și a- cela că sînt din ce în ce mai multe organizații U.T.M. care țin legătura cu familiile copiilor, stau de vorbă cu părinții, le scriu despre situația fiilor lor etc.Unele neajunsuri, care se manifestă în activitatea unor organizații U.T.M. din școli, se datoresc stilului de muncă al comitetului regional, al comitetelor raionale și orășenești U.T.M.Astfel, anul acesta au fost înființate organizațiile U.T.M. pe ani de studiu. Organizațiile U.T.M. de ani desfășoară a- cum o activitate susținută dar, din păcate, la nivelul organizațiilor U.T.M. de clasă activitatea este mai slabă, birourile U.T.M. de clasă n-au

fost ajutate suficient pentru a ști care le sînt sarcinile.De asemenea, insuficient s-au ocupat activiștii U.T.M. de buna desfășurare a adunărilor generale U.T.M. în școli, de îndrumarea comitetelor U.T.M.. a organizațiilor U.T.M. ’ bili cu nea de rale și miști la pregătirea acestoraîn afară de aceasta, biroul comitetului regional U.T.M. nu a organizat suficient de bine munca de control și îndrumare în școli.Din lucrările plenarei, noi am tras concluzii importante privind activitatea noastră de viitor, măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a îmbunătăți stilul de munca al activiștilor care se ocupă de școli, pentru a generaliza experiența pozitivă.în încheiere, vorbitorul a propus M.I.C. să asigure tuturor școlilor profesionale pedagogi cu o bună pregătire, pasionați de această muncă ; să găsească soluția ca, periodic, aceștia să participe la cursuri de perfecționare a pregătirii l-or.

de ani pentru a sta- mai multă grijă ordi- zi a adunărilor gene- a-i antrena pe ute-

Augustin Wals
secretar al comitetului U. T. M.

al Uzinelor de tablă subțire din Galațide tablăPe lingă Uzinele subțire din Galați funcționează o școală medie serală, unde învață elevi în clasele V—VII și VIII-XI. Comitetul U.T.M., îndrumat de organizația de partid, a acordat atenție modului în care tinerii învață. în anul 1961, organizația U.T.M. a sprijinit acțiunea de încadrare a tinerilor la cursurile serale muncitorești. Comitetul

U.T.M. colaborează cu șefii secțiilor unde lucrează elevi de la cursurile serale pentru a le crea condiții bune de învățătură, pentru a-i sprijini în însușirea materiilor. Rezultatele obținute la învățătură au fost mulțumitoare.Cu toate rezultatele obținute de la cursuri lipsesc încă relativ mulți tineri. în urma unor măsuri luata de comite

Eugen Kartis
9

elev |a Școala profesională

a Uzinelor „Electromagnetica" din BucureștiComitetul U.T.M. din școala noastră a dat o deosebită a- tenție educării prin muncă a elevilor. Ne-am străduit să găsim noi forme și metode care să dezvolte la elevi dragostea față de meseria aleasă, față de uzină, față de muncă. Comitetul U.T.M. al uzinei a ajutat la repartizarea elevilor la practică pe lîngă cei mai buni muncitori, care se ocupă cu dragoste de ucenici, muncitorii de mîine. Ținînd o legătură permanentă cu maiștrii, membrii comitetului U.T.M. cunosc bine felul în care utemiștii își desfășoară activitatea la locul de muncă. Periodic este analizată activitatea elevilor în cadrul adunărilor generale din secțiile de producție ale uzinei unde participă și elevii școlii noastre.La secțiile de matrițerie și întreținere mecanică am organizat un concurs. Elevi din anii III și IV din aceste secții au fost lăsați să lucreze cu bon de lucru. Am observat că ei au reușit să ducă la bun sfîrșit lucrările ce li s-au dat, dovedind prin aceasta că sînt capabili să lucreze în baza sarcinilor de producție ce revin celor două secții.Tot pentru dezvoltarea dragostei față de meseria alea
să au fost organizate con-

cursuri între școala de meserii și școala profesională. Școala noastră a reușit să obțină locul I la meseriile de matrițer și strungar și locul II la frezor. Cu această ocazie, elevii noștri au dovedit că au înțeles care este rolul lor în școală și și-au dat seama că trebuie să învețe și să muncească să devină muncitori de dej de ai socialiste.că avem elevi matrițeri care lucrează cot la cot cu muncitori de categoriile 7 și 8.Desigur, activitatea noastră ar putea fi și mai bogată. Din dezbaterile plenarei ne-am dat seama cum și în ce direcție trebuie să ne îmbunătățim munca. Vom organiza mai multe activități care să contribuie la lărgirea orizomu-. lui cultural și politic al elevilor școlii noastre, deoarece noi pregătim nu numai buni meseriași, ci și oameni cu cunoștințe multilaterale. în organizarea acestor manifestări cultural-artistice vom cere sprijinul organizației U.T.M. din întreprindere. Rezultatele bune obținute ptaă acum nu pot fi. decît un imbold pentru ridicarea pe • treaptă super-.oară a ritrefi noastre mzc.

în așa fel încît ’ ‘ ’ nă-industriei noastre Noi ne mîndrim
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ministrul invățămîn.ului și CulturiiA fost acordată o deosebită atenție legării învățămîntului de viață.în legătură cu practica elevilor s-a dus o muncă susținută pentru asigurarea locurilor de practică în unitățile productive. După încheierea colectivizării agriculturii, o a- tenție sporită va trebui acordată însușirii cunoștințelor a- grare atît în școlile elementare de 7 ani, și, respectiv, 8 ani cît și în școlile medii din localitățile rurale. Elevii trebuie să participe regulat la practica de producție din școli și uzine, să meargă în G.A.C. și G.A.S., pe șantiere de construcții, ăvînd astfel posibilitatea să cunoască munca, rezultatele obținute de poporul nostru muncitor.M.I.C. în colaborare cu Comitetul Central al U.T.M. a a- cordat o grijă sporită îmbunătățirii muncii politico-educative în rîndul elevilor.S-a acordat atenție selecțio- ' nării profesorilor și diriginți- lor precum și îndrumării activității acestora. în acest scop, am organizat consfătuiri cu diriginții, consiliile pedagogice s-au desfășurat mai bine, s-a elaborat lucrarea „Munca profesorului diriginte44, care, cu toate lipsurile sale, conține multe forme metodice pentru buna desfășurare a activității diriginților.O atenție deosebită s-a a- cordat excursiilor și drumețiilor la care a participat un număr sporit de elevi. Ținînd seama de rolul lor educativ, excursiile și drumețiile să cuprindă în acest an un mai mare de excursie, unele locuri _______să fie explicate și prin lecții.Pentru a mări rolul profesorilor în activitatea educativă din școală, M.I.C. a luat o serie de măsuri. Printre altele, în școlile și institutele pedagogice se vor preda cunoștințe despre activitatea organizațiilor U. T. M., iar în acest scop la cursurile de perfecționare a cadrelor didactice se vor ține lectii și conferințe. în anul trecut a fost organizat un asemenea curs cu cadrele didactice și cu instructorii de pionieri la Predeal. Acesta a dat rezultate bune. Este bine venită propunerea de a se introduce la pregătesc profesori privind organizarea șurarea activității din școli.Pentru realizarea ce le revin, M.I.C., _______cu C.C. al U.T.M., au întreprins în comun mai multe măsuri menite să asigure o bună colaborare între organizațiile U.T.M. și cadrele didactice. Așa, de pildă, a fost elaborată instrucțiunea cu privire la coordonarea activităților cultural-educative și alte instrucțiuni. Este necesar ca pe viitor această colaborare să fie mult mai strînsă, mai ales pe linia îmbunătățirii muncii e- ducative, a folosirii unor forme cît mai bune în această muncă. Este o datorie a conducerilor școlilor să întocmească cu grijă și să aplice planurile comune de activități cultural-sportive.Ministerul nostru se angajează să ia toate măsurile pentru mobilizarea factorilor chemați să contribuie la încheierea cu succes a anului școlar, la desfășurarea muncii de e- ducație comunistă a elevilor, viitori constructori ai socialismului și comunismului scumpa noastră patrie.

în țara noastră, dezvoltarea învățămîntului și culturii ocupă un loc deosebit. Sarcina dată de Congresul al III-lea al P.M.R. pentru încheierea generală a învățămîntului de 7 ani a fost în linii mari îndeplinită, trecîndu-se la învăță- mîntul general de 8 ani.Se dezvoltă și învățămîntul mediu care, în anul acesta cuprinde cu 250.000 de elevi mai mulți decît în anul școlar I960-—1961. Cerințele mereu crescînde ale economiei naționale au dus la mărirea numărului de elevi din școlile profesionale și tehnice. în aceste școli, avem cu 30.000 mai mulți eleyi decît în anul precedent. Se întărește baza materială a școlii; în ultimii doi ani au fost date în folosință peste 7.500 săli de clase, ceea ce reprezintă o jumătate din construcțiile prevăzute în planul de șase ani. Au fost îmbunătățite condițiile de muncă și de trai ale cadrelor didactice, prin succesive majorări de salarii.Ca urmare a muncii desfășurate de corpul didactic, de organizațiile U.T.M. și de pionieri, sub îndrumarea organizațiilor de partid, elevii obțin rezultate mai bune la învățătură și își însușesc principiile educației comuniste. Procentul celor promovați e în creștere, tot mai mulți elevi se prezintă bine la examene.Nouă, tuturor — cadre didactice, activiști ai Ministerului învățămîntului și Culturii, ai U.T.M. — care avem sarcina organizării procesului instruc- tiv-educativ în școli, aceste înfăptuiri ne produc o mare și aleasă bucurie.Dar așa cum reiese și din raportul Biroului C.C. al U.T.M. față de condițiile create de partid și guvern învă- țămîntului, copiilor și tineretului nostru, rezultatele la învățătură pot fi și mai bune și trebuie să fie mai bune. Problema combaterii mediocrității trebuie să stea în permanență ir. atenția organelor de învă- țâmînt și organizațiilor U.T.M. Trebuie să găsim forme po- ir.rite pentru a stimula și mai mult interesul elevilor pentru învățătură ; să colaborăm mai îndeaproape și să obținem sprijinul efectiv al familiei. Este necesar ca organele de invățămînt să se ocupe mai stăruitor de educarea elevilor.iLLC. a acordat atenție ridicării nivelului procesului in- struetxv-educativ, legării în- văCruntului teoretic de învă-Imbunătățirile aduse manualelor școlare îndeosebi ce- ior de limba romînă, economie politică, științele naturii,- matematică, fizică, chimie, constituie un însemnat pas înainte in pregătirea și educația e- levilor, atît în învățămîntul de cultură generală cît și în învățămîntul tehnic. în acest an școlar, s-au tipărit pentru învățămîntul de cultură generală toate manualele — 358 de titluri, într-un tiraj de 18.000.000 de exemplare. S-au făcut progrese în editarea manualelor pentru învățămîntul tehnic.Tinînd seama de dezvoltarea impetuoasă a învățămîntului, au luat extindere institutele pedagogice care pregătesc cadre didactice. Numai în acest an, vor absolvi institutele pedagogice circa 3000 de tineri, iar în anii următori numărul lor va crește. De asemenea, se vor lua măsuri de îmbunătățire a muncii de educație în aceste institute.

logic, politic și de generală al elevilor, în comportarea lor în școală și în toate împrejurările vieții. Acolo unde organizațiile U.T.M. nu desfășoară o susținută muncă de educație, urmările se văd în pregătirea nemulțumitoare a elevilor, în numărul de corijenți, de elevi nedisciplinați, cu o comportare neconformă cu normele de conduită ale școlii.în continuare, vorbitoarea a arătat că deși Comitetul orășenesc U.T.M. București s-a ocupat mai mult și mai bine decît în trecut de activitatea din școli, totuși, ajutorul acordat organizațiilor U.T.M. este insuficient. Activiștii comitetului orășenesc, ai comitetelor raionale merg relativ puțin în rîndurile elevilor, nu acordă sprijin eficient, nu se ocupă de problemele esențiale ale muncii educative în școli. Ținînd seama de faptul că în clasele a VIII-a vin elevi din diferite școli, închegîndu-se un nou colectiv, cu elevii din această clasă desfășurăm o bogată activitate folosind cele mai di-

ferite forme. Ca urmare, în clasele a X-a și a Xl-a elevii dovedesc o conștiință ridicată, învățătura este la loc de cinste, exigența colectivului format de-a lungul anilor are o puternică înrîurire asupra comportării elevilor.Vorbitoarea a analizat în continuare cîteva deficiențe ale activității pionierești. Se mai organizează diferite acțiuni insuficient de atractive, se folosesc forme greoaie. Deseori, instructorii nu se fac înțeleși de către copii, nu organizează într-un chip izbutit jocul și cîntecul copiilor, îi îndrumăm pe instructori și vom stărui în continuare ca ei să vorbească copiilor într-un limbaj accesibil, corect, bogat și frumos. Pregătirea instructorilor de pionieri în domeniul cunoașterii metodelor pedagogice de muncă cu copiii, a specificului acestei munci în funcție de vîrsta pionierilor, este insuficientă. Ne vom strădui să folosim și în această privință toate concluziile și învățămintele ce se desprind din actuala plenară, să aplicăm hotărîrile luate.

dă, lupta împotriva frecvenței neregulate.Rezultatele obținute la sfîrșitul primului și al celui de-al doilea semestru au fost astfel mai ridicate.Școala noastră este una din școlile care experimentează legarea învățămîntului cu practica. Elevii claselor VIII— IX se instruiesc direct în producție. In această direcție am avut rezultate frumoase. La începutul anului am avut și cîțiva elevi care nu se prezentau la locul de muncă indicat. Organizația U.T.M. a analizat atitudinea acestor elevi și ei s-au îndreptat.Am reușit astfel ca la sfîrșitul trimestrului I să avem toți elevii cu note peste

practica în producție, numărul absențelor nemotivate să fie scăzut.în continuare vorbitorul a subliniat cîteva aspecte ale activității organizației U.T.M. pe plan cultural, nizării educative liber al elevilor.împreună cu U.T.M. și cerînd ganizației de partid — a încheiat el — îi vom ajuta și mai mult pe elevi să-și petreacă într-un mod plăcut și instructiv timpul liber. Vom organiza mai multe excursii, mai multe reuniuni tovărășești, vom antrena masa mare a elevilor în activitatea cultural-artistică și sportivă.

elevi. număr După văzute

facultățileun și desfâ- educative
care curs

sarcinilor împreună

în
Miron Olfeanu

vkepreșecMnteîn școlile medii și profesionale se desfășoară o activitate sportivă în continuă creștere. Cu ajutorul organizațiilor U.T.M. și al cadrelor didactice, se organizează anual campionate republicane școlare la atletism, volei, gimnastică, baschet, înot, fotbal, handbal și schi, precum și alte competiții și activități sportive. In anul școlar 1960—1961 la aceste campionate au participat 150.000 de elevi. Această activitate împreună cu orele de educație fizică își aduce contribuția la rezolvarea sarcinilor importante ce revin școlii.Totuși mal sînt încă și unele deficiențe în privința activității sportive din școli.Asociațiile sportive din școli nu se află în centrul atenției organelor U.C.F.S., nu sînt îndrumate și sprijinite suficient și, din această cauză, nu-și îndeplinesc în bune condiții sarcina organizării activității sportive extrașcolare a elevilor.Practica a dovedit că în școlile unde timpul liber este folosit judicios, unde educația fizică este folosită în mod

al U. C. F. Srațional, situația la învățătură este mai bună.Asociațiile sportive din școli trebuie să conlucreze cu organizațiile U.T.M. și pionieri în organizarea activității sportive. Este nevoie de mai multă inițiativă din partea organelor U.C.F.S. și a secțiilor de învățămînt pentru amenajarea bazelor sportive în curțile școlilor și pe terenurile din a- propierea acestora.Noi ne propunem ca în viitorul apropiat să luăm măsuri practice care să ducă la organizarea mai bună a muncii și, împreună cu organizațiile U.T.M., să îndeplinim sarcina ca întreg tineretul școlar să fie cuprins într-o activitate sportivă continuă, să se inițieze un acțiuni de masă, sportive, pe clase, asîgurînd caracter educativ ____________  ,mînd încă de pe băncile școlii deprinderea practicării cu regularitate a exercițiilor fizice, într-un cuvînt, să atribuim educației fizice rolul ce-i revine ca parte integrantă a educației comuniste.

număr mare de întreceri competiții, întreceri interclase și școli, acestor activități un atractiv și conținut corespunzător, for-

Cecilia
secretar al Comitetului orășenesc

Bucureștiîn școlile din Capitală se obțin rezultate tot mai bune la învățătură și în educarea elevilor. Elevii învață cu sîr- guință pentru însușirea cunoștințelor teoretice și practice, au preocupări corespunzătoare calității lor de elevi datoriei de a se pregăti te-

al U. T. M.meinic pentru muncă și viață, de a-și însuși morala comunistă. Munca temeinică de educație în rîndurile elevilor — la care organizațiile U.T.M., îndrumate de organizațiile de partid aduc o importantă contribuție — își arată roadele a- tît în ridicarea nivelului ideo-

elevă la Școala medie nr. 2 d*In BacăuȚinînd seama că principala noastră sarcină este de a învăța, comitetul U.T.M. de la Școala medie nr. 2 din Bacău, în strînsă colaborare cu tovarășii diriginți și profesori, sub conducerea organizației de partid din școală, se străduiește să dezvolte la elevi hotări- rea de a-și îndeplini această sarcină la un nivel tot mai ridicat. La începutul anului școlar am întâmpinat unele greutăți; unii elevi neglijau învățătura. Ne-am străduit să-i determinăm pe toți elevii să lupte pentru a-și depăși continuu propriile lor rezultate la învățătură. Am întărit controlul colectiv asupra activității fiecărui elev în parte. Astfel, comitetul U.T.M. ține legătură în permanență cu tovarășii diriginți pentru a găsi metodele cele mai bune de a-i 1 ajuta pe toți elevii să-și organizeze bine studiul, să utilizeze cu folos timpul liber. Analizăm' adesea de ce unii elevi obțin rezultate mai slabe. S-a încetățenit obiceiul ca atunci cînd unii elevi vin nepregătiți la orele de clasă, membrii birourilor U.T.M. să analizeze împreună cu un profesor sau cu dirigintele cauzele acestei rămîneri în urmă. Bineînțeles că nu ne limităm numai la trecerea în revistă a acestor cauze ci luăm măsuri pentru înlăturarea lor pentru a-1 ajuta pe elevul respectiv.Adunările generale U.T.M. joacă un rol însemnat în viața utemiștilor școlii. Ele au contribuit efectiv la dezvoltarea responsabilității elevilor pentru învățătură. In cadrul adunărilor generale noi nu discutăm statistica notelor sla-

be ci facem analiza cauzelor care au determinat pe unii elevi să nu aibă rezultate bune la învățătură și, totodată, popularizăm experiența fruntașilor. Activitatea elevilor este analizată în lumina sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața noastră, a tineretului. Adunările generale U.T.M. au contribuit la dezvoltarea spiritului critic și autocritic al elevilor; aceștia iau poziție fermă față de elevii care, în ciuda ajutorului dat, obțin rezultate nesatisfăcătoare. Majoritatea elevilor școlii noastre au ajuns să înțeleagă că datoria de a învăța bine nu este o chestiune personală a fiecăruia ci o p’roblemă de interes colectiv.în legătură cu orientarea profesională a elevilor, vorbitoarea propunea ca organele U.T.M., precum teia tineretului*4 să mult organizațiile pentru a cunoaște de activitate unde mare nevoie de cadre, formele și metodele pe care le folosesc alte organizații U.T.M. privind îndrumarea elevilor spre acele profesiuni care corespund aptitudinilor lor, cerințelor economiei și culturii noastre. Altfel — arăta vorbitoarea — vom face așa cum am făcut pînă acum — orientare profesională „în general" și, deci, fără eficacitatea dorită. Totodată, propunem să ne sosească din timp, nu la sfîrșit de an școlar, prospecte ale școlilor tehnice și ale institutelor de învățămînt superior, pentru a le putea populariza în rîndul elevilor.

Comitetul regional U.T.M. Mureș-Autonomă Maghiară a luat unele măsuri privind îmbunătățirea muncii din organizațiile de bază U.T.M. și pionieri, pe baza indicațiilor Comitetului Central al U.T.M. Astfel, numeroși activiști ai comitetului nostru regional au stat în școli cîte 7 zile atît la începutul anului, cît și după aceea, ajutînd în mod concret i U.T.M. și sprijinit eficient din școli, tocmirea dintre organizația U.T.M. direcțiunea școlii, la stabilirea unor măsuri concrete care să ducă la îmbunătățirea muncii în școlile din regiune. De a- semenea, în luna februarie, comitetul regional U.T.M., îndrumat de comitetul regional do partid, a creat o brigadă formată din activiști ai comitetului regional U.T.M. la care au participat inspectori ai secției de învățămînt a sfatului popular regional care a ajutat organizațiile U.T.M. și

munca organizațiilor . de pionieri. Ei au activitatea participînd la în- planurilor comune și

de pionieri în orientarea activității lor. Totuși nu toți activiștii noștri dau un ajutor calificat organizațiilor U.T.M. din școli. Nu toți urmăresc îndeplinirea hotărîrilor și a indicațiilor cu privire la îndrumarea și controlul muncii organizațiilor U.T.M. și de pionieri și sprijinul ce trebuie dat activității desfășurate în rîndurile elevilor în ce privește îmbunătățirea muncii din școli. Secțiile de învățămînt și cultură ale sfaturilor populare regionale și raionale, precum și Ministerul învățămîntului și Culturii ar trebui să ia unele măsuri privind perfecționarea cadrelor care se ocupă cu munca în rîndul tineretului.în continuare vorbitorul a arătat că pe baza discuțiilor purtate în plenara C.C. al U.T.M., Comitetul regional U.T.M. Mureș-Autonomă Maghiară va trebui să îmbunătățească munca sa și în ce privește organizarea timpului liber al pionierilor și școlarilor.

anelor partid, â în școli fă compet entru ' ă a acti e în rî erijr-^ Repetînd materia pentru •torilor pentru __________________ U.T* atățire? 
Numirea nouiu^?r;a , steag arxism;va te» P % a rt t:Ecu ' .xi-’nul «e educa Avilor |

INFOR ^consttistor lor direct Britis?e’ f ț tanic), t în R-P.%, Mmistei t terne.La sosirv întâmpinați zeanu, v I.R.R.C.S. și rector ad-interi culturale din K cerilor Externe, zenți, J. D. Mu Marii Britanii precum și aljj gației.

Sîmbătă au început lucrările celei de-a Vil-a sesiuni științifice a cadrelor didactice din Institutul Politehnic București. Participă academicieni, oameni de știință, cercetători, ingineri și tehnicieni din diferite întreprinderi, studenți.

de 8 ani din comunaDupă alegerea noului activ pionieresc, în unitatea noastră s-au ținut cu regularitate instruiri lunare cu activele de detașament și de grupă. în cadrul activităților educative am căutat să învățăm cu activul pionieresc jocuri pionierești, precum și cîntece despre patrie și partid, care au fost apoi învățate cu toți pionierii.în activitatea care se desfășoară în unitatea noastră e- xistă o strînsă legătură între activul pionieresc, instructori și cadrele didactice.în centrul atenției noastre a fost lupta pentru obținerea notelor bune, lupta împotriva mediocrității. Am înființat grupe de întrajutorare, care au avut un rol însemnat în ridicarea nivelului la învățătură al elevilor. Pentru stimularea elevilor buni la învățătură am introdus poșta detașamentului. în fiecare săptămînă, celor mai buni elevi le-am trimis felicitări. Aceste felicitări i-au stimulat pe copii. Elevii slabi s-au străduit să învețe și ei mai bine. Pentru elevii slabi la învățătură am cerut, prin scrisori, ajutorul părinților. Prin reușit să obținem rezultate frumoase, trimestru, numai 2 au rămas corijenți. Pentru a-i ajuta pe copii să-și petreacă în mod plăcut și educativ timpul liber, unitatea de pionieri din școala noastră, în colaborare cu direcțiunea școlii a organizat vizite la G.A.C. și G.A.S., excursii la București, Doftana, Sinaia. Aceste vizite și excursii au avut ca scop cunoaș-

Vieru. raionul Giurgiuterea realizărilor și frumuseților patriei noastre.Un rol important în educarea copiilor l-au avut și a- dunările pionierești. S-au-ținut adunări intitulate: „Orașe noi pe harta țării44, „Mulțumim din inimă partidului" etc. în clasa a VII-a am organizat adunări intitulate: „Ce să fiu ?“. Aceste adunări au avut o influență pozitivă a- supra elevilor: 19 elevi din clasa a VII-a sînt hotărîți ca după terminarea anului școlar șă lucreze în agricultură.De asemenea, am căutat să dezvoltăm la elevi dragostea față de avutul obștesc. în toamnă, elevii școlii noastre au recoltat porumb de pe o suprafață de 35 ha. De asemenea, elevii au participat, după puterile lor, la construirea unei clase de curs. Prin vizitele efectuate la G.A.C. și G.A.S. am dezvoltat la elevi dragostea pentru sectorul zootehnic. Cu sprijinul G.A.C., pionierii din unitatea noastră vor lua în grijă doi stupi de albine.Dar în această privință noi trebuie și putem să facem mai mult. Comitetul raional U.T.M. să îndrume organizațiile U.T.M. din G.A.C.-uri și G.A.S.-uri să trimită mai des în unitățile de pionieri de la sate tineri fruntași din sectorul zootehnic care să le vorbească pionierilor și școlarilor despre frumusețea meseriei de îngrijitor de animale. Fără îndoială că astfel de întâlniri vor contribui ca tot mai mulți absolvenți ai școlii de 8 ani să se îndrepte spre școlile care pregătesc cadre pentru agricultură.

Prin formele de din ce în ce mai interesante pe care le folosim, organizația de pionieri din școală își aduce contribuția la educația comunistă a copiilor. Pionierii din unitatea noastră discută în cadrul detașamentelor probleme ce se ivesc în școală, îi ajută pe pionierii și școlarii mai slabi la învățătură.Sub îndrumarea organizației de partid din comună și cu ajutorul cadrelor didactice, am reușit să folosim în detașamentele de pionieri forme de activitate potrivite vîr- stei copiilor pentru ca activitatea să fie cît mai atractivă, am folosit întotdeauna activul pionieresc precum și inițiativa și propunerile copiilor, i-am lăsat pe ei să organizeze diversele activități iar noi i-am ajutat.Colectivul de instructori din școală explică copiilor, pe înțelesul lor, cele mai importante evenimente politice interne și internaționale, realizările regimului democrat-popular, în acest scop, se organizează în adunări de grupă, de detașament, convorbiri legate de diferite evenimente interne și internaționale. De asemenea, îi ajutăm pe copii să cunoască trecutul de luptă a partidului. Organizăm adunări la care sînt invitați activiști de partid. Ei vorbesc copiilor despre trecutul de luptă a partidului, despre lupta oa-

regiunea lașimenilor muncii, conduși partid, pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste. De obicei, aceste adunări sînt urmate de programe artistice, de poezii și cîntece despre patrie și partid.Pentru a-i ajuta pe copii să cunoască viața și realizările patriei noastre am organizat numeroase adunări. Astfel, a- dunările pionierești „înflorește țara mea", „Călătorie imaginară pe harta raionului44 s-au bucurat de mult succes. Cu- rînd după această adunare, o pionieră a venit cu propunerea să organizăm adunarea pionierească intitulată „Călătorie pe harta comunei noastre". La această adunare am invitat un colectivist bătrîn. El a vorbit copiilor despre trecutul satului nostru, ară- • tînd cum arăta acesta pe vremea cînd era el tînăr. Bătrî- nul ’ a povestit copiilor că pă- mîntul care astăzi aparține colectivei, în trecut era proprietatea unui moșier. Astăzi, pe fosta moșie sînt zeci de case noi, avem o gospodărie agricolă colectivă, 3 școli. Copiii noștri se mîndresc cu satul lor.Instructorii se preocupă pentru ca în adunări, în excursii copiii să învețe cîntece și jocuri pionierești, care contribuie ca în viața unității să fie voie bună, cîntec și joc atît de potrivite muncii noastre pionierești.

Ca rezultat al discuțiilor între delegația comercială guvernamentală ~și delegația vernamentală la data de s-a semnat tocolul privind mărfuri și plățile pe anul 1962, în cadrul acordului comercial de durată în vigoare între cele două țări.
Există toate condițiile ca ir^c’’e 

să fie executate

podării. Paralel cu 
să continue mai intens întreținerea 
semănăturilor de toamnă și să facă 
controlul acestora pentru depis
tarea dăunătorilor în vederea a- 
plicării măsurilor de combatere. Grăparea sau făvălugirea semănăturilor și aplicarea îngrășămintelor 
suplimentare sa se facă diferențiat 
în funcție de starea de vegetație 
a fiecărei parcele în parte. Dacă 
solul este fasat să se grăpeze, 
iar semănăturile desrădăcinafe 
(descălțate) să se tăvălugească. In 
ambele situații pe semănăturile 
slab ieșite din iarnă, rare și neînfrățite să se împrăștie îngrășă
minte pentru stimularea vegetației.
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eficacitate^

Văsies
9

director al Școlii medii „Pspiu llarian"
din Tîrgu MureșAm primit cu nespusă bucurie invitația de a participa la Plenara C.C. al U.T.M. în cadrul căreia se dezbate o problemă aflată în centrul activității organelor și organizațiilor U.T.M. din școli.Imediat după începerea a- nului școlar noi am trecut la analizarea rezultatelor la învățătură din anul precedent, și, în urma acestor analize, am luat o serie de măsuri pe linie didactică, menite să-i

ajute pe elevi să obțină zultate mai bune. împreună cu diriginții claselor am organizat adunări în cadrul cărora s-au prezentat cîteva referate „Cum învăț", „Cum iau notițele la orele de curs și cum le folosesc pentru pregătirea lecțiilor44, „Cum îmi organizez timpul liber44 etc. In același timp, în consiliile pedagogice am pregătit orele de dirigenție în cadrul cărora am dezbătut probleme ca, de pil-

Ingmar
membru in

In drumarea partid s-a laborare nizația U. T. M. și conducerea școlii. Conducerea școlii îndrumă cadrele didactice să sprijine munca organizației, încă de la începutul anului școlar, în consiliul pedagogic s-au trasat sarcini concrete cadrelor didactice privind colaborarea, în diferite probleme, cu organizația U.T.M. Astfel, au fost repartizate cadre didactice care să conducă activitatea diferitelor cercuri științifice, să îndrume formațiile artistice «și sportive etc. De asemenea, pe baza planului comun de activitate, li s-au trasat sarcini în legătură cu diferitele acțiuni organizate în comun de organizația U.T.M. și conducerea școlii (vizite la întreprinderi, vizionarea de spectacole, organizarea concursului „Drumeții veseli” etc.) Diriginții sînt și ei îndrumați să sprijine activitatea U.T.M.Planul comun direcțiunea școlii comitetul U.T.M. serie de activități care îi ajută pe elevi să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și folositor. La activitățile care se organizează în școala noastră participă atît elevii romîni cît și germani, întărindu-se astfel prietenia dintre ei. Astfel, în școala noastră s-au organizat mai multe cercuri pe materii, precum și diferite formațiuni artistice și sportive. Avem în

școală cor, fanfară, formație de muzică ușoară, echipe sportive. S-au organizat, de asemenea, vizite la întreprinderile din orașul nostru în scopul dezvoltării interesului elevilor pentru munca practică, audiții muzicale și reuniuni tovărășești. în fiecare lună, altă organizație de an organizează o • reuniune la care sînt invitați și elevii buni din alte clase.Mă gîndesc că ar fi foarte bine ca aceste reuniuni să fie organizate în colaborare cu organizațiile U.T.M. din întreprinderi. Prietenia care s-ar lega astfel între tinerii muncitori și elevi ar avea o bună influență asupra acestora din urmă, mai ales în ce privește formarea unei atitudini înaintate a elevilor față de principala lor sarcină — învățătura, și în legătură cu comportarea în viață.Noi ne-am străduit ca la toate aceste activități și la altele pe care nu le-am pomenit să atragem întreaga masă a elevilor.In legătură cu organizarea timpului liber al elevilor aș vrea să propun ca „Scînteia tineretului" și „Tînărul leninist” să publice mai multe materiale din experiența unor organizații U.T.M. din școli privind felul în care reușesc acestea sa organizeze în timpul liber o activitate bogată, educativă la care să atragă întreaga masă a elevilor ; cum se alcătuiesc planurile comune de activități și cum sînt realizate.

ciul metrologic, acesta verifică 
de atunci, în fiecare dimineață, 
cîutarele și aparatele de control 
din întreaga fabrică. Postul ute- 
mist a propus, <le asemenea, do
tarea controlorilor de la patul 
preliminar cu comparatoare și 
alte instrumente. în același timp 
colectivul postului urmărește cu 
perseverență felul în care se 
înfăptuiesc propunerile făcute 
și revine ori de cîte ori se ob
servă că sesizările sale nu sînt 
rezolvate.

în uriașele hale ale Fabricii 
de țevi din Roman observi din 
ioc în loc panouri distincte in
titulate sugestiv: „Vorbește
postul utemist de control”. 
Multe din colectivele acestor 
posturi „vorbesc”, într-adevăr, 
bine, „vorbesc” în așa fel încît 
cuvîntul lor are înrîurire asupra 
muncii tinerilor, are eficacitate. 
Și aceasta este bine căci în 
fond, unitatea de măsură a acti
vității posturilor uiemislc de 
control este eficacitatea. Colec
tivul postului de lu secția ajus- 
taj, de exemplu, se poate pe 
drept cuvînt mîndri că și dato
rită activității sale, mulți tineri 
muncesc acum mai bine, au de
venit muncitori disciplinați 
locul de producție, dau o 
mare atenție calității pro/,‘* (ț & r 
Tineri din această secți oj< 9»' 
Bobolea, Toma Cezar, ele 
care aveau absențe de re. în 
și comportări necorespuvI1^uPa 
au devenit acum, în u?r de 
ticilor postului, tineri h '°cul 
disciplinați. -r°buie

Sînt însă la Fabrica d«Ul>u 
din Roman și posturi care* 
unele cazuri desfășoară o : să 
formală, care nu prea „voiCa* 
iar atunci cînd o fac, ct^ă. 
lor nu e îndreptat spre fat 
mele majore ale producție60* 
felul în care participă tinJn 
îndeplinirea planului înt’a* 
devii. Așa este, de pildă, a* 
utemist de control de la°l 
laminoare. r.

Colectivul acestei secțifr- 
ținut rezultate bune în 
rea socialistă, are mulți r 
tori buni care depun .

pentru a 
produselor, 
zerveie iute 
la îmbunată 
cesului de 1 
nu sînt încă 
se mai pot 
laminarea ia 
pentru încălzi 
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partea
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PLANUL DE MUNCAembrii multor comitete ale organi
agricole colective noi, au solicitat redacției publicarea unor materiale legate de experiența acumulată de organizațiile U.T.M. fruntașe. Unele din întrebările sosite la redacție se referă la planul de muncă: ce cuprinde, cum este întocmit ? La aceste întrebări vom da astăzi un prim răspuns.Planul de muncă, așa cum arată experiența dobîndită, întocmit după o matură chibzuință, în directă legătură cu sarcinile economice ale G.A.C., are menirea să stabilească concret măsurile prin care să fie mobilizați toți utemiștii și tinerii la îndeplinirea sarcinilor care le revin în munca pentru obținerea unor producții agricole mari vegetale și a- nimale, la consolidarea econo- mico-organizatorică a G.A.C. La tribuna noastră, a experienței înaintate publicăm a- cum planul de muncă al organizației de bază U.T.M. din G.A.C. din comuna Celaru, raionul Caracal.în gospodărie, 864 de familii muncesc laolaltă 3094 ha pă- mînt. Dintre acestea 1252 ha se vor cultiva anul acesta cu grîu cu o producție planificată de 1700 kg la ha ; 728 ha cu porumb cu o producție planificată de 2400 kg la ha ; 400 ha cu porumb cu o producție de 5000 kg boabe la ha, iar pe rest mazăre, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr etc. Sectorul zootehnic este format din 402 capete taurine, 966 ovine, 163 porcine. Planul* de producție al gospodăriei prevede. de asemenea, creșterea unui număr însemnat de pasări. Alături de vîrstnici, în gospodărie muncesc și 275 tineri dintre care 164 sînt membri ai organizației U.T.M. Mulți tineri sînt noi intrați în G.A.C. iar organizația de bază U.T.M. are datoria să-i educe, să le dezvolte dragostea față de G.A.C., să-i mobilizeze la o muncă entuziastă pentru realizarea unor producții mari vegetale și animale. Așa dar acestea sînt, pe scurt, sarcinile care stau în fața G.A.C., sarcinile care stau în fața organizației de bază U.T.M. Să vedem acum cum sînt ele concretizate în planul de muncă al organizației în luna a- prilie 1962.Primul obiectiv al planului îl constituie mobilizarea tineretului la munca de întărire economico-organizatorică a G.A.C. prin participarea tuturor tinerilor la muncile din campania agricolă de primăvară. în legătură cu acest obiectiv planul prevede următoarele măsuri.— Pînă la data de 5 aprilie vor fi recomandați conducerii G.A.C. un număr de 20 tineri care să lucreze pe semănători ; 25 tineri care să lucreze la grădina de legume; 50 tineri care să lucreze la ridicarea celor 2 grajduri și a celorlalte construcții ; 25 tineri cărora să

li se încredințeze atelaje etc. (această prevedere a fost deja îndeplinită).— Pînă la data de 15 aprilie pe cele 400 ha destinate cultivării porumbului cu o producție de 5.000 kg boabe la ha se va termina de transportat și încorporat în sol cantitatea de 30 tone gunoi de grajd pe fiecare hectar. La transportul gunoiului de grajd vor contribui toți tinerii.

tineri să devină insignei „Prietenperioadă 10 purtători ai al cărții".— în cadrul „Lunii muncii patriotice" vom organiza acțiuni de muncă voluntară cu tineretul pentru colectarea a 3.500 kg fier vechi, amenajarea bazei sportive, înfrumusețarea fațadei sediului G.A.C. prin amenajarea de ronduri cu flori ; acțiuni de curățire a șanțurilor, de văruire a gardu-

această temă, o întâlnire cu crescători de animale fruntași sînt acțiuni care, ’ “fi organizate, la dezvoltarea tinerilor pentru serie frumoasă pundere. Sau un alt exemplu. „Comitetul- organizației de bază U.T.M. se va ocupa în permanență de creșterea rîn- durilor U.T.M." Este aceasta o sarcină deosebit de importantă dacă ținem seama de faptul că peste 100 de tineri nu sînt încă membri ai organizației U.T.M. Din păcate însă în plan ea este trecută doar la modul general. Acestor tineri li s-ar putea U.T.M., despre

dacă ar ar contribui interesului această me- și de răs-

vor fi gospo- de 10— Pînă La 30 aprilie recomandați conducerii dariei încă un număr îngrijitori de animale.în legătură cu traducerea în viață a obiectivului prevăzut în planul de muncă privind educația tineretului în spirit colectivist, dezvoltarea dragostei tinerilor față de G.A.C. au fost planificate următoarele acțiuni:— în toate cele 10 organizații U.T.M. de brigadă se vor organiza adunări generale in care se va discuta despre ce înseamnă să-ți iubești gospodăria colectivă. Se vor discuta cu acest prilej probleme legate de participarea la muncă a fiecărui tânăr colectivist, de îndeplinirea îndatoririlor față de G.A.C.— în cursul acestei luni, în fiecare brigadă, se vor organiza una sau două întîlniri cu colectiviștii fruntași în care se va discuta despre calitatea lucrărilor ce se efectuează la fiecare cultură în parte.— Pînă la sfîrșitul lunii a- prilie vor avea loc convorbiri recapitulative în cercurile de învățămînt politic U.T.M. și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru închiderea învă- țămîntului. Răspunde tovarășul Gheorghe Poștaru.— In campanie, pentru a se asigura o mai mare operativitate în munca de informare politică a tineretului, se va organiza citirea zilnică a presei în cadrul grupelor U.T.M. din echipe.— în cinstea aniversării a 40 de ani de la crearea U.T.C. vom organiza pînă la 15 aprilie o seară literară închinată eroilor U.T.C.-iști iar pinâ la 29 aprilie o întâlnire cu un tovarăș activist de partid care va vorbi tineretului despre sarcinile pe care partidul le-a pus în fața organizației de tineret.— Vom sprijini conducerea căminului cultural pentru pregătirea și prezentarea noului program al brigăzii artistice de agitație.— Vom organiza un simpozion literar pe tema „Satul de azi zugrăvit în versurile poeților".— Vor fî ajutați în această

rilor și a pomilor, de reparare a podețelor.Pentru întărirea vieții interne de organizație planul de muncă al organizației de bază U.T.M. din G.A.C. Celaru cuprinde următoarele :— Se va organiza o ședință de instruire a birourilor organizațiilor U.T.M. de brigadă și a organizatorilor de grupă U.T.M. din echipe. Programul instruirii va fi analizat cu cel puțin o săptămînă înainte într-o ședință a comitetului organizației de bază U.T.M.— Toți membrii comitetului organizației de bază U.T.M. se vor ocupa de creșterea rin- durilor U.T.M. Ne vom îngriji ca birourile U.T.M. pe brigadă și organizatorii grupelor U.T.M. să încredințeze fiecărui utemist o sarcină concretă.Urmează apoi planul de ședințe al comitetului organizației de bază U.T.M. în care sînt prevăzute printre altele : analiza participării tineretului la campania de primăvară (răspunde tov. Gheorghe Constantin) ; analiza modului în care s-a desfășurat învățămîn- tul politic și stabilirea măsurilor pentru viitorul an (răspunde tov. Gheorghe Poștaru); analiza muncii tineretului din sectorul zootehnic (răspunde tov. Aurel Bădeață) etc. La plan este anexat tabelul cu repartizarea. membrilor comitetului pe organizațiile U.T.M. de brigadă.Planul-, după cum lesne se poate observa, este cuprinzător. La întocmirea lui s-a ținut cont în mare măsură de sarcinile care reies din planul gospodăriei. S-a dat atenția cuvenită prevederii unor acțiuni care să contribuie la educarea comunistă a tinerilor colectiviști. la mobilizarea lor la munca de întărire a G.A.C. Este însă tot atât de adevărat că ei ar putea fi îmbunătățit. Așa, de pildă, se spune că pînă la 30 aprilie vor fi recomandați conducerii G.A.S. încă 10 tineri pentru a munci în sectorul zootehnic. Majoritatea tinerilor sînt însă de curînd intrați în G.A.C. Meseria de crescător de animale cere dragoste, pasiune. O discuție pe

vorbi despre drepturile și îndatoririle utemiștilor; ar trebui invitați la adunările generale, la toate acțiunile educative, la munca ce se desfășoară de pe acum pentru înfrumusețarea comunei și a G.A.C.Cu îmbunătățirile care, evident, s-ar mai putea aduce, planul de muncă ar organizației de bază U.T.M. din G.A.C. Celaru poate fi considerat ca un exemplu bun și merită a fi studiat cu toată atenția. Bineînțeles că fiecare organizație de bază U.T.M. își întocmește planul de muncă în funcție de problemele concrete, specifice muncii în G.A.C. respectivă. De aceea considerăm utilă o dezbatere mai amplă despre conținutul planului de muncă, despre felul în care el este întocmit și invităm pe această cale secretarii U.T.M. să-și spună părerea în coloanele ziarului nostru.
I. PETRU

In mijlocul 
studenților

Săptămînă trecută, in cadrul 
unui schimb de experiența cu 
Teatrul de Stat maghiar din 
Cluj, Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" a prezentat pe sce
na teatrului clujean spectaco
le cu piesele „Cum vă 
place" de Shakespeare, Co
piii soarelui" de Maxim 
Gorki, „Moartea unui co
mis voiajor" de Arthur Mil
ler, „Passacaglia" de Titus 
Popovici, „Al patrulea" de 
Konstantin Simonov și „Tache 
Ianche și Cadîr" de Victor Ion 
Popa. Spectatorii clujeni au 
răsplătit cu vii și îndelungate 
aplauze jocul unor talentați 
actori bucureșteni.

La toate spectacolele teatru
lui bucureștean, Consiliul ps 
centru universitar al U.A.S. 
a reținut un număr însemnat 
de bilete studenților fruntași 
din toate institutele de învă
țămînt superior din Cluj. Ală
turi de această inițiativă 
buie menționată și progra
marea unei întîlniri între ac
tori și studenți la Casa de cul
tură a studenților. In cadrul 
întâlnirii, actori bucureșteni 
după ce au răspuns întrebări
lor studenților despre activita
tea teatrului, au vizitat Casa 
de cultură, interesîndu-se de 
activitatea culturală a studen-

Primii pași spre... fotbal

gergsm
Programul
de la 9*15

O manifestare
a prieteniei tineretului

romîn și polonez
asa de cultură a 
tineretului din ra
ionul Grivița Ro
șie a avut sîmbă
tă seara oaspeți 
dragi: delegația
tineretului polo

nez în frunte cu. tovarășul 
Stanislaw Kociolek, secretar 
al C C. al Uniunii Tineretu
lui Socialist. Oaspeții polo
nezi s-au întâlnit cu sute 
de tineri bucureșteni — mun
citori, elevi, studenți, etc. A- 
ceastă întâlnire s-a transfor
mat într-o caldă manifestare 
a prieteniei ce unește tinere
tul țărilor noastre, popoarele 
romîn și polonez constructoa
re ale socialismului. Delega
ția tineretului din republica 
frățească a fost primită cu 
puternice aplauze și cu lozinci 
închinate prieteniei romîno- 
poloneze.

lor pe Care le realizează. Ei sîrrf de aceea thj

pentru caMaiea înaltă a produse- :erea sodafistă. Foto : I. CUCU

Tov. N. Popescu, prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București, a 
transmis un călduros salut to
vărășesc solilor tineretului 
polonez. Vorbitorul și-a expri
mat convingerea că această 
vizită va contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea relațiilor priete
nești ale tinerei generații din 
țările noastre. în continuare, 
vorbitorul a înfățișat tabloul 
vieții luminoase a tineretului 
romîn, a muncii sale harnice, 
împreună cu întregul popor, 
sub conducerea partidului, 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste. în aplauzele su
telor de tineri, vorbitorul a 
rugat pe oaspeți să transmită 
tineretului Poloniei populare 
mesajul de prietenie al gene
rației noastre tinere,

A vorbit apoi conducătorul 
delegației tineretului polonez, 
tovarășul Stanislaw Kociolek, 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Socialist. Vorbitorul 
a exprimat sincere mulțumiri 
pentru primirea călduroasă ce 
a fost făcută reprezentanților 
tineretului polonez și a arătat 
că delegația a fost puternic 
impresionată de cele văzute in 
țara noastră. Sintetizind im- 
presiile, conducătorul delega
ției poloneze a subliniat In pri
mul rind puternica dezvoltare 
a industriei, agriculturii și 
construcției de locuințe din 
țara noastră. In cuvinte pline 
de căldură, tov. Stanislaw 
Kociolek a exprimat bucuria de a fi cunoscut victoriile 
mărețe obținute de poporul ro- 
min, condus de P.M.IL, in

construcția socialistă, ritmul 
impetuos al dezvoltării sale 
economice. In continuare, vor
bitorul a reliefat interesul fa
ță de succesele deosebite ob
ținute de Uniunea Tineretului 
Muncitor din R. P. Romînă în 
activitatea sa. „Aceste rezulta
te nu ar fi fost posibile fără 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central, con- 

garanția 
a tuturor 
— a spus 
Totodată,

ducere care este 
realizării cu succes 
sarcinilor voastre" 
oaspetele polonez, 
vorbitorul și-a manifestat re
cunoștința față de adînca prie
tenie cu care delegația a fost 
înconjurată pretutindeni în 
țara noastră.

Tov. Stanislaw Kociolek a 
relatat celor prezenți fapte in
teresante despre viața nouă a 
poporului și tineretului din 
Polonia frățească. Datele și 
cifrele ce au fost menționate 
au scos în relief importantele 
succese obținute de poporul 
polonez sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, în construcția socialismu
lui, Vorbitorul s-a referit pe 
larg la viața și munca entu
ziastă a generației tinere din 
Polonia.

Cuvintele de salut închinate 
prieteniei romino-poioneze, cu 
care oaspetele a încheiat, au 
fost subliniate cu puternice 
aplauze. Aceste aplauze tălmă
ceau simțămintele frățești ale 
tineretului nostru față de ge
nerația tânără a Poloniei Popu
lare. M. R AMUR A

Voleibaliștii de la Rapid în finala 
„Cupei campionilor europeni44In cel de-al doilea meci al grupei semifinalelor ,-Cupei campionilor europeni" la volei masculin, aseară la Budapesta. echipa bucureștearâ Rapid a intnnit formația cehoslovacă Dukla Kolia. Din nou

Expoziția viitorilor artiști

spectacolelor
aprilie 1962

Sala Palatului R.P.R., tel. 15.73.72SF1NTA IOANA — miercuri 11, ora 19.30 (spectacol prezentat de Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”)» VĂDUVA VESELĂ — joi 12, oYa 19,30 (spectacol prezentat de Teatrul de Stat de Operetă); BUCUREȘTI, INIMA ȚĂRII — sîmbătă 14, ora 20 (spectacol prezentat de Ansamblul folcloric de cîntece și dansuri al S.P.C.) ; REGELE LEAR — vineri 13, ora 19,30 (spectacol prezentat de Teatrul Național „I. L. Caragiale”)» DOMNUL PUNTILA ȘI SLUGA SA MATTI — duminică 15, ora 19,30 (spectacol prezentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.).
Teatrul de Operă și Balet 

al R.P.R., tel. 16.48.20
AIDA — marți 10, ora 19 » CĂLĂREȚUL DE ARAMA — miercuri 11, ora 19,30 » BOEMA — joi 12, ora 19,30» FAUST — vineri 13, ora 19,30 » MAEȘTRII CÎNTĂ- REȚI DIN NORNBERG — sîmbătă 14, ora 19 » LACUL LEBEDELOR — duminică 15, ora 11 » RĂPIREA DIN SERAI — duminică 15, ora 19,30.
Teatrul de Stat de Operetă, 

tel. 14.80.11ROSEMARIE —- marți 10, vineri 13, ora 19,30 » DARUIȚI IUBITELOR LALELE — miercuri 11, ora 19,30» RECITAL DE CANTO ȘI BALET — joi 12, ora 19,30» LYSISTRATA — sîmbătă 14, ora 19,30» VINZĂTORUL DE PĂSĂRI — duminică 15, ora 10,30 » BOCCACCIO — duminică 15, ora 19,30. 1
Teatrul Național „I. L. Caragiale", 

sala Comedia, tei. 14.71.71APUS DE SOARE — marți 10, ora 19,30, sîmbătă 14, ora 15; MACBETH — miercuri li, sîmbătă 14, ora 19,30» ANNA KARENINA — joi 12, ora 19,30, duminică 15, ora 10 ; PIAȚA ANCORELOR — vineri 13, ora 19,30» CI- DUL — duminică 15, ora 15» DISCIPOLUL DIAVOLULUI — duminică 15, ora 19,30,
Teatrul Național „I. L. Caragiale", 

sala Studio, tel. 15.15.53FIICELE — marți 10, ora 19,30, duminică 15, ora 10, BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — miercuri 11, vineri 13, ora 19,30» SICILIANA — joi 12, ora 19,30, sîmbătă 14, ora 15,30; TARTUFFE — sîmbătă 14, ora 19,30» OMUL CU MIRȚOAGA — duminică 15, ora 15 » VICLENIILE LUI SCAPIN — duminică 15, ora 19,30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 14.60.60MOARTEA UNUI COMIS-VOIA- JOR—marți 10, ora 19,30» TAKE, IANKE ȘI CADÎR duminică 15, ora 19,30» PLACE — joi 12, ora neri 13, ora 15,30 și duminică 15, ora 10 » FIERBINTE — sîmbătă 19,30; RUSTICA ’50-’60 — duminică 15, ora 15.
miercuri 11, CUM VĂ 19,30, vidra 19,30, CAMERA *14, ora

Sturdza Bulandra'1, 
12.74.50DE STICLA — 12, ora 19.30, du- 10» CRED ÎN TINE 14, ora

Studioul „Lucia 
tel.MENAJERIA mărfi 10, joi minică 15, ora— miercuri 11, sîmbătă ___19,30; TACHE, IANKE ȘI CADÎR— vineri 13, ora 19,30» UN STRU- GURE IN SOARE — duminică 15, OTft 15» COPIII SOARELUI — duminici 15, ora 1930.

Teatrul „C. 1. Nollara", tata 
Magheru. tel. 15.93.02CIOCtMJA — marți 10, joi 12, Mâ 1930: ANTONIU ȘI CLEOPATRA — miercuri 11, ora 1930, duminică 15. ora 10, VLAICU VODĂ — vineri 13, ora 1930, CTXD ÎNFLORESC MIGDALII — sîmbătă 14. ora 1930. PYGMALION — duminica 15, ora 1530: DE PARTEA CEALALTĂ — duminică 13, ora 1930. '

Teatrul ,,C. 1. Nottara", sala 
Studio, bd. Magheru 20BĂIEȚII VESELI — marți 10, joi 12, ora 20, duminică 15, ora 16 și ora 20 ; SCANDALOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAMNA MOON — miercuri 11, vineri 13, ora 20, duminică 15, ora 10,30; CÎNTĂ PRIVIGHETORILE — sîmbătă 14, ora 20.

Teatrul de Comedie, tel. 16.64.60CELEBRUL 702 — marți 10, joi 12, ora 19,30» SVEJK 1N AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL—miercuri

ll, vineri 13, ora 19,30, sîmbătă 14, ora 19 (spectacol cedat); duminică 15, ora 11» MI SE PARE ROMANTIC — duminică 15, ora 15,30» PRIETENA MEA PIX — duminică 15, ora 19,30.
Teatrul Muncitoresc C.F.R.

Giuleși, tel. 18.04.85VECINI DE APARTAMENT — marți 10, ora 19,30; FATA CU PISTRUI — miercuri 11, ora 19,30, duminică 15, ora 15» DOI TINERI DIN VERONA — joi 12, ora 19,30» O LUNĂ DE CONFORT — vineri 13, ora 19,30; OAMENI ȘI UMBRE — sîmbătă 14, ora 19,30.
Teatrul Evreesc do Stat, tel. 21.36.71VREAU SĂ FIU NEVASTA TA— marți 10, miercuri 11, duminică 15, ora 20» LOZUL CEL MARE— joi 12, ora 20; UN MILION PENTRU UN SURÎS — vineri 13, ora 20; CIRI BIRI BOM — sîmbătă 14, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. C. Miile, tel. 15.65.88ÎN FIECARE SEARĂ DE TOAMNĂ — marți 10, duminică 15, Oîa 20» DE PRETORE VINCENZO — miercuri 11, vineri 13, ora 20 » PIGULETE 4- 5 FETE — joi 12, ora 20; duminică 15, ora 11; PRIMA ÎNTÎLNIRE — sîmbătă 14, ora 20.

pentru tineret și copii, 
Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44.BĂIATUL DIN BANCA A DOUA— marți 10, vineri 13, ora 17, duminică 15, ora 11, CINE A UCIS— joi 12, ora 20» EMIL ȘI DETECTIVII — miercuri 11, sîmbătă 14, ora 17; 2 LA ARITMETICĂ— duminică 15, ora 17.

Teatrul 
StT.

Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" str, 

30 Decembrie tel.MINCIUNA ARE 15.72.59.________ ________ ____PICIOARE LUNGI — joi 12, ora 20» NU PUNEȚI DRAGOSTEA LA ÎNCERCARE — sîmbătă 14, ora 20» DISCIPOLUL DIAVOLULUI — duminică 15, ora 20.
Studioul de concerte al 

RadioteleviziuniiCONCERTUL ORCHESTREI SIMFONICE A RADIOTELE VIZIUNII. Dirijor : Gyorgy Lehel (R. P. Ungară) — joi 12, ora 19,45.
Teatrul Țăndărică, sala AcademieiCĂLUȚUL COCOȘAT — joi 12, ora 16, duminică 15, ora 11 » CACTUS ÎNTIIUL ȘI ULTIMUL — vineri 13, sîmbătă 14, ora 16 » MICUL PRINȚ — duminică 15, ora 19.

Stat, tel. 11.01.20LA MOSCOVA —16 și ora 20, miercuriCircul de
O SEARĂ marți 10, ora11, ora 20, joi 12, ora 16 și ora 20, vineri 13, ora 20, sîmbătă 14, duminică 15, ora 16 și ora 20» NOTA 10 LA TRAPEZ — duminică 15, ora 10.
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MIRCEA ȚOCA
student

Tntr-una din secțiile Fabricii de antibiotice din lași.Foto: I. CUCU

devenit o tradiție 
să se arate mase
lor largi de oa
meni ai muncii 
cum se desfășoară 
munca de creștere 
a talentelor ti

nerilor artiști. In zilele a- 
cestea în sala de marmură 
a Casei Stinteii este deschisă 
expoziția școlilor și institute
lor de artă plastică din țară. 

Să ne oprim la grafica 
și pictura din sălile în 
care expun studenții institu
telor superioare de artă din 
București și Cluj. Succesul a- 
cestei expoziții îl oferă gra
fica. State Ion, în ciclul 
închinat muncilor forestiere, 
traduce pe plan artistic, 
epica muncii prin care 
oamenii înving natura în 
timp ce, cu ilustrațiile pentru 
poeziile lui Iannis Ritsos, dă 
un frumos examen de lirism 
patetic. Această mlădiere a 
limbajului grafic adaptat con
ținutului menținut într-o ten
siune emoțională înaltă e in' 
diciul unui talent bine culti
vat. Done Stan, ilustrînd 
„Război cu salamandrele", s-a 
emancipat de formulele di
dactice, prin spirit îndrăzneț 
și inteligență artistică care-i 
permit să se exprime lim
pede, explicit și cu vervă sar
castică. Clujeanul Ion Deak 
a găsit o expresie dinamica și 
convingătoare in imaginea

unor colectiviști pe biciclete, 
plini de vitalitate. Dacă auto
ritatea maestrului Kazar ~ 
admirația pentru arta 
Paul Erdos e evidentă 
conștiința unora din acești 
tineri graficieni, tot atit de 
evidentă e și asimilarea P70' 
fundă a acestor influențe,

ci 
lui 
în

tot intr-o tonalitate expresivă 
de galben pirguit.

La pictură insă avem de fă
cut și unele observații critice. 
E firesc pentru tineri în peri
oada de formare să asimileze 
experiența maeștrilor. Dar unii 
studenți care expun aici arată 
că au înțeles acest raport fi

CARIEI PLASTIC

în

care acționează nu ca o limi
tă, ci ca un stimulent asupra 
muncii de invenție artistică. 
E un succes al claselor de 
grafică faptul că studenții au 
dat lucrări care indică eforturi 
personale de originalitate.

Trebuie amintite și
domeniul picturii cîteva lu
crări tratate cu seriozitate, în
suflețite de voința de a servi 
idei majore : „Grivița 1933 , 
de M. Bandac în care autorul 
a dat compoziției o formă a~ 
gitatorică ; scena de luptă 
muncitorească pictată în ac
cente dramatice de Petrescu 
Damian, scena din tipografia 
ilegală de A. Acasandrei; ima
ginea orașului privită din 
geamul blocului de două Per
sonaje — imagine tonică și 
armonios închegată, peisajul 
agricol de V, Zamfirescu, pic-

resc între maestru și elev, alt
fel : ca pe o sursă comodă de 
soluții gata. De aceea vedem 
in expoziție „întoarcerea de la 
timp" a lui Corneliu Baba sau 
„Oțelarul" său tratați aproape 
ca o copie mică a celebrelor 
lucrări. Unii discipoli ai artei 
lui Baba au împrumutat de la 
maestru subiectul, tipurile u- 
mane, perspectiva, coloritul. 
Aceasta înseamnă că, atunci 
tind pornesc la realizarea 
unui tablou, ei nu se concen
trează asupra sarcinii artistice 
de a studia viața (tema, su
biectul, modelul concret), ci 
reproduc un model de muzeu. 
Este necesară — pentru însuși
rea meșteșugului — copierea 
operelor din muzee, dar am fi 
vrut să vedem cum lucrează 
Studenții în fața modelelor vii. 
Prea puține portrete se văd

chipul ruperea, în

aid. iar în compoziții, 
omului e adesea tratat 
fiâal. Se simte nevoia 
țața vieții, studenții să arate 
deprinderea de a sesiza esen
țialul din tema respectivă: 
semnificațiile sociale, caracte
rele umane, frumusețea natu
rii. observarea formelor, a lu
minii, a culorii. In expoziție 
vedem la unele tablouri o a- 
nume tendință pretins ^mo
dernă" spre nefinisare, spre 
forme răgi, aluzive, spre a- 
corduri așa-zis rafinate de cu
loare, — dar în fond inexpre
sive.

In fața unor asemenea lu
crări trebuie formulată cerința 
să se accentueze studiul rigu
ros, să se exerseze capacitatea 
de observație și de generali
zare la viitorii artiști. Autorii 
unor tablouri par a înțelege 
arta mai mult ca „inspirație" 
decît ca muncă perseverentă 
pentru cucerirea măiestriei. De 
aici deducem că e nevoie și 
de mai multă stăruință în în
sușirea esteticii marxist-leni- 
niste, a istoriei artei, în cu
noașterea profundă a capodo
perelor artei realiste univer
sale și că rezultatele acestor 
studii teoretice trebuie în chip 
viu îmbinate cu practica artis
tică a studenților.

voleibaliștii romîni au prestat un joc remarcabil obținînd victoria cu scorul de 3-0 (11. 7. 8).Voleibaliștii romîni se află în fruntea clasamentului șl indiferent de rezultatul care-1 vor obține astăzi în fața echipei Stade Francai? ei s-au calificat pentru finala ..Cupei campionilor europeni", în finală. Rapid urmează sâ întâlnească cîștigătoarea grupei semifinale de la Varșovia, care va fi cunoscută astă seară.

ANCA ARGHIR

pe Bătălie inL C. Frimu ; Puștiul xim Gorki, " .. .Profesiunea doamnei Warren : Republica, București, 16 Februarie, olga Bancic; Cînte- col întrerupt: V. Boaită, Alex. Sahla, Drumul Serii; Arme și porumbei: Magheru, Moșilor ; In noaptea de ajun: V. Alecsandri, Lumina, înfrățirea Intre popoare; Experiența pri-

Patria, [ Ma- Alex. Popov;

în curînd la cinematograful PATRIA 
UN NOU FILM ROMÎNESC

POST-RESTANT

* & ■* s
Im
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O producție în culori 
a Studioului cinematografic „București"

APRILIE 1962mejdioasă: E. Pavel; Casa surprizelor : Gh. Doja, Volga; Ivan cel Groaznic : Central; De sîmbătă pînă luni: Victoria ; Aripi puternice — O voce in Cosmos — Regele a- nimalelor: Timpuri Noi;Tom-Degețelul: 13 Septembrie ; Fii fericită, Ani; Tine-* retului, Cultural; Valea Mîn- dră : 1 Mai, Miorița ; Cetatea Hurramzamin : C. David ; Tot aurul din lume : 8 Martie,Donca Simo; Primăvara fetelor : Grivița ; Rosita : 8 Mai; Procesul maimuțelor : Unirea^ Flacăra ; Pace noului venit: Popular; Cavalerii teutoni: Arta ; Program special pentru tineret: 23 August; Umbre albe : M. Emlnescu ; în noaptea spre 13 : I. Pintilie ; Gardianul : Libertății, 30 Decembrie ; N. S. Hrușciov și Din nou spre stele : N Bălcescu ; Vizita președintelui: Luceafărul ; Austerlitz (ambele serii); Floreasca, G. Coșbuc ; Frumoasa Lurette : G. Bacovia ; Dragostea lui Alioșa: Aurel Vlaicu ; Artistul: B. Dela- vrancea.
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PESTEI Evoluția satelitului
„Cosmos-2“ REALITĂȚI SPANIOLE
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Interviul acordat de ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. R.

ziarului grec „Ethnos"ATENA 7 (Agerpres). — Ziarul grec „Ethnos44 a publicat la 5 aprilie interviul acordat trimisului acestui ziar la Geneva de către Comeliu Mă- nescu, ministrul Afacerilor Externe al R.P. Romîne, șeful delegației romîne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva.în interviu, se reafirmă poziția statului romîn într-o serie de probleme internaționale. Referindu-se la propunerile guvernului romîn cu privire la crearea în Balcani a unei zone denuclearizate și transformarea Balcanilor într-o zonă

a păcii, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne a subliniat dorința guvernului romîn de a acționa în continuare pentru traducerea în viață a acestor propuneri.In continuare, interviul se ocupă de relațiile dintre Ro- mînia și Grecia, de posibilitățile de îmbunătățire a acestor relații, precum și de problemele care se află în discuția Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, reafirmîndu-se poziția guvernului romîn în domeniul dezarmării generale și totale.
Congresul pentru dezarmare 
generală și pace din IndiaDELHI 7 (Agerpres). - La 6 aprilie s-a deschis la Delhi Congresul pe întreaga Indie pentru dezarmare generală și pace. în sala centrală a Clubului Constituției s-au adunat peste 300 de delegați, numeroși invitați și ziariști.Deschizînd congresul, Hu- kum Singh, vicepreședinte al < Camerei Populare a spus : Popoarele doresc fierbinte pacea, iar sarcina fiecăruia dintre noi este de a ne aduce contribuția la crearea unei atmosfere care să favorizeze încheierea unui acord cu privire

la dezarmarea generală. Cursa înarmărilor, a subliniat vorbitorul, poate duce numai la un război distrugător.După aceea, Divan Chaman Lall, președintele Comitetului parlamentar de luptă pentru pace din India a dat citire mesajului pe care delegații la congres l-au adresat primului ministru Nehru.Au salutat apoi Congresul doamna Rameshvari Nehru, iar în numele Consiliului Mondial al Păcii Yussef Dădu.Lucrările congresului vor dura pînă la 8 aprilie.

TOKIO 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Mesajul 
adresat de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., lui 
Ikeda, primul ministru al 
Japoniei, se află în centrul 
atenției presei japoneze. 
Toate ziarele centrale au 
publicat pe primele pagini 
expuneri amănunțite ale 
mesajului sub titluri mari 
ca: Statele Unite creează 
obstacole în calea spre rea
lizarea unui acord privind 
încetarea experiențelor nu
cleare. Inspecția înseamnă 
spionaj („Yomiuri"). „Occi
dentul nu vrea un acord. 
Nu este nevoie de inspecție 
internațională" („Mainiti"). 
„Uniunea Sovietică nu va 
lăsa fără răspuns experien
țele nucleare ale occidentu
lui" (irAsahiu).

In același timp, presa 
japoneză condamnă hotă- 
rirea guvernului american 
de a efectua experiențe 
nucleare în atmosferă.

Influentul ziar „Asahi" 
subliniază că hotărîrea Sta
telor Unite de a experi
menta arma nucleară ridi
că mai mult ca oridnd pie
dici în calea tratativelor de 
la Geneva pentru dezarma
re.savant critică poziția S.U.A.în problema detectării exploziilor nucleare subteraneNEW YORK 7 (Agerpres).— TASS transmite : Săptămina- lul american „National Guardian" scria recent că Dr. Lewis Don Leet, profesor de geologie la Universitatea Harvard, unul din cei mai mari seismologi din lume, consideră poziția S.U.A. la tratativele cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în problema detectării exploziilor nucleare subterane ca „precară din punct de vedere științific4*. Dr. Leet a declarat că dacă s-ar cunoaște toate faptele, participanții americani și sovietici la tratative ar putea ajunge în cel mult o săptămână la un acord cu privire la interzicerea experiențelor.Prof. Leet arată, scrie în continuare săptămînalul, că Ministerul de Război al S.U.A. se situează pe o „poziție prea pesimistă14 în problema detectării experiențelor nucleare și „nesocotește părerea specialiștilor în seis- mologie“< El a declarat că guvernul abuzează de datele tehnice pentru a-și susține poziția politică. „Poate că guvernul nu face decît să caute un pretext pentru a cere e- fectuarea unor inspecții în Rusia, a arătat el. Guvernul nu are însă dreptul să invoce seismologia pentru a se jus- tâfica**.în ianuarie 1959, cînd participanții la tratative erau a- proape de încheierea unui acord cu privire la interzicerea experiențelor, subliniază „National Guardian4*, Statele Unite au început să vorbească despre posibilitatea efectuării în secret a experiențelor subterane. In vara anului 1958 un grup de oameni de știință — reprezentanți ai Estului și Vestului — au «elaborat un sistem de inspecție și participanții la tratative au încercat să includă acest sistem în acord.Totuși, un grup de oameni de știință americani, condus de dr. Lloyd y. Berkner, nu

mit de președintele Eisenhower, a comunicat că contrar așteptărilor, experiențele nucleare subterane nu dau semnale seismice suficient de puternice și că, de aceea numai cu ajutorul mijloacelor seismice multe explozii nucleare nu pot fi deosebite de cutremuri- le de pămînt.Aceasta a făcut ca tratativele cu privire la interzicerea experiențelor să intre in impas acum doi ani.. Deși recentele experiențe subterane sovietice și americane au fost detectate de la distanțe de multe mii de mile, „New York Times" a informat la 5 martie că noul studiu asupra problemei detectărilor — proiectul „Vela“ — „a confirmat concluziile oamenilor de știință americani în legătură cu dificultățile de detectare a experiențelor subterane secrete cu arma nucleară*4.După cum arată ziarul, Leet contesta justețea concluziilor grupului Berkner și ale proiectului „Vela“. El se îndoiește de competența științifică a celor două grupuri.Referindu-se la grupul Berkner, Leet a spus: „Ei dispuneau de date atît de restrînse încît n-ar fi trebuit să afirme nimic. Au jurat însă că concluziile lor sînt juste. Rușii au aruncat o privire asupra materialelor lor și au izbucnit în rîs. Pe cuvîntul meu că au avut dreptate! Orice seismolog .competent ar fi rîs“.In încheiere, „Național Guardian** arată că Leet și-a oferit serviciile pentru înfăptuirea proiectului „Vela", dar propunerea sa a fost respinsă.El a întreprins pe cont propriu două călătorii la Washington pentru a expune guvernului concepțiile sale. La agenția pentru dezarmare și control asupra armamentelor el a fost întrebat: „Dacă teoria dv. se va dovedi justă, vom avea nevoie de o inspecție mai largă sau mai restrîn- să pe teritoriul Uniunii Sovie-

tîce?“. Leet a răspuns: „Mai restrînsă". Atunci i s-a adus la cunoștință că dacă va fi nevoie de el va fi chemat. La Ministerul fost primit la feLReacția Washingtonului l-a indignat pe Leet El a spus: „Am fost atît de naiv incit am crezut că, indiferent în TniinJe cui se șri— este fntotdeaoDa eMfrtirl. Dar în conc'uriue pe marginea proiectului .Vela* stat tot atiiea găuri ca și ta șvaițer. Acum trei lur.î eu șuam însă că aceste conetazii rcr fl folosite Ia Geneva. Cum se poate tolera așa ceva?*.

de Război a

pp scurtlir* Pp scurt
ALGER. — Sîmbătă dimineața în clădirea „Rocher Noir“ din Alger a fost instalat în mod oficial Organul executiv provizoriu al Algeriei care, pînă la autodeterminare, va pregăti referendumul în Algeria, va gira afacerile publice și va conduce administrația serviciilor civile.

WASHINGTON. — în luna februarie, în Statele Unite s-au înregistrat 330 de greve, la care au participat circa 100.000 de persoane. 225 dintre aceste greve au fost începute în februarie, iar 105 au continuat din ianuarie.
ROMA. — La 7 aprilie președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, A. Fanfani, s-a întîlnit la Cadenabbia (Italia de nord) cu cancelarul 

R.F.G., Adenauer.
NEW YORK. — Agențiile de presă transmit că la 6 a- prilie Statele Unite au efectuat o nouă explozie nucleară subterană la poligonul experimental din statul Nevada. A- ceasta este cea de-a 26-a explozie nucleară declarată din actuala serie de experiențe.

ATENA. — Potrivit datelor Ministerului de Finanțe, publicate în ziarul „Ta Nea*4, cheltuielile militare ale Greciei cresc din an în an. Astfel, în primele 11 luni ale anului 1961 aceste cheltuieli au crescut aproximativ cu 500 de milioane de drahme, în comparație cu aceeași perioadă a anului 1960.
DJAKARTA. — La 5 aprilie, la Djakarta a fost semnat un contract pentru construirea cu ajutorul Uniunii Sovietice a primei uzine siderurgice din Indonezia.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite: Satelitul „Cosmos-2“ plasat pe orbită la 6 aprilie, își continuă zborul.In comunicatul cu privire la zborul satelitului se spune: După cum s-a mai anunțat, scopul principal al lansării sateliților din seria „Cosmos4* este explorarea succesivă și multilaterală a spațiului cosmic și a păturilor superioare ale atmosferei. Informațiile transmise pe Pămînt cu ajutorul sistemului radio- telemetricf cu mai multe canale arată că aparatajul științific instalat la bordul satelitului funcționează pe deplin satisfăcător.In cursul zilei de 7 aprilie au continuat măsurările de traiectorie. Potrivit datelor obținute perioada de revoluție a satelitului este de 102,25 minute, iar perigeul și apogeul său în raport cu suprafața Pămîntului sînt respectiv de 211,6 km și 1545,6 km.Emițătorul radio „Maiak-2‘* instalat pe bordul satelitului „Cosmos-2“ funcționează neîntrerupt pe frecvențele de unde de 20,005 și 90.0225

Mhz. Semnalele sale sînt cepționate cu succes de țeaua de stații speciale de cepție în Uniunea Sovietică și de alte stații de recepție din întreaga lume, în scopul cercetării ionosferei și a studierii condițiilor de propagare a undelor radio pe traseul Cos- mos-Pămînt.Emițătorul radio instalat în același scop pe bordul satelitului „Cosmos-l", plasat pe orbită la 16 martie a.c., continuă de asemenea să ționeze.Caracterul semnalelor stor radioemițători este rit Pe satelitul „Cosmos-1“ durata de emisie a semnalului este de aproximativ 4 secunde și durata pauzei — de 0,5 secunde, iar pe satelitul „Cosmos-2" durata semnalelor și a pauzelor este respectiv de 2 și 0,5La centrul de calcul continuă date cu privire țiile lume asupra zborului sateliților mos-2“ și a recepției semnalelor transmise de emițătoarele de pe bord.
efectuate
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In Vietnamul de sud
Cc sc urmărește prin planul „Sunrise**SAIGON 7 (Agerpres). — Ziarul „New York Times" dezvăluie înfr-un articol intitulat „Tactica în Vietnam" amănunte ale planului „Sunrise” (Răsăritul soarelui) de strămutare în masă a populației din regiunile unde acționează forțele patriotice care se împotrivesc regimului de teroare instaurat de Ngo Dinh Diem. Planul a fost alcătuit, scrie ziarul, pe baza „experienței" colonialiștilor britanici în luptele duse timp de mai bine de 10 ani împotriva partizanilor din Malaya.Această „experiență” a fost transmisă de o „misiune în problemele operațiunilor de contra- guerila*'Thomson, fost ministru de război al Malayei pe timpul regimului colonial. Planul „Sunrise" a fost elaborat la Saigon de membrii a- cestei misiuni împreună cu coloneii americani Osborne și Schaad, primind înalta aprobare a însuși ministrului de război al S.UA, McNamara.Scopul operațiunii „Sunrise" esfe „asigurarea controlului permanent asupra regiunii prin acțiuni militare... combinate cu un program de regrupare a populației și de aplicare fără milă a tactidi pămîntului pîrjolit".Planul comportă trei faze : operațiuni mi litere masive împotriva reghsiTor unde se desfășoară kște de partizan:, acțiuni ale po- Efîeâ secreie penfru a convinge" oaooM» să se regruoeze și, tn ’ -e. -er s ret aer- “ .s^-î^e» j'!i xje la -egâae • ere acxn *3» cor—iorfaAor popdZ ere • raâwt d pland ’-cecu* sl •• ec»*of la rec-^nea oe a ecrd-wsî da Segon. Săp- tărauae șese sre e. rost

de trupele lui Ngo sub conducerea „con- americani. Ziarul esfe recunoască că nurnai mic de familii a mod voluntar .regrupeze". Celelalte fost îndepărtate cocioabele lor, după dat foc satelor”.

condusă de generalul

Evenimentele din GuatemalaCIUDAD DE GUATEMALA 7 (Agerpres). — Ziarul .La Hora”, care apare ta capitala Guatemalez relatează că f?r^ ale insurgențîlcr guatemalezi, care luptă pentru răsturnarea regimului lui Ydigoras Fuentes, au aruncat în aer o parte a căii ferate aparțtatad so-

Reproducem din revista sovietică „NEDELEA" o scrisoare din Spania publicată în nr. 10 din martie 1962 al acestei reviste.
această perdea șî va In

înconjurate Dinh Diem silierilor" nevoit să un număr ceptat în se miliî
ac- să făcu

răiesc în Spania. Numele meu este Carlos. Din motive ușor de înțeles, nu pot să vă comunic nici numele meu complet, nici orașul încare trăiesc : în Spania domnește regimul franchist polițienesc și nu poți spune fățiș adevărul despre el fără să riști ca după aceea să fii arestat pe loc și să dispari pe timp de mulți ani într-una din numeroasele închisori care există în această țară.Scrisoarea o veți primi, rect, ci prin intermediul tenilor mei care nuîn Spânia. A expedia soare direct prin cu totul exclus, zura franchistă citește cu a- fenție toate scrisorile care plea - că în țările socialiste. Sper că a- ceasfă scrisoare vă va parveni și vă va ajuta să cunoașteți mai bine realitatea tristă din Spania contemporană.în țara mea vin numeroși turiști din America și Europa, unii cu dolari, alții cu franci francezi, elvețieni, mărci, lire sterline sau altă valută.Turiștii vizionează luptele de tauri sau meciurile de fotbal. Ei cumpără aproximativ 50 cărți poștale care, mai mult sau mai puțin înfățișează frumusețile Spaniei, monumentele ei naționale, marile hoteluri, centrele orașelor sau parcurile. Ei stau aici 5—10—20 sau mai multe zile, iar atunci cînd pleacă nu cunosc Spania mai bine decît în prima zi a sosirii lor.Adevărata Spanie esfe despărțită de ei printr-o cortină de nepătruns, țesută din luxul pentru cei putini și reclamele

nu di- prie- frăiesc o scri- poșfă este deoarece cen- franchistă citește

care

Fc'cgrafia cfe mai sus reprezintă o ilustrație plastică a mizeriei în cere sînf nevoiți să trSiascS mii de copil și tineri* din Spania.

NU POT ÎNVĂȚA
DECÎT CEI BOGAȚI

• Recunoașterile lui Kennedy • Sate de mii de tineri nu pot să intre 
în universități • Creșterea continuă a taxelor școlare • Perspective 

sumbreu-i mult de ctad ta coșarele Cun- czesuiui S.U-A. c apărut tacâ unul dm mesajele adresate de președintele Kennedy. Dedata aceasta a fost vorba despre problemele asistenței medicale, domema ta care, după cum menționează datele și laptele prezentate în mesaj. Statele Unite, ta cruda mult lăudatei lor bogătm sînt o țară înapoiată. Președintele american s-a ocupat, printre altele, și de situația din facultățile de medicină. Cău- tînd o explicație pentru reducerea numărului studenților înscriși în aceste facultăți, ceea ce, după cum a subliniat el, a dus și ta o xeduce- 1 Te a numărului medicilor din | S.U.A., Kennedy a lăsat sâ se I înțeleagă că una dintre principalele bariere în calea ttae- I retului american dornic ce • învățătură o constituie taze- I le universitare extrem de ridi- | cate, care nu permit accesul | în învățămîntul superior medical decît numai copiilor proveniți din familiile bogate. „Facultățile de medicină — se recunoaște în mesajul președintelui — sini frecventare numai de copiii familiilor a- vute. In anul 1253, de pildă. 43 1a sută din studenții iacul- făților de medicina din S.UJL erau copii din familii cu un venii anual de peste 10.000 de dolari, acestea repxezen- tînd numai 12 ta sută din numărul total al familiilor din S.U.A.". Cît despre restul de

57 ta «tai. tazrea cojoritate este aloâ*z-tă tot ăia copii de:_s: superiori. cateri cia armată, .’‘omărta sraceatLor proveniți dm famSQe mnecttoxflor și teaaieriici este itata.: - zr - . zz zî. zzz^zs-tâ s ~ aae este Oftată numeri la fcmWtțiie de medici- aă ă_n S.UJL Laarurile nu «km teed ava> I* tocite insti-
_ z.z z :• '.z.--z~ zzr.'z-. =-ipericr taa S.U_A_ sb petrec aceleașidaatoft dto WcBhmgton al ze- ewtoi —gl ere «ECONOMIST** a scris : «40M00 de elevi ame- rtaaai care au absolvit anul trecut școala medie cu note lmae ■■ xm pătat înscrie în școule superioare, iar 40 la i_ - z'-zzz. .■ fcalfar superioare nu !e termină cu di- p.rme. Din 1550 și pînă în pre- z — z - z . z z —taxele de înscriere in școEle superioare aproape s-au dublat. Camarile de patru ani costă in medie 7000 de dolari. Chiar dacă s-ar mări numărul burss'cr, potrivit propunerii tai Kennedy, ZBBriOA de bursieri vor mai trebui probabil să imprumnte bani sau să-i cîștige, muncind din greu în timpul vacanțelor".Ccupîndu-se problemă, „U. S. NEWS REPORT' _ și mai sumbre. După scrie revista, pe baza calcule medii privind tuielile unei familii americane, pentru a-și întreține un copil într-o universitate, ta-

xele, manualele, locuința, hrana și îmbrăcămintea revin între 2500 și 3500 dolari pe an. Oare după mesajul lui Kennedy situația se va schimba ? Nu 1 însăși presa americană — în această privință — privește cu pesimism ziua de miine și vestește o limitare și mai strictă a accesului 1a studii universitare. Perspectivele de viitor ale învă-

țâmîntului superior din S.U.A. se anunța deosebit de întunecate. Lucrul acesta poate fi sesizat din graficul alăturat, publicat de săptămînalul a- merican în care se arată că cheltuielile pentru învățămînt ale familiilor americane vor creșto în anul 1970 pînă 1a 11.000 și 15.000 dolari în universitățile publice și, respectiv, particulare și pînă 15.000 și 20.000 dolari, chiar mal mult, în anul 1980. O asemenea sumă este posibil de acoperit de o familie de oameni simpli S.U.A. „Părinții — arată vista — constată că taxele școlare cresc cu fiecare an“. Disperați, acești părinți se văd lipsiți de posibilitatea de a asigura o instruire universitară copiilor lor.Unde duc toate acestea ? La restrîngerea numărului studenților americani, la închiderea porților universităților

tasauim-din re-
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de aceeași revista americană AND WORLD ajunge la concluzii cum unor chel-
HOW

Smulgeți ceea ce veți face să Spania de azi domnește foametea și șomajul, există prea puține școli și învățători, există analfabetism, pretutindeni înfîlneșfi corupție. Libertatea politică a fost complect sugrumată. Economia se află într-o stare deplorabilă, roadele dominației de 25 de a clicii franchiste.Extrem de grea esfe viața rănilor scanioli.O mare parte din țăranii centrul și sudul Spaniei pentru marii latifundiari, din care mulți fac parte din aristocrațiaspaniolă. Condițiile de muncăale argaților sînt insuportabile.în centrul și în sudul Spaniei, muncile agricole sînf efectuate la fel ca și acum 500 sau chiar 1.000 de ani.Un argat poate cîșfiga 600— 1.200 pesete, adică între 10 și 20 dolari lunar. Aceasta constituie fărîmituri jalnice în comparație cu ceea ce este necesar pentru o viață normală.Viața muncitorilor industriali nu esfe mai bună decît viața grea a argaților.O mare niole esfe vechil. In dominantă străin. Cartelurile internaționale se îngrijesc numai de profiturile lor. în Spania, forța de muncă este foarte ieftină, după cît se pare cea mai ieftină din Europa. Mo- nopoliștii străini obțin aici profituri mai mari decît în țările lor — în uzinele din Statele Unite, Anglia, Franța, Germania occidentală, Elveția, Italia.Salariul oamenilor muncii spanioli, ocupați în industrie, n-a mai fost sporit de mulți ani, în timp ce costul vieții crește neîncetat. Zi de zi, situația oamenilor muncii spanioli devine tot mai grea.în prezent, în Spania există o armată uriașă de șomeri atît în industria textilă, cît și în cea prelucrătoare, chimică și în alte ramuri industriale.Din cauza subalimentației permanente și a produselor alimentare de proastă calitate, multă lume suferă de boli grave, copiii nu se pot dezvolta normai din cauza lipsei de vitamine, albu- mine, proteine. Deseori vezi cum femei sărace cer pe stradă puțin lapte sau un ban, pent-u a cumpăra lapte copiilor. în Spania, mortalitatea infantilă este foarte mare.Pe străzile Madridului, Barcelonei și altor orașe, vara și iarna, în fața magazinelor, bisericilor, cinematografelor, teatrelor, restaurantelor, cabaretelor, în fața hotelurilor pentru turiști stau copii săraci cu mîna întinsă. Trec în grabă mașini ale pompelor funebre, vopsite în alb, care adu-

vedea vă vă cutremurați.
lată ani
din lucrează

parte a industriei spa- înzestrată cu utilaj în- economie, o poziție o ocupă capitalul

na în nordul, sudul și răsăritul țării noastre, corpurile neînsuflețite ale copiilor morfi de toarne și mizerie pe străzi...Ce viitor au copiii noștri ? In cazul cînd nu vor muri înainte de timp, îi așteaptă de regulă, o muncă de 12—14 sau 15 ore, deși legile nu permit folosirea copiilor în multe ramuri ale industriei și comerfului.Corupția macină ca o rugină Spania. Vreau să dau un exemplu. Acum, atenția spaniolilor este a- trasă de cazul Juan March. In S.U.A. acest domn ar fi denumit gangster. în Spania însă, el se bucură în mod oficial de respect din partea lui Franco, și, imi- tîndu-l pe Rockefeler, el a creat chiar un „fond March". March a fost denumit „ultimul rechin din Mediferana".Prima acțiune a lui March : în vîrsfă de 18 ani, el l-a furat pe propriul său tată. Lucrurile s-au întîmplat astfel : tatăl său l-a trimis la oraș ca să vîndă vite. Fiul a vîndut vitele, dar și-a însușit banii și nu s-a întors acasă. Apoi el a început să pună la cale „mici aventuri", să se ocupe de contrabandă și mașinațiuni tenebroase.în timpul rebeliunii lui Franco împotriva republicii din 1936, March era de partea franchișfi- lor. El a pus la dispozifia lui Franco o mare parte a averii sale, în scopul ca acesta să poată cumpăra armament, muniții, mașini de care avea afîta nevoie.La sfîrșifu! războiului civil, cînd Franco a ajuns la putere, el n-a putut încă restitui banii pe care i-a avansat March. Pentru a se „achita" de creditorul său, dictatorul a dat lui Juan March mînă liberă în comerțul cu t’9^r’ de contrabandă. Aceasta a constituit pentru March o adevărată vînă de aur: în decurs de cîțiva ani el a cîștigat o sumă la care nici nu visa măcar. Din clipa cînd Franco a pus mîna pe putere și pînă în zilele noastre, Juan March continuă să menfină monopolul asupra țigărilor de contrabandă.Mii de femei bătrîne, oameni în vîrsfă și băieți mici de 10—12 ani lucrează, în întreaga peninsulă, pentru March. Pe fiecare stradă, în fiecare oraș, fie mic sau mare, pot fi înfîlniți a- cești „funcționari" ai lui March, ei vînd țigări de contrabandă, da regulă, americane......Aceasta, dragi prieteni este prima mea scrisoare. Sper că voi reuși să va mai scriu. Deocamdată nu am povestit nimic despre sistemul polifienesc, despre situația deținuților politici din Spania și despre multe altele.Vă trimit, dragi prieteni, urările mele cele mai bune și expresia prieteniei mele.
Al dumnevoastră,

CARLOS

Intensificarea activității criminale 
în Algeria
Alger, a devenit un lucru obiș
nuit să vezi la tot pasul ca
davre înfiorător de mutilate 
care zac în bălți de singe pe 
trotuarele încălzite de soare“. 

De asemenea, la Oran, rela
tează același corespondent, fas
ciștii O.A.S. consideră orice 
trecător arab ca „spion ina
mic" și îl împușcă imediat ce 
își face apariția. Printre victi
mele O.A.S. la Oran se nu
mără și numeroși țărani care 
coborînd din tren, camioane 
sau autobuze și necunoscînd 
în amănunt situația din oraș 
se îndreaptă spre centrul a- 
cestuia. Pe parcurs „echipele 
O.A.S. deschid imediat focul 
asupra lor omorîndu-i în plină 
stradă".

a 0. A. S.
ALGER 7 (Agerpres). — Ac

tivitatea criminală a elemen
telor fasciste din O.A.S. îm
potriva populației arabe din 
Algeria se intensifică.

„Locuitorii străzilor Miche
let și Isly, din Alger relatea
ză corespondentul agenției 
France Presse, precum și pie
tonii care circulau pe aceste 
străzi au fost vineri martorii 
asasinării de către „echipe" 
O.A.S. a peste 20 de persoane 
„vinovate" numai de faptul că 
treceau pe stradă".

„în afară de urletul conti
nuu al sirenelor ambulanțelor, 
care din zori și pînă în noapte 
aleargă pe străzile Algerului și ale celorlalte orașe algeriene 
pentru a strînge cadavrele, la

in fața a sute de mii de neri înzestrați și dornici învățătură numai pentru că sînt lipsiți de posibilitatea a plăti costul exorbitant al învățămîntului superior.Situația învățămîntului din S.U.A. preocupă pături mai largi ale opiniei publice din această țară. Cu puțină vreme în urmă 1a Washington a avut loc o conferință organizată de centrata sindicală A.F.L.-C.I.O. menită să dezbată „egalitatea posibilității de acces 1a educație superioară*. Peste 250 de profesori universitari, reprezentanți ai diferitelor colegii și fruntași sindicali au discutat timp de cîteva zile măsurile ce trebuie luate pentru a asigura accesul 1a învăță- mîntul superior acelor copii talentați care provin din familiile sărace ale muncitorilor și fermierilor. După cum

tidede
tot

a declarat în cursul conferinței, Louis T. Benezet, președintele Colegiului Colorado, „situația actuală est© tristă. Avem nevoie de tot mai mulți studenți dar o mare parte a tinerilor absolvenți ai școlilor medii consideră că colegiul este, din punct de vedere financiar, imposibil de atins".Participanții la conferința de la Washington au cerqt guvernului să aloce fonduri mai maxi pentru învățămînt, să reducă taxele în universitățile publice, să sporească numărul de burse. Ei nu au primit însă nici un răspuns. După cum subliniază presa americană chiar și propunerile limitate formulate de președintele Kennedy în acest domeniu vor fi înmormîntateașa anii de Congres, cum s-a întîmplat și în precedenți.
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