
Pomii ne răsplătesc din plin, prin roade gustoase, eforturile depu
se pentru îngrijirea lor. Tinerii din gospodăria colectivă de la Aninoasa, 
raionul Muscel, știu acest lucru și, de cum s-au arătat primele zile înso

rite ale primăverii, au pornit cu însuflețire la întreținerea livezilor.
Foto: I. CUCU

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL 

TRIMESTRIAL
• Petroliștii Trustului de foraj extracție Plo

iești au îndeplinit cu 4 zile mai devreme sarcini
le de plan la producția globală pe primul tri
mestru al anului.

Anul acesta, în schelele petroliere ale trustului 
au fost extinse unele metode avansate de extrac
ție a țițeiului și au fost aplicate diferite măsuri 
geologo-tehnologice. De asemenea, au fost reac
tivate numeroase sonde de la care se obține în 
prezent o producție sporită de țiței.

Drept rezultat, schelele petroliere au livrat 
rafinăriilor peste sarcinile de plan cantități în
semnate de țiței. Prin reducerea prețului de cost 
pe tona de țiței extras, colectivul trustului a 
realizat în primele două luni ale anului economii 
în valoare de 2 336 000 Iei. La îndeplinirea pla
nului înainte de termen o contribuție de seamă 
au adus-o petroliștii din schelele Boldești și 
Cîmpina.

• Colectivul de muncă al exploatării miniere 
„Jozsa Bela” din Baia Sprie a îndeplinit planul 
producției globale trimestriale cu șase zile mai 
devreme. Minerii de aici au realizat un beneficiu 
de circa patru milioane lei. Productivitatea 
muncii a crescut în acest timp cu peste 9 la sută.

Exploatarea minieră Săsar a realizat, de ase
menea, cu patru zile înainte de termen planul 
pe acest trimestru. (Agerpres)

Utilaje noi — 

procedee noi
Exploatările Trustului 

minier Baia Mare au pri
mit anul acesta noi utila
je de mecanizare a căror 
valoare se ridică la peste 
șase milioane lei. Printre 
acestea se numără loco
motive Diesel și electrice, 
mașini de încărcat mine
reu, trolii și screpere, va- 
goneți de mină și altele. 
Noile utilaje au permis să 
se extindă unele metode 
de lucru înaintate, prin
tre care sistemul de exca- 
vare prin perforare meca
nică cu suport. Ca urma
re, colectivele din exploa
tările acestui trust au reu
șit să excaveze în 70 de 
zile o cantitate de mine

reu mai mare decît aceea 
dată în întregul trimestru 
IV al anului trecut.

în exploatările trustului 
se extind, de asemenea, 
procedeele moderne de 
pușcare cu un randament 
sporit de dizlocare a mi
nereului. în prezent, peste 
60 la sută din cantitatea 
de minereu excavat în ex
ploatările trustului provin 
din acele abataje unde 
pușcarea se face pe baza 
noului procedeu. Potrivit 
calculelor, aplicarea ace
stui procedeu aduce anual 
economii de peste 250 000 
lei.

(Agerpres)
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Înfrumusețează
URAȘIM.

Odată cu primăvara, in orașul 
Ploiești, ca în fiecare an, au în
ceput să se desfășoare o serie de 
acțiuni legate de continua înfrumu
sețare a orașului. Printre aceste 
acțiuni la care tinerii de aici con
tribuie cu însuflețire, amintim : 
întreținerea și extinderea spațiilor 
verzi în grădini publice și parcuri, 
sădirea a aproape o jumătate de 
milion de flori, desfundarea și re- 
gazonarea a 30 000 m p teren și 
plantarea a 10 000 de bucăți ar
buști ornamentali.

Materialul necesar, flori și pu- 
ieți, a fost produs în serele și pe
pinierele întreprinderilor comunale 
din oraș.

Acțiunile de muncă patriotică 
ale tineretului se desfășoară acum 
din plin în parcul Pavel Tcacenco 
— unde vor fi plantați 2 000 de ar
buști ornamentali — în parcul 
Bucov,— unde vor fi plantați 5 000 
de arbuști de acest fel — în cvar
talele de locuințe de pe Bulevar
dul Republicii, în jurul halelor 
centrale, ori străzi ca Lev Tolstoi, 
Basarab și altele.

I. TEOHARIDE

Expoziția

La Facultatea de fi
lozofie din București, a 
fost amenajată o inte
resantă expoziție a ga
zetelor de perele din 
toate facultățile uni
versității bucureștene. 
Gazetele ,.Munca noa
stră", a Facultății de 
științe juridice, ,,Pro
pagandistul", a Facul
tății de filozofie, ,,Ato

gazetelor de perete Cursuri
studențești
mul', a Facultății de 
chimie, care au folo
sit forme variate în 
vederea mobilizării 
studenților pentru pre
gătirea temeinică a e- 
xamenelor, slnt prin
tre cele mai reușite. 
Totodată ele se disting 
și printr-o grafică în
grijită.

De curînd, membrii

tuturor colectivelor de 
redacție ale gazetelor 
de perete studențești 
s-au Întrunit într-o 
consfătuire în cadrul 
căreia au discutat re
zultatele muncii obți
nute de fiecare colec
tiv și au făcut nume
roase propuneri In ve
derea îmbunătățirii ac
tivității. (Agerpres)

Simpozion „Tineretul și societatea44
Consiliul pentru răspîndirea 

cunoștințelor cultural-științi- 
fice din cadrul Comitetului de 
stat pentru cultură și artă a 
organizat miercuri după-amia- 
ză în sala Lectoratului centra] 
simpozionul „Tineretul și so
cietatea”.

Au luat cuvîntul prof. univ. 
Stanciu Stoian, membru cores
pondent al Academiei, directo
rul Institutului de științe pe
dagogice, paul Popescu-Ne-

veanu, director științific ad
junct al Institutului de științe 
pedagogice, Gheorghița Flean- 
cu, redactor șef la Revista de 
pedagogie. (Agerpres)

pentru
bibliotecari

Ministerul Invățămîntului a 
organizat în Capitală un curs 
pentru instruirea biblioteca
rilor din școlile de cultură 
generală.

Cursul este urmat de 50 de 
bibliotecari de școli, din toate 
regiunile țării. Lecțiile sint 
ținute de’ profesori, scriitori 
și bibliotecari cu experiență.

Absolvenții cursului vor îm
părtăși apoi cunoștințele căpă
tate cu acest prilej și celor
lalți bibliotecari din școlile de 
cultură generală din regiunile 
lor.

(Agerpres)

Tineri și tinere! Pentru dezvoltarea patrimoniului pomicol 
al țării noastre, în aceste zile de primăvară

Plantați pomi fructiferi!
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Lucrări
la ordinea zilei

In primăvara a- 
ceasta, suprafața ce 
urmează a se planta 
cu pomi fructiferi 
este de peste 20 000 
ha în masive. Toto
dată un mare număr 
de pomi se va plan
ta pe marginea șose
lelor, în incintele uni
tăților agricole socia
liste, precum și în 
grădinile familiilor, 
atît la orașe cît și la 
sate.

Pentru plantările 
din acest sezon sînt 
asigurați pomi altoiți 
din toate speciile și 
îndeosebi meri, peri 
și pruni. Consiliile a- 
gricole regionale și 
raionale au reparti
zat din timp pomii, 
urmărind folosirea 
rațională a materia
lului existent în pe
piniere, în raport cu 
necesarul prevăzut în 
plan la gospodăriile 
agricole colective și 
de stat. în prezent o 
parte însemnată din
tre aceștia se află 
deja în gospodăriile 
colective. Dar mai 
sînt încă în pepinie
re, în majoritatea re
giunilor din țară, 
pomi neridicați de 
unitățile agricole. Cei 
mai mulți se găsesc 
în pepinierele din re
giunile Oltenia, Plo
iești, Cluj, Hunedoa
ra. De aceea în aces
te zile este necesar 
să se urgenteze ridi
carea lor de la pepi

niere și transportul 
la gospodăriile agri
cole de stat și colec
tive unde se vor 
planta.

în perioada aceasta 
este, de asemenea, 
necesar să se intensi
fice lucrările pregăti
toare în vederea exe
cutării plantărilor. în 
acest sens trebuie să 
se continue fasonatul 
materialului săditor, 
transportul gunoiu
lui, evacuarea apei 
care băltește în gro
pile de plantare etc. 
Transportul pomilor 
în gospodării tre
buie să fie făcut cu 
multă grijă, puieții 
să fie înveliți cu paie, 
iar pînă la plantare 
să fie stratificați în 
locuri adăpostite, fe
rite de soare. Totoda. 
tă, este foarte impor
tant ca în fiecare 
gospodărie pe ale că
rei terenuri se fac 
plantații de pomi, să 
se facă instruirea e- 
chipelor de munci
tori care vor executa 
această lucrare.

Tinerii de la sate 
au participat în fie
care an cu entuziasm 
la acțiunea de plan
tare a pomilor con
tribuind astfel la dez. 
voltarea acestei bo
gății a patriei. îndeo
sebi pentru cei din 
regiunile Argeș, Plo
iești, Oltenia, aceasta 
a devenit o tradiție. 
Este bine ca expe

riența bună să fie 
din plin valorificată 
acum. Avînd în ve
dere că în cursul a- 
cestei primăveri a- 
vem de executat un 
volum mare de lu
crări pentru planta
rea pomilor, este ne
cesar ca tineretul să 
ia parte în număr cît 
mai mare la această 
acțiune patriotică, 
contribuind în mod 
deosebit la trans
portul pomilor, sorta
rea lor, la căratul în
grășămintelor nece
sare acestora, la 
plantarea propriu-zi. 
să — toate aceste lu
crări necesitînd, în- 
tr-un timp relativ 
scurt, multă forță de 
muncă și multă ope
rativitate.

Acțiunea însă nu 
trebuie oprită aici. în 
toate livezile (și în 
cele pe rod și în cele 
tinere) este necesar 
să se urgenteze acum 
efectuarea lucrărilor 
agrotehnice și fito-sa- 
nitare, ca : afînarea 
și îngrășarea terenu
lui, curățirea pomilor 
de uscături, continu
area stropirilor de 
primăvară, văruitul 
trunchiurilor.

ing. GHEORGHE 
STANCIU 

adjunct al șefului 
secției de Hortiviti- 
cultură din Consiliul 
Superior al Agri

culturii

în plină 

acțiune

■
 ornind de la expe

riența acumulată 
în anul trecut, 
planul prevede ca 
în acest an, în re
giunea Ploiești să 
fie plantate în 

masiv 4 075 ha de livadă, din 
care 1 006 ha numai în primă
vara aceasta. Pentru realiza
rea acestui obiectiv s-au luat 

din timp măsurile necesare, la 
înfăptuirea cărora o contribu
ție importantă a adus tine
retul. Cu câtva timp în urmă, 
de pildă, tinerii, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., au dat un 
ajutor prețios la sortarea ma
terialului săditor, lucrare ne
cesară mai ales că o parte din 
puieți suferiseră din cauza 
gerurilor. Ei au contribuit, de 
asemenea, la scoaterea din pe
piniere și pregătirea acestui 
material în vederea preluării 
de către unitățile agricole so
cialiste, în bune condițiuni. In 
această perioadă, mobilizați de 
organizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective din zona 
deluroasă, imediat ce terenul 
a permis, tinerii au început 
săpatul gropilor necesare 
plantării pomilor. Rezultate 
bune au obținut în aceste zile, 
tinerii din raioanele Ploiești, 
Buzău și altele. (

In raionul Buzău, de exem
plu, la gospodăria agricolă co
lectivă Cîndești, peste 200 
de tineri au participat activ 
prin acțiuni de muncă patrio
tică, la unele lucrări ca ; stro-

ION TEOHARIDE

(Continuare în pag. a lU-a)

LIVEZILE DE MÎINE 
ALE OLTENIEI

■
 nul acesta gospodă

riile agricole colec
tive din regiunea 
Oltenia au prevăzut 
în planul de pro
ducție plantarea u- 
nor suprafețe întin

se cu pomi fructțferi. Activita
tea este în plină desfășurare. 
Pentru a afla stadiul în care se 
găsește această lucrare, am avut 
o convorbire cu tovarășii : Mihai 
Croitoru — vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional și Mi
hai Dănescu —- prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Ol
tenia :

— Ce sarcini aveți stabili
te în planul de plantări de 
pomi în regiunea Oltenia și 
ce măsuri ați luat pentru rea
lizarea lor ?

— în primăvara aceasta în re- 
giunea Oltenia vor fi plantați cu

pomi circa 5 000 ha terenuri în 
pantă — ne-a relatat tovarășul 
Mihai Croitoru. Cele mai în
tinse plantații cu pomi vor fi si
tuate în raioanele de deal și 
munte : Tg. Jiu, Tr. Severin, 
Oltețu, Baia de Aramă, Strchaia, 
Gilort și altele. Plantările se vor 
face pe dealurile cu pante abrup
te, pe acele terenuri care pînă 
acum au fost ocupate cu mărăci- 
nișuri, diferiți arbuști sau pomi 
răzleți fără valoare economică, 
pe tereniiri erodate sau în curs 
de degradare. Astfel, vor fi puse 
în valoare suprafețe însemnate 
care pînă acum nu erau utiliza
bile sau nu aduceau în mod 
practic nici un venit gospodării
lor agricole colective. Peste tot 
plantările se fac în terase indi
viduale sau continui. în multe 
raioane ca, de exemplu, în Gi
lort, Tr. Severin, Oltețu și altele 
se amenajează terase agropomi- 
cole pe care se va mai cultiva

fasole, dovleci, plante furajere 
cu talie mică etc.

Fiindcă lucrările necesită un 
volum foarte mare de muncă, 
consiliul agricol regional a dat 
indicația Ca lucrările acestea, 
cum ar fi pichetajul, făcutul 
gropilor, amenajarea teraselor, 
să înceapă foarte de timpuriu, 
astfel îneît să fie asigurate con
dițiile materiale pentru ca aceste 
acțiuni să fie în linii mari ter
minate înainte do perioada efec
tuării masive a însămînțărilor de 
primăvară sau în orice caz să ia 
sfîrșit înainte de pornirea în ve
getație a pomilor. Indicația a 
fost de altfel aplicată. Chiar îna
inte de sfîrșitul lunii februarie,

V. BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IU-a)

Organizarea intergospodărească 
a teritoriului agricol

Organizarea intergospodă- 
Vească a teritoriului agricol a 

rceput în alte 42 de raioane 
£n diferite regiuni ale țării, 
.ucrările se fac în scopul 
nei folosiri complete și rațio- 
île a pămîntului și constau 
n stabilirea suprafețelor 
itătilor agricole socialiste, 
tasarea terenurilor răzlețe 
uprafete mari și gruparea 
n jurul centrelor de pro- 

■ ie ale unităților, amplasa
ta judicioasă a drumurilor 
comunale etc. Spre deosebire 
de anii trecuti, concomitent 
cu aceste lucrări se execută, 
așa cum s-a propus la recenta 
ședință a secției de fond fun
ciar și organizare a teritoriu
lui a Consiliului superior al 
agriculturii, și evidenta fun
ciară.

Odată cu lucrările de or

ganizare intergospodărească se 
întocmesc și schite de folosire 
rațională a pămîntului în uni
tățile agricole socialiste. Prin 
aceste schite se stabilesc ca
tegoriile de folosință a tere
nurilor — arabil, vii, livezi și 
pășuni — se delimitează și 
parcelează loturile rămase în 
folosința personală a colecti
viștilor, se identifică sursele 
de creștere a suprafeței ara
bile. precum și măsurile de 
prevenire și combatere a ero
ziunii solului.

Pînă la sfîrșitul acestui an, 
numărul raioanelor în care 
s-au făcut lucrări de organi
zare intergospodărească a te
ritoriului agricol va ajunge la 
104, totalizînd o suprafață de 
10 milioane hectare.

(Agerpres)

Primăvara în Cișmigiu

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
a ambasadorului R. P .D. Coreene la București

Du Hoan, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene în R. P. Romî- 
nă.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

în ziua de 27 martie 1963, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, a primit în au
diență de prezentare pe Giăn

Pentru muncitorii Sorestieri
In 12 parchete din pădurile 

Maramureșului, printre care 
Poiana Botizei, Vrăticel, Tuți, 
Izvoarele și Cărbunari se lu
crează intens la ridicarea de 
noi cabane-dormitor pentru 
muncitorii forestieri. Ele se a- 
daugă celor aproape 300 de ca
bane, 50 de magazine cu pro
duse de larg consum, mai 
multe cantine, băi, brutării,

construite în ultimii ani în a- 
ceasta parte a țării pentru 
tăietorii de pădure. Aici, în 
inima codrilor, există acum a- 
proape 150 de biblioteci fixe și 
mobile, înzestrate cu zeci de 
mii de volume, cluburi în care 
muncitorii vizionează filme 
proiectate de caravanele-cine- 
matografe, ascultă emisiunile 
posturilor de radio.

■
 imți cum renaște pri

măvara. Hunedoara, 
orașul-uzină, respiră 
nourj de fum albu
riu, în aer plutește 
dogoarea furnalelor, 
pe munți se mai ză-

J resc încă pîcle de zăpadă.
5 Pe porțile combinatului ies din 
( schimbul de noapte siderurgiștii.
< Încă este rece și ei, obișnuiți cu 
5 aerul cald din jurul cuptoarelor, 
< își ridică gulerul la paltoane și 
5 grăbesc pașii.
( E ora cind siderurgiștii care ies 
S din schimbul de noapte seamănă 
1 între ei ca gemenii. Toți au între- 
> ținut arderea cuptoarelor, au de- 
< șarjat, toți cu același efort, cu 
> aceeași izbîndă. Și totuși, apro- 
< piindu-te, nu-i greu să deosebești 
< cile nuanțe pot avea bucuriile, și 
? cît de puternice sînt.
? Uite, ei doi: Viorel Marin și 
) Cornel Bărăscu, tineri topitori, ob- 
( solveați ai școlii profesionale. Cu

clteva ore înainte de ieșirea din 
schimb au trăit emoția unei ani
versări de muncă : 1000 de șarje. 
De cînd au terminat școala proie- 
sională și pînă în această diminea
ță, atîta oțel au topit. Sigur, în

ginerul de schimb s-a adresat ce
lor doi tineri. Șj așa, și-au aniver
sat ei sărbătoarea celor 1000 de 
șarje, investiți cu toată încrederea 
și bucuria celor din jur. Poate de 
aceea bucuria lor era atît de pu
ternică și-i distingea clar in grupul 
celor care ieșeau din schimb.

...Dincolo de combinatul siderur
gic, aproape de gară, în aceeași 
dimineață, se termina de ridicat 
ultimul etaj al celui de al treilea 
bloc turn. Pe platformă se zăresc

Constructorii trebuiau să toarne 
atent în cofrajele glisante ; cînd 
zilele se mai încălzeau, grăbeau 
ritmul de turnare, să înalțe blocu
rile cît mai curînd, să nu vină ia
răși frigul și să prindă pereții 
umezi. Dulgherii s-au ținut după 
ei, etaj cu etaj. Ferestrele Hune
doarei, încă înainte de răsăritul 
soarelui, strălucesc aprins la fla
căra furnalelor. Clteva mii din a- 
ceste ferestre le-a instalat brigada 
lui Laszlo Francisk.

Primăvară hunedoreană
viața topitorilor mai în vîrstă, 
1000 de șarje înseamnă tot atît cît 
izvorul în fluviu. Dar pentru ei, 
aceasta înseamnă sărbătoare, ex
periență de muncă formată, izbîn
dă. Și evenimentul s-a petrecut 
tocmai la Început de primăvară și 
încă intr-un schimb de noapte, 
cînd prim topitorul lipsea, era ple
cat într-o delegație. La cuptoare 
trebuia însă să fie cineva care să 
coordoneze munca topitorilor. In

zidarii din brigada maistrului Pe
tru Tabarcea. Dulgherii din brigada 
maistrului Laszlo Francisk insta
lează uși și ferestre la etajul opt. 
Cele două brigăzi sînt în întrece
re socialistă cu zidarii și dulgherii 
de la blocurile vecine. Chemarea 
la întrecere a lansat-o brigada con
dusă de Petru Tabarcea. Tot ei au 
dat și ritmul întrecerii. Au fost zile 
și nopți friguroase, dar întrecerea 
nu s-a oprit nici măcar o oră.

...Tot în aceeași zi, la comitetul 
orășenesc U.T.M., secretarii orga
nizațiilor U.T.M. din oraș țineau o 
scurtă ședință privind mobilizarea 
tineretului la acțiunile de înfrumu
sețare a orașului. Planul concret 
de măsuri, discutat și hotărît în 
adunare, anunță primăvara Hune
doarei : în jurul blocurilor nou 
construite se vor amenaja 70 000 
metri pătrați de zone verzi ; se 
vor face nivelări de teren in

parcuri și se vor sădi trandafiri și 
arbuști; fiecare organizație U.T.M. 
va lua în răspunderea sa o anu
mită zonă a orașului și se va în
griji de ea tot timpul anului; orele 
de muncă patriotică pe care Ie vor 
efectua utemiștii pentru înfrumu
sețarea orașului trec de șapte suie 
de mii.

Și tot în aceeași zi, după amia
ză, în prezența a 500 de specta
tori, brigăzile artistice de agitație 
din oraș evoluează pe scena clu
bului „Constructorul". Se întrec 
în cadrul celui de al VII-lea con
curs al formațiilor artistice de 
amatori, faza pe întreprinderi. Cum 
e și firesc, repertoriul fiecărei bri
găzi oglindește aspecte ale muncii 
specifice orașului Hunedoara. 
Deoarece concursul se desfășoară 
însă acum, la început de primă
vară, repertoriile amintesc și des
pre aceasta :

„înflorește Hunedoara 
Ca grădina, primăvara, 
Și — are mîndri grădinari — 
Betoniști, zugravi, zidari 
Furnaliști, și oțelari".

A. I. ZĂINESCU

f Complexul de industriali- < 
(zare a lemnului din Gherla ) 
f— impresionantă construcție) 
(— este înzestrat cu utilaje și i 
[agregate de înaltă tehnici-] 
( tate )j. Foto: AGERPRES ]
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tudenții Facultății 
de geologie-geogra. 
fie a Universității 
din București au a- 

j nalizat activitatea 
i asociației lor în lu
mina celei de a IV-a

conferințe a U.A.S.R., felul în
care se pregătesc pentru viitoa
rea lor specialitate, ce fac pen
tru dobîndirea unui larg orizont 
științific și cultural.

— Nivelul la care se pregătește 
marea majoritate a studenților 
noștri se arăta în referatul 
prezentat de tov. Constantin 
Ursu, președintele asociației — 
dovedește că ei și-au înțeles da
toria patriotică de a învăța, de a 
se instrui multilateral. în anul 
școlar 1961—1962 marea majo
ritate a studenților prezenți la 
examene au promovat, iar dintre 
ei, cei mai mulți au obținut nu
mai note bune și foarte bune, 
în sesiunea din ianuarie 1963 re
zultatele sînt de asemenea bune : 
cei mai mulți studenți au pro
movat examenele, au obținut 
note între 7 și 10.

în facultate exis'tă însă și un 
procent — ce-i drept, mic — de 
studenți care nu-și fac datoria.

— Cei care se mulțumesc în 
anii studenției — arăta Micii 
Teodor, student în anul III — 
doar să treacă examenele măcar 
și cu un 5, și nu să acumuleze 
cît mai multe cunoștințe, nu-și 
vor putea face pe deplin dato
ria nici în viață. Marin Sergiu, 
Doina Pătrașcu din anul nostru 
fac parte din această categorie, 

și noi avem datoria lă-i convin- 
gem să nu se mai menajeze, să-fi 
ceară mai mult..,

— Vorbesc pentru colegii care 
gîndesc cum am gîndit și eu îna
inte — a spus studentul Grigore 
Vasile. „Nu-i mare lucru să fii 
student, îmi ziceam pe-atunci. Te 
distrezi, mai mergi pe la cursuri, 
înveți în preajma sesiunii și 
pînă la urmă obții un 5”. Rezul
tatul ? în anul III am rămas re
petent. Acum muncesc, dar re
simt golurile din primii ani, și 
regret profund cele întîmplate...

Iată unde duce superficialita
tea, lipsa de răspundere. Mai 

La Facultatea de geologie
— geografie din București

mulți studenți —■ Constantin 
Teodoru, Ilie Virgil, Corina Su
rugiu și alții — vorbind din pro. 
pria lor experiență, au arătat că 
pregătirea temeinică începe din 
anul I, la fiecare disciplină în 
parte, printr-o muncă personală, 
organizată, stăruitoare. împotri
va acelora care nu-și fac datoria 
de studenți, colectivul trebuie să 
adopte o poziție hotărîtă, să nu 
le ierte absențele, lipsa de aten
ție, munca superficială, în asalt.

Discutînd despre pregătirea lor 
ca viitori geologi, sau profesori, 
specialiști cu un larg orizont ști
ințific, vorbitorii au subliniat și 

Adunări ale studenților pentru dezbaterea sarcinilor ce le revin 
în lumina hotărîrilor Conferinței a IV-a a U. A. S. R.

0 altă foarte valoroasă și a- 
nume • notele de 7, 8, 9 și chiar 
10 nu reprezintă o limită cu care 
se pot mulțumi cei ce iubesc cu 
adevărat profesiunea, cei ce abia 
așteaptă momentul confruntării 
cu activitatea practică pentru 
a-și exercita cu pasiune profe
siunea pentru care s-au pregătit.

— Studiul nostru trebuie să 
depășească cu mult cadrul noti
țelor luate după prelegerile to
varășilor profesori — arăta Sil
viu Truțiu, student în anul V, 
Avem obligația să studiem o bi
bliografie largă, să consultăm re
viste de specialitate.. .

— S-a arătat aici foarte just 
că notele nu pot reprezenta un 
plafon pentru cei care doresc să 
devină specialiști cu un larg ori
zont științific — spunea cineva 
în adunare. Dacă un student și-a 
însușit cursul luînd o notă mare, 
e bine, desigur. Dar aceasta nu 
trebuie să fie un prilej de auto- 
mulțumire. Mai rămîn destule Iu. 
crări de specialitate care pot și 
trebuie studiate. Asociația va tre
bui să-i mobilizeze mai activ pe 
studenți Ia însușirea limbilor 
străine. Atunci vom putea studia

reviste de specialitate, comuni
cările oamenilor de știință, vom 
putea fi la curent cu tot ce se 
descoperă nou în profesiunea 
noastră în țară și peste hotare.

Pe aceeași linie s-a propus ca 
asociația să organizeze simpozi
oane pe marginea celor mai noi 
descoperiri geologice și geografi
ce la care să fie invitați oameni 
de știință cu prestigiu, specia
liști din producție

— Cercurile științifice ne aju
tă foarte mult în aprofundarea 
cunoștințelor căpătate la cursuri, 
în lărgirea orizontului nostru 
profesional — a spus I. Ene. stu
dent în anul IV. Activitatea lor 
poate fi îmbunătățită cu ajutorul 
asociației, astfel îneît să trezeas
că interesul masei largi a studen
ților. Trebuie atrași studenții 
care obțin rezultate foarte bune 
la învățătură, organizate acțiuni 
care să trezească interesul știin
țific și al studenților din anii 
mici, îmbinată activitatea teore
tică cu cercetările pe teren.

Evident, în dezbateri, studen
ții s-au referit și la alte aspecte 
privind viața și activitatea lor. 
Faptul însă că majoritatea discu
țiilor au fost axate pc modul în 
care se pregătesc din punct de 
vedere profesional dovedește res. 
ponsabilitatea lor pentru profe
siunea pe care și-au ales-o, do
rința de a căpăta o înaltă califi
care, pe măsura cerințelor epocii 
noastre.

MARIETA VIDRAȘCU

■
 n adunarea anului

I de la Institutul 
de medicină din 
Timișoara, studen
tul Iulian Șendro- 
iu a prezentat o 
informare cuprin

zătoare despre lucrările Conte- 
rinței a IV-a a U.A.S.R. și sar
cinile ce le revin — acestui co
lectiv și asociației — în lumina 
hotărîrilor conferinței, pe li
nia ridicării întregii lor acti
vități pe o treaptă superioară. 
Așa cum a fost întocmită, prin 
prezentarea principalelor pro
bleme ridicate de Conferința 
U.A.S.R., prin caracterul ei ana
litic, combativ și constructiv 
(cînd s-a referit la activitatea 
studenților din an și a asocia
ției), informarea a constituit un 
bun punct de plecare în dezba
tere.

Sarcina nr. 1 a studentului — 
învățătura — a fost și problema 
nr. 1 în adunarea celor mai ti
neri mediciniști timișoreni. Au
toexigență față de calitatea 
pregătirii profesionale a carac
terizat pînă întratît materialul 
prezentat și cea mai mare parte 
a discuțiilor ce i-au urmat, in

ti cît procente ca 87,4 la sută pro- 
I inovați sau 74,2 la sută note 
! de 7, 8, 9, și 10 (în general 

bune) au fbst citate mai ales 
pentru a se argumenta că „se 
poate mai mult", că „avem da
toria și toate posibilitățile să 
ne pregătim și mai bine pentru 
sesiunea din vară". Numele 
unor studenți care nu respectă 
disciplina universitară absen- 
tînd mult, nestudiind Ia timp 

și cît trebuie — au citate 
deseori în adunare și însoțite 
de critici principiale, ye siaiarj 
tovărășești. După cum a reieșit 
din desfășurarea adunării, stu
denții acestui an de studiu au 
înțeles că, așa cum a apreciat 
conferința a IV-a a U.A.S.R., 
lădoiul holurilor al unei te
meinice pregătiri de speciali
tate îl constituie studiul indi
vidual, ritmic și sirguincios. 
Constantin Militaru, Constantin 
Măslin sau Doina Mihart au 
vorbit pe larg în cuvîntul lor 
despre ceea ce înseamnă stu
diu individual, cum și-l orga-

La Institutul de medicină 
din Timișoara

nizează ei și unii dintre colegii 
lor și cum trebuie el organizat 
pentru a fi eficient. Deseori au 
fost relevate metodele de stu
diu ale studenților din grupele 
fruntașe ale opului în sesiunea 
de examene din iarnă : grupa 4 
(media generală 8,45), grupa 3 
(8,25) grupa 5 (8,18) și grupele 
1 și 7 (8, 10). Generalizarea ex
perienței fruntașilor la învăță
tură s-a încercat a se face chiar 
și cu acest prilej, al adunării, 
cînd Mircea Paraschivescu a 
vorbit despre „secretele" fru
moaselor sale succese la învă
țătură. Legat de problema im- 

poitantă a pregătirii profesio
nale, s-a discutat și despre 
ceea ce a făcut bun asociația în 
sprijinirea studenților la învă
țătură dar, cu deosebire, des
pre sarcinile stringente privind 
înlăturarea unor deficiențe exi
stente în acest sens.

Problemele formării politice 
și moral-cetățenești a viitorilor 
medici, problemele dezvoltării 
conștiinței lor socialiste au stat 
— alături de învățătură — în 
centrul dezbaterilor în aduna
rea anului 1. Atît materialul 
prezentat cît și cei care au 
luat cuvîntul s-au referit la as- 

peclele concrete ale comportă
rii studenților și ale muncii 
educative desfășurate de aso
ciație : au evidențiat ceea ce 
este pozitiv, demn de laudă și 
de urmat, au criticat manifes
tările negative și deficiențele ; 
totul, însă, numai pe concret. 
Cînd s-a vorbit despre com
portarea în societate a fost cri
ticat cu fermitate Dan Rama
dan ; cînd obiectul discuțiilor a 
lost comportarea în cămin au 
fost trase la răspundere cu se
riozitate Angela Midori și 
Doina Olaru ; cînd s-a discutat 
despre necesitatea lărgirii ori

zontului cultural al studenților 
din anul lor de studiu s-au a- 
dresat îndreptățite cuvinte cri
tice asociației a cărei activitate 
de organizare plăcută și in
structivă a timpului liber este 
în multe privințe deficitară.

Cu aceeași răspundere și se
riozitate, cu dorința manifestă 
de a se spori eforturile pentru 
ca, în lumina indicațiilor Con
ferinței a IV-a a U.A.S.R. să se 
ridice întreaga activitate a stu
denților și asociației pe o 
treaptă superioară, au fost dez
bătute și alte probleme.

Din păcate, însă, adunarea 
nu și-a atins în întregime 
scopul pentru care a fost orga
nizată. Cu toate că a abordat 
probleme esențiale ale muncii, 
cu toate că le-a discutat în spi
rit critic și autocritic, ea nu a 
stabilit suficiente măsuri con
crete, bine gîndite și eficiente, 
care să ducă la generalizarea 
experienței pozitive, la înlătu
rarea unor deficiențe, cu 
alte cuvinte, la îmbunătățirea 
continuă a activității anului 1. 
Ceea ce înseamnă că, pornită 
pe un drum bun, adunarea s-a 
oprit Ia jumătatea acestuia... 
Este adevărat, in încheierea 
dezbaterilor, au fost adoptate 
cîteva măsuri menite să îmbo
gățească programul de activi
tate al asociației. Dar, în afara 
unui „panou de onoare" a 
unor „seminarii model" (la care 
să fie invitate grupele rămase în 
urmă) și a unui „colectiv res- 
trîns" (care să urmărească ac
tivitatea în domeniul învăță
turii) nu s-a hotărît nici o altă 
măsură concretă. Lipsesc acțiu
nile prin care să se creeze în 
grupe o atmosferă favorabilă 
studiului individual intens și 
planificai, intransigență față de 
superficialitate și chiul, lipsesc 
activitățile pentru organizarea 
timpului liber al studenților în 
mod interesant și educativ 
(care au fost cerute în adu
nare). Lipsesc din planul de ac
tivitate, dar nu trebuie să lip
sească din activitatea viitoare. 
Ceea ce nu s-a făcut în adunare 
trebuie să se facă de acum îna
inte. în această direcție, consi
liul asociației din Institutul de 
medicină bănățean are datoria 
să ajute studenții anului I să 
desfășoare o activitate din ce 
în ce mai rodnică.

G. MITROI

La Facultatea de industrie ușoară din Iași
n sesiunea din iar
nă, Facultatea de 
industrie ușoară, a 
obținut cele mai 
bune rezultate in 
comparație cu ce
lelalte facultăți ale

Institutului politehnic din Iași. 
Adică, a înregistrat cele mai 
puține neprezentări la exame
ne și cele mai puține note sub 
limită sau mediocre.

Cele mai puține... dar au 
existat, totuși. Iată de ce, în 
adunarea pe facultate a stu
denților in care s-a analizat 
activitatea asociației în lumina 
celei de-a IV-a Conferințe a 
U.A.S.R., problema pregătirii 
la un înalt nivel a viitorilor 
specialiști a stat mereu in cen
trul dezbaterilor. In mate
rialul prezentat în numele con
siliului de tovarășul Vasile 
Toma, au fost criticați acei 
studenți care s-au prezentat 
slab pregătiți la examene. La 
discuții, cei care au luat cu
vîntul au dovedit intransigen
ță față de lipsurile celor cri
ticați, arătind că neprezentă- 
rile la examene, notele me
diocre sau sub limită obținute 
de unii studenți se datoresc 
faptului că, în timpul primu-

viitoarei lor profesiuni; tot aici se dezvoltă la eiîn laborator studenții descifrează tainele
pasiunea pentru munca de cercetare științifică.

e fel de specialiști 
vom fi ? Pentru ce 
ne pregătim ?

La aceste intre- 
* bări au răspuns și 

referatul și cei 20 
de vorbitori — stu

cum trebuie să 
muncească un stu- 
sută din studenții

denți și profesori — la adunarea 
organizată la Facultatea de isto
rie și filozofie din Cluj.

Majoritatea studenților din a- 
ceasta facultate a dovedit că în
țelege și știe 
trăiască și să 
dent. 90,7 la 
facultății au promovat integral 
examenele în sesiunea trecută ; 
85,4 la sută au promovat cu me
dii peste 7. Cifrele sînt foarte 
concludente. S-a muncit foarte 
serios pentru obținerea unor ase
menea rezultate. Încă de la în
ceputul anului, in fiecare colectiv 
de grupă, sub îndrumarea orga 
nizațiilor U.T.M. și a asociațiilor 
studenților, cu ajutorul cadrelor 
didactice, s-a dezbătut problema 
studiului individual. S-a discutai 
aproape cu fiecare student cum 
trebuie să se pregătească, care 

lui semestru, aceștia nu au a- 
cordat suficientă atenție stu
diului ritmic, de zi cu zi, nu 
și-au făcut conspecte, au lipsit 
foarte multe ore de la cursuri 
și seminarii.

— Drumul cel mai sigur spre 
realizarea unei temeinice pre
gătiri de specialitate — spunea 
studenta Tanca Maria din anul 
1 — il constituie munca perso
nală, studiul individual. Ace
sta trebuie să devină fac
torul hotăritor in procesul 
pregătirii profesionale a fiecă
rui student. Din păcate, unii 
studenți, desconsiderînd stu
diul ritmic, își găsesc în timpul 
semestrului cu totul alte preo
cupări decit învățătura.

Alți studenți care au luat 
cuvîntul (Ziman Otilia din a- 
nul II, Oprișiu Radu din anul 
V, Bubulac Marioara din anul 
I) au accentuat, de asemenea, 
că la baza unei pregătiri te
meinice stă studiul individual, 
munca personală.

— Fără un studiu ritmic, 
permanent, de zi cu zi, nu vă 
veți putea pregăti la nivelul 
cerințelor actuale — spunea și 
prof. Ion Ștefănescu, șef de ca
tedră. Munca de student nu e 
ușoară. Dar dacă intrerupi

sînt neajunsurile din activitatea 
lui, pe ce anume trebuie să pună 
accent. Obiectivul pe care și l-a 
propus fiecare colectiv <le grupă 
a fost de a ridica pe toți studen
ții la nivelul studenților buni și 
foarte buni, Sînt numeroase 
exemple de studenți slab pregă
tiți care, înțelegind ajutorul co
lectivului, dovedind maturitate, 
și-au schimbat atitudinea față de 
învățătură și au devenit studenți 
buni. Opinia grupei studențești a 
avut mare influență asupra lui 
Albu Petru și Liciu Marcel din 
anul III istorie, Krech Ioan din 
anul IV istorie și asupra multor 
altora, despre care nu se mai 
vorbește acum că sint mediocri, 
superficiali, tn acest climat de 
muncă serioasă care a fost creat 
încă de la începutul anului uni
versitar. organizația U.T.M. și 
asociați- studenților, sub condu
cerea organizației de partid, și-a 
stabilit obiective multilaterale de 
activitate. Spre exemplu, și-a pu
tut propune dezvoltarea multila
terală a activității în cadrul 

cîteva zile studiul, ea devine 
foarte grea, pentru că e foarte 
greu să înnozi firul. Dimpotri
vă, munca devine plăcută dacă 
studiezi permanent, nu lași să 
se aglomereze materia. Pentru 
aceasta, însă, e nevoie să în
țelegeți că după orele de curs 
nu sinteți liberi: urmează stu
diul de unde nu trebuie să vă 
permiteți să lipsiți niciodată 
chiar daci în acest caz nu face 
nimeni prezența.

Toate aceste lucruri juste 
s-au spus despre munca stu
dentului, despre atitudinea pe 
care el trebuie s-o aibă față de 
pregătirea sa. Din păcate, în 
adunare nu s-a discutat însă, 
și despre activitatea asociației, 
despre acțiunile educative în
treprinse de ea în scopul ri
dicării conștiinței studenților, 
al dezvoltării simțului lor de 
răspundere față de pregăti
rea profesională. In materialul 
prezentat se spune că e vino- 

că, 
o 

că 
la 

cursuri și seminarii și nu a 
controlat cum își folosesc stu
denții timpul afectat studiului

vat consiliul A.S. pentru, 
cităm, „nu a desfășurat 
muncă susținută in sensul 
nu a urmărit frecvența 

seminarii și

cercurilor științifice și atragerea 
a numeroși studenți în această 
activitate menită să dezvolte ori
zontul științific al studentului. 
De asemenea, s-au putut organi
za activități multilaterale in 
timpul liber. De pildă, s-a orga
nizat vizitarea monumentelor le
gate de mișcarea muncitorească

Facultatea de istorie
și filozofie din
loc întilniriau avut

comuniști; s-a vizitat 
industriali a regiunii

din Cluj ; 
cu vechi 
expoziția 
Cluj, după care, în grupe, s-au 
organizat discuții. Au avut loc 
numeroase dezbateri despre pro
bleme științifice, politice și cul
turale. Pot fi amintite, spre 
exemplu, convorbirile pe teme 

individual’’. Urmărirea frec
venței și a modului cum e fo
losit timpul este, desigur, un 
procedeu bun pentru a-ți da 
seama de o anumită, situație și 
a orienta activitatea educativă 
conform celor constatate, dar 
aceasta nu înseamnă că nu
mai la atît trebuie să se reducă 
munca asociației. Consiliul A.S. 
știe că unii studenți absentează 
de la cursuri, că alții mai vin 
la seminarii fără si fi studiat 
in prealabil materialul biblio
grafic, că timpul afectat stu
diului individual nu e folosit 
cum trebuie de către acești 
studenți. Din dezbateri a re
ieșit că e -necesar ca, activita
tea educativă a asociației stu
denților de la Facultatea de 
industrie ușoară din Iași să fie 
astfel orientată, îneît să se 
dezvolte simțul de răspundere 
al studentului față de pregă
tirea sa, să-l facă să fie pă
truns de convingerea că la 
baza înaltei pregătiri care i se 
cere stă munca personală, e- 
fortul individual Studiul indi
vidual, ritmic, permanent, cer
cetarea literaturii de speciali
tate, frecvența activă la semi
narii, folosirea cu conștiincio
zitate a zilelor de practică — 
iată sarcini pe care, ca rezul
tat al muncii educative desfă
șurate de asociație, trebuie să 
ajungă să și le pună fiecare 
student pentru a deveni un 
bun inginer.

a Institutului de construcții din Capitală
n sală erau pre
zenți peste 600 de 
tineri — aproape 
toți membrii aso
ciației studenților 
din Facultatea de 
drumuri și poduri 

a Institutului de construcții 
din Capitală. Se discuta — în 
lumina documentelor celei de-a 
IV-a Conferințe a U.A.S.R. — 
activitatea asociației lor. în re
feratul prezentat de tov. Cer
nea Petre, președintele consi
liului U.A.S. din facultate, 
erau consemnate numeroase 
realizări ale asociației. în ma
joritatea colectivelor studen
țești a fost statornicită o at
mosferă prielnică studiului, 
s-a dezvoltat spiritul de com
bativitate, de intransigență 
față de manifestările negative,

educative care au loc în căminele 
studențești, audițiile muzicale, 
recenziile literare, vizitele la mu
zee și expoziții urmate de dez
bateri, conferințe și simpozioane.

Toate acestea au oferit studen
ților posibilitatea de a-și petrece 
timpul liber într-un cadru orga
nizat, de a dezbate și de a trage 

învățăminte privind unele dome
nii de activitate despre care nu 
studiază în orele de curs. Și a- 
ceste activități explică rezultate
le mai bune obținute la învăță
tură, creșterea preocupării stu
denților pentru o pregătire mul
tilaterală.

Adunarea a scos în evidență

AUREL GEORGESCU Oră de seminar

La Facultatea de drumuri
fapt ce a făcut ca în sesiunea 
de examene din iarnă peste 
80 la sută din studenții facul
tății să obțină note între 7 și 
10 ; activitatea cultural-artis- 
tică desfășurată în ani și gru
pe a oferit unui mare număr 
de studenți posibilitatea reală 
să-și dezvolte aptitudinile ar
tistice, să îndrăgească și să 
prețuiască valorile artei și 
culturii naționale.

Despre realizările asociației, 
despre succesele obținute de 
studenții facultății au vorbit 
numeroși participanți la dis
cuții. Bălan Mircea, Stănilă 
Nicolae și alții au arătat că în 
facultate mai sînt și studenți 
care amînă examenele fără 
motive temeinice sau se pre
gătesc superficial.

— Noi punem în discuție

faptele și experiența pozitivă, a 
vorbit despre studenții fruntași 
și despre preocupările lor pentru 
a-i ajuta și pe studenții criticați 
pentru delăsare și indisciplină, 
prin puterea exemplului înaintat, 
să vadă și să înțeleagă cum tre
buie să-și petreacă anii studen
ției. Nu trebuie să tragem însă 

concluzia că adunarea a dovedit 
automulțuinire pentru rezultate
le bune obținute. Dimpotrivă, a- 
dunarea a fost foarte exigentă in 
dezbaterea activității asociațiilor 
studenților și a tuturor studenți
lor. Faptul că 36 de studenți din 
cele cîteva sute de studenți ai fa. 
cultății au căzut la examene a 

aceste aspecte — au arătat 
vorbitorii — nu pentru că ele 
sînt multe sau ar caracteriza 
studenții facultății noastre, ci 
pentru că nu ne este indife
rent faptul că mai avem co
legi care manifestă nepăsare 
față de principala lor îndato
rire — învățătura.

S-a arătat că rezultatele ob
ținute în sesiunea din ianuarie 
de către studenții anilor V (căi 
ferate) și Iii (drumuri) trebuie 
să dea de gîndit. Este adevă
rat că în acești ani nu există 
nici restanțieri și nici studenți 
care să-și fi amînat nejustifi
cat examenele... Dar la anul 
V (căi ferate), de pildă, sînt 
studenți care au obținut note 
de 5 și 6 ; că la anul III (dru
muri) 17 au promovat exame
nele de rezistența materiale-

constituit un motiv de îngrijora
re pentru colectivul facultății. 
De asemenea, un motiv de îngri
jorare l-a constituit și faptul că 
66 de studenți au obținut medii 
de'5 și 6. Aceasta a determinat 
adunarea să dezbată cu seriozita
te cum trebuie muncit în conti
nuare pentru a-i determina și pe 
acești studenți să se ridice la ni
velul colegilor lor buni și foarte 
buni. S-a stabilit ca în grupele 
studențești să se discute în mod 
special cu acești tineri și, în ace
lași timp, să fie ajutați cum să-și 
organizeze munca, cum să-și gos
podărească timpul. O preocupare 
în acest semestru va fi îndruma
rea tuturor studenților de a fo
losi mai mult bibliografia, de a 
studia limbi străine în vederea 
consultării unui bogat material 
informativ de specialitate. Stu
denții anului I, care mai întîm- 
pină unele greutăți în activitatea 
lor, vor fi ajutați în mod deose
bit prin organizarea unor schim
buri de experiență cu studenții 
anilor mai mari, prin solicitarea 
cadrelor didactice care să le vor-

• •

statică (discipline delor și
bază) tot cu note de 5 și 6. 
Care sînt cauzele unor aseme
nea rezultate mediocre ? Ce 
trebuie făcut pentru lichida
rea lor ? Iată probleme care 
au fost dezbătute cu spirit de 
răspundere, cu maturitate în 
cadrul adunării. Din discuții a 
reieșit că notele de 5 și 6 se 
datoresc superficialității cu 
care șe pregătesc unii stu
denți, lipsei de răspundere 
față de rezultatele muncii de
puse. S-a arătat, de asemenea, 
că de multe ori, în cadrul a- 
nalizării situației la învățătu
ră în ani și grupe sînt discu
tați studenții restanțieri, se 
iau măsuri concrete în vede
rea îndreptării lor. Despre cei 
care promovează examenele 
cu note de 5 și 6 se discută

bească despre cum să-și organi
zeze munca, cum să studieze. 
Adunarea a mai stabilit și alte 
măsuri de natură să stimuleze și 
mai mult preocupările multilate
rale ale studenților în vederea 
lărgirii orizontului lor de cunoș
tințe. S-a stabilit, printre altele, 
să Se organizeze un cenaclu lite
rar al facultății, să se organizeze 
dezbateri despre filme, vizitarea 
de expoziții, să continue organi
zarea de audiții muzicale, a dez
baterilor despre literatură, să se 
organizeze mai multe

Prin schimbul de 
realizat, prin exigența 
fost analizate toate 
muncii studenților, adunarea a 
reușit să creeze premizele unei 
activități mai bogate, care să-i 
determine pe studenți să dove
dească o mai mare preocupare 
pentru studiu, pentru pregătirea 
lor multilaterală.

excursii, 
experiență 
cu care au 

aspectele

LUCREȚI A LUSTIG 

însă mai puțin considerîndu-se 
că ei nu constituie o problemă 
pentru anul respectiv, pentru 
grupă. Dar aceștia vor ajunge 
ingineri, vor construi căi fe
rate, poduri. Cum se vor des
curca ei în producție ?... Răs
punsul nu e prea greu de gă
sit ; în producție, ca și la fa
cultate, rezultatele muncii lor 
vor fi notate tot cu 5 și 6.
Adunarea a cerut consiliului 

asociației să analizeze cu a- 
tenție cazurile de mediocritate 
și să intervină la timp. Dar a- 
ceastă intervenție — s-a ară
tat în adunare — nu trebuie 
să se limiteze la măsuri admi
nistrative. Consiliul asociației 
are datoria să organizeze o se
rie de acțiuni menite să dez
volte la studenți o nouă atitu
dine față de muncă, pasiune 
în studiu, sete de cunoștințe. 
Va trebui, de asemenea, să 
sprijine conducerea facultății 
în vederea legării mai strînse 
a învățămîntului cu practica, 
cu necesitățile reale ale pro
ducției, să impulsioneze acti
vitatea de cercetare științifică 
a studenților. Adunarea a ho
tărît măsuri concrete : consi
liul asociației va prezenta de
canatului un proiect de măsuri 
privind îmbunătățirea activi
tății de cercetare științifică '< 
în facultate va lua ființă un 
colț al noutăților științifice 
care va contribui la informa
rea sistematică a studenților,, 
asupra celor mai actuale proJ 
bleme ale viitoarei lor profe/ 
siuni; se vor organiza vizi* 
pe șantiere și în întreprindea 
industriale dotate cu tehnic^ 
cea mai modernă, întilniri c? 
oameni de știință, cu specia
liști din producție care să-i in
formeze pe studenți asupra ce
lor mai noi descoperiri ale ști
inței și tehnicii.

ADRIAN VASILESCU



ISFATUL Cu prilejul
Zilei mondiale

PROPAGANDIȘTILOR a teatrului

A

In organizațiile U.T.M. din regiunea Crișana funcționează 
un număr de 495 de cercuri de învățămînt politic U.T.M. 
„Să ne cunoaștem patria socialistă”, în care sînt cuprinși 

Î4 857 de cursanți. Pentru a veni și mai mult în ajutorul lor, 
Comitetul regional al U.T.M. Crișana a organizat, în orașul 
Oradea, o consfătuire cu propagandiștii.

în sala de ședințe a cabinetului de partid din Oradea s-au 
adunat peste 80 de propagandiști din întreprinderile și institu
țiile din regiune, pentru a-și împărtăși unii altora din expe. 
riența lor.

împărtăși unii altora din expe_

De pregătirea noastră 
depinde pregătirea 

cursa nților

ria. întreprinderea în care 
muncesc, despre viitorul lor, 
despre sarcinile de producție 
ce le stau în față.

Fiecare propagandist — 
un conferențiar priceput

și a statu-

Insemnâri 
pe marginea unei 
consfătuiri a pro
pagandiștilor din 
regiunea Crișana

încă de la primele luări de 
cuvînt a fost subliniată im
portanța pregătirii temeinice a 
propagandiștilor, ca factor ho- 
tărîtor în pregătirea și expu
nerea unei lecții, în conduce
rea cu competență a fiecărui 
seminar.

— în primul rînd propagan
distul trebuie să cunoasăbine 
politica partidului 
lui nostru, să cu
noască bine trecu
tul de luptă a 
partidului, să fie 
la curent cu cele 
mai de seamă rea
lizări ale regimu
lui nostru, cu e- 
venimentele inter
naționale, spunea 
în cuvîntul său
propagandistul Laza Ale
xandru de la exploatarea mi
nieră Corniței. Pentru a-mi în
suși un bogat bagaj de cunoș
tințe eu mi-am organizat un 
studiu sistematic, pe bază de 
conspecte, începînd cp istoria 
primelor mișcări muncitorești 
din țara noastră. La baza stu
diului meu au stat diferite do
cumente de partid ca : „40 de 
ani de luptă a partidului", 
materialele cuprinse în volu
mele de „Articole și cuvîntări* 
ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „Istoria R.P.R." 
și altele.

Se poate pune însă întreba
rea : de ce este necesar să 
consultăm pe lîngă lecția din 
manual un bogat material bi
bliografic ? Tinerii mineri din 
cercul pe care-1 conduc sînt 
interesați să acumuleze cît 
mai multe cunoștințe ; ei ma
nifestă un deosebit interes fa
ță de lupta partidului pentru 
doborîrea regimului burghezo- 
moșieresc, devin pe zi ce trece 
cititori tot mai activi ai litera
turii noastre politice. E firesc, 
așadar, ca ei să se adreseze de 
fiecare dată propagandistului 
cu numeroase întrebări izvo- 
rîte direct din lecția predată 
sau referitoare la alte proble
me asupra cărora s-a insistat 
mai puțin în manual. La toate 
aceste întrebări ei trebuie să 
primească răspunsuri exacte, 
bine documentate.

Cum puteam să predau, de 
exemplu, lecția a treia intitu
lată „U.T.M. — organizație
revoluționară de masă a tine
retului muncitor din R.P.R.” 
fără să-mi adîncesc cunoștin
țele proprii prin studierea a 
numeroase capitole din Arti
cole și cuvîntări ale tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Raportul la cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., „40 de ani 
de la crearea U.T.C." și multe 
alte documente.

Numeroși alți vorbitori, 
printre care Ion Meseșan. Sîrb 
Ion, Boldor Iosif, Cojocaru 
Ioana, referindu-se la pregăti
rea lor personală în vederea 
susținerii unor lecții interesan
te și atractive au subliniat im
portanța citirii zilnice a presei, 
literaturii politice și beletristi
ce. Propagandiștii au scos în 
evidență, de asemenea, necesi
tatea ca în cercurile politice 
să se vorbască mai mult des
pre regiunea lor în plină înflo
rire, despre tradițiile de luptă 
ale oamenilor muncii romîni 
și maghiari pentru libertate, 
despre raionul, satul, gospodă-

— în momentul în care 
mi-am încheiat documentarea 
asupra lecției pe care urmează 
să o predăm, mi-am încheiat 
și conspectul lecției respective, 
spunea propagandistul Rusu 
Avram de la I.R.I.C. Oradea.

Apoi, în funcție 
de conținutul lec
ției îmi pregătesc 
materialul didac
tic, ca să spun 
așa, care ar putea 
să sublinieze ideile 
din lecție. Pentru 
lecția a V-a, 
florește 
noastră”, 

xemplu, am avut 
de harta R. P. R., 
fotomontaj cuprinzînd Bicazul, 
litoralul, Combinatul siderur
gic Hunedoara, cartierele noi 
ale Capitalei și alte obiective 
de seamă construite în anii re
gimului de democrație popu
lară. De acum mă puteam pre
zenta în fața cursanțiior. Ex
punerea o încep de obicei prin 
anunțarea temei noi. Urmează 
apoi o mică introducere în care 
arăt scopul lecției noastre, im
portanța ei. Scriu titlul pe 
punerea clară a ideilor princi
pale, a datelor importante, a 
cifrelor semnificative. Dezvolt 
fiecare idee în parte și în ace
lași timp urmăresc ca tinerii 
să copieze și ei în caietele lor 
schița de pe tablă.

Amintind în expunerea niea 
despre construirea diferitelor 
obiective industriale, arăt în 
același timp locul unde sînt 
ele situate pe harta patriei: 
Onești, Săvinești etc. De ase
menea, prezint cursanțiior fo
tomontajele, revistele ilustra
te etc.

Folositoare învățăminte au 
tras din această consfătuire și 
secretarii organizațiilor U.T.M., 
membrii unor comitete U.T.M. 
prezenți în sală.

Prin organizarea acestei con
sfătuiri, care a prilejuit gene
ralizarea celor mai bune meto
de de muncă ale propagandiș
tilor, biroul Comitetului regio
nal U.T.M. Crișana a acordat 
un prețios ajutor-bunului mers 
al învățămîntului politic 
U.T.M. din întreprinderi și ins
tituții aflat în plină desfă
șurare.

Cu prilejul zilei mondiale 
teatrului au avut lac o serie de 
manifestări.

în prezența a numeroși oameni 
de teatru și alți oameni de cul
tură, în Capitală a avut loc un 
simpozion organizat de Asocia
ția oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale. In ca
drul simpozionului, deschis de 
artista emerită Dina Cocea, 
creț ar al A.T.M., criticul Andrei 
Băleanu a conferențiat despre 
„Rolul educativ al teatrului no
stru realist-socialist”, iar conf. 
univ. Valentin Lipatti și prof, 
univ. Horia Deleanu au înfățișat 
„Aspecte ale teatrului de peste 
hotare”.

în aceeași zi, în teatrele din 
Capitală și din orașele centre de 
regiuni au fost programate spec
tacole reprezentative din reper
toriul actual. înainte de specta
cole, directori de teatre, regizori 
sau actori au vorbit despre dez
voltarea vieții teatrale din țara 
noastră, despre prețuirea teatru
lui românesc peste hotare și în
semnătatea acestei sărbătoriri. La 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le”, a luat cuvîntul acad. Zaharia 
Stancu, directorul teatrului. 
Posturile de radio au transmis 
emisiuni consacrate acestei săr
bătoriri.

(Agerpres)

„în- 
pa tr i a 
de e- 
nevoie 

de un

Un nou centru 
experimental 
hortiviticol

se-

(Urmare din pag. 1)
Pentru a sprijini gospodă

riile agricole colective în va
lorificarea celor peste 5 000 de 
ha terenuri în pantă supuse 
eroziunii din raioanele de șes 
ale regiunii Suceava, la Tru- 
șești a luat ființă un centru 
experimental hortiviticol. Aici 
se va produce material sădi
tor din viță altoită din soiu
rile timpurii pentru struguri 
de masă. De asemenea, se vor 
face cercetări cu privire la 
comportarea diferitelor soiuri 
de viță de vie în condițiile 
climatice din nordul Moldovei.

Cercetătorii de la noul cen
tru experimental din Trușesti 
și-au început activitatea. în 
prezent se pregătește terenul 
unde se va clanța vița de vie 
pentru producerea materialu
lui săditor, se amplasează par
cele experimentale, se fac 
toiri și alte lucrări.

INFORMAȚII

al-

înDupă succesul repurtat 
orașele București, Brașov, 
Cluj, Arad și Craiova, Zara 
Doluhanova, artistă a poporu
lui a R.S.F.S. Ruse și R.S.S. 
Armene, a prezentat miercuri 
seara, în Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii, al doilea 
recital în Capitală.

★
în cadrul turneului pe care 

îl întreprinde în țara noa
stră pitanista franceză Mag
da Tagliaferțo a susținut 
miercuri seara un recital în 
sala Palatului R. P. Romîne.

(Agerpres)
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slab si 
să res
ide la 3

hor maghiari. .Au marcat 
hi (minutul 2) și Ndvak 
C 20) din lovitură de la 11 
norul de 2-O, echipa romină 
&:iat de o lovitură de la 11 
nv. Anghel a tras 
P'Aczel a. reușit 
Peturul va avea 
ai Ploiești.

ala sporturilor 
s-<tat ieri meciul

• Comisia tehnică 
a U.E.F.A., Întrunită 
la Amsterdam, a 
procedat la tragerea 
la sorți a optimilor 
de iinală din cadrul 
„Cupei Europei" in- 
Iertări la iotbal. In- 
tîlniriie (tur-retur) se 

vor disputa pină la 31 octombrie 
1963 după cum urmează : U.R.S.S.- 
ltalia; Luxemburg-Olanda sau El
veția ; R. P. Ungară-R. D. Germană 
sau R. S. Cehoslovacă ; Austria- 
Irlanda ; R. P. Bulgaria-pranța ; 
Suedia-Iugoslavia sau Belgia Spa- 
nia-Irlanda de Nord-; Danemarca- 
R. P. Albania.

Semiiinalele „Cupei campionilor 
europeni" se vor disputa între 
Fejenoord (Olanda)-Bentica (Portu
galia) ; A.
(Scoția).

C. Milano-Dundee

★
Budapesta, în făta a 

s-a disputat
Mlercuri Ia

30 000 de spectatori, 
in cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei ofașelor-tîrguri" la 
primul meci dintre 
rencvaros Budapesta 
Ploiești. Intîlnirea s-a
rezultatul de 2-0 (2-0)

fotbal 
echipele Fe- 
și Petrolul 
terminat cu 
în favoarea

Foto: O. PLECAN

Aspect de la o repeți fie a 
tor mat iei de dansuri de la 
Atelierul de reparat mate

rial rulant din Cluj.

LAL ROMULUS

•

Floregsca
__ ____ _____  retur din- 

tr^le Rapid București și Ere. 
dr; Copenhaga contlnd pen- 
trifnalele „Cupei campioni- 
loreni" la handbal feminin. 
Ratele bucureștene au cîș- 
tigțorul de 6-3 (3-1).

la „Cupei campionilor eu- 
ropedriksberg, care s-a caii- 
ticăită unui golaveraj mai 
burștigat primul meci cu 
ll-ntllni la 15 aprilie, la 
Prajpa Trud Moscova.

Airă, la orele 19 în sala 
Florin meci retur pentru 
seme „Cupgi campionilor 
eurqa handbal’masculin Di-’ 
namiești va intîlni pe Skov- - 
bakțrhus (Danemarca). Pri
mul fost cîștigat de dinamo- 
viști-12.

• I pentru titlul mondial 
de șire marii maeștri M. Bot- 
vinnr. Petrosian a continuat 
cu dea partidei a treia. în
tr-o tă a apărării Indiana 
nouăisian, cu piesele albe, 
a tec ciștige un pion pe 
care-lează și la întrerupere. 
Speciiapreciază totuși că nu
mai c amănunțită a poziției 
va armă Petrosian poate să 
transi avantajul său în vic
torie.

Conea are loc astăzi. Sco
rul esiă acum 1,5—0,5 în ta- 
voareăotvinnik.

la

• FSa de 
tenis. nsâ a 
(J.R.S.Salcă- 
tuit ecl pen
tru coatele 
monclia; la 
Praga. 1 ie- 
minină tinde
pe Lainlașite, Zoia Hudnova, 
Dzidra a, Svetlana Grimberg 
și Signeiarv: Din echipa mas
culină hrte Viktor Popov, 
'Anatoli lin, Sigmund Kalnînș 
fi Davidțski.

• Cluțortiv Steaua va orga" 
niza în . de 7 și 14 aprilie, 
cu începle la orele 10 dimi
neața, laa sportivă de la 
Ghencea,concurs de . motoci- 
clism cu acole. Concursul cu
prinde 3 jorii (avansați, înce
pători leați și începători ne- 
legitimațijtru clasele de 125, 
175, 250 ș cmc.

La Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Tușnad, Păltiniș sau Sovata, 
în taberele amenajate special 
își petrec vacanța de primă
vară sute de școlari.

Și elevii care n-au plecat în 
tabere petrec plăcut și util va
canța. Pentru aceștia, comi
siile de organizare a vacanței 
de primăvară constituite în 
fiecare raion, au pregătit în 
școli programe variate și a- 
tractive: întîlniri cu oameni de 
artă și știință, concursuri fe
lurite, vizitarea unor mari o- 
biective industriale etc. La ca
sele de cultură, căminele cul
turale, în cluburi și zeci de 
cinematografe au loc cicluri 
de filme artistice și documen
tare, spectacole cu concursul 
unor artiști profesioniști șia- 
matori. Teatrul pentru tineret 
și copii, precum și Teatrul 
Țăndărică din Capitală sînt 
zilnic frecventate de școlari, 
care vin să vadă aici spectaco
lele, speciale pentru ei: „Navi
gam în Cosmos”, „Cartea cu 
Apolodor”, „Căluțul cocoșat”, 
„Umor pe sfori" etc. La tra
diționalul carnaval al primă
verii ce se va organiza la Pa-

latul pionierilor din Capitală 
și-au anunțat participarea a- 
proape 1000 de pionieri. O- 
dată cu prima zi a vacanței a 
început și trecerea în revistă 
a formațiilor artistice de ama
tori din școlile de 8 ani, medii, 
profesionale și tehnice. în a- 
genda sportivă a vacantei fi
gurează întreceri de gimnas
tică, baschet, tenis de cîmp, 
handbal în Capitală, la Ga
lați, Constanța și Iași.

★

Sala de festivități a Palatu
lui pionierilor din Capitală 
găzduiește în aceste zile de 
vacanță variate manifestări 
artistice. Cu deosebit interes 
au urmărit miercuri după-a- 
miază pionierii din Capitală pe 
colegii lor —■ membri ai An
samblului artistic al Casei 
pionierilor din Sighișoara. Ei 
au aplaudat cu căldură inter
pretarea de către aceștia a pie
sei „Zîna buclucașă” de I. Sot- 
nic și programul de balet pre
zentat de oaspeți.

(Agerpres)'

de miine ale Olteniei
în toate gospodăriile agricole 
lective, colectiviștii au ieșit 
număr mare la muncă : s-au 
cut lucrări de curățire a terenu
lui, defrișări etc., s-a trecut ma
siv Ia executarea de gropi. Acum, 
peste 70 la sută din numărul 
gropilor necesare plantării celor 
aproape 1.250.000 de pomi sînt 
deja efectuate.

Materialul săditor este în în
tregime asigurat (cea mai mare 
parte din pepinierele existente 
în regiune, iar o cantitate mai 
mică de la pepinierele din 
regiunea București). Circa 90 la 
sută din materialul săditor a fost 
încă din toamnă ridicat și stra
tificat în gospodăriile agricole 
colective.

co
in 

fă-

— Ce alte măsuri au fost 
luate de consiliul agricol regio
nal în sprijinul acestei ac
țiuni ?

— Peste 30 de specialiști de la 
ORPOT — ne-a răspuns tovară- 

în plina

șui vicepreședinte Croitoru — se 
află în raioane pentru a acorda 
asistența tehnică mai ales pentru 
lucrările de terasări și la piche
tat. în stațiunile experimentale 
pomiviticole de la BîrBești, Tr. 
Severin, Bechet și Cîrcea, s-au 
organizat instructaje cu brigadie
rii pomicoli de la G.A.C. cu ca
racter poiniviticol dezvoltat. Spe
cialiștii care lucrează în domeniul 
hortiviticol au ținut lecții teoreti
ce și practice privitor la felul în 
care trebuie să se verifice în 
G.A.C. starea pomilor stratificați, 
modul în care trebuie executate 
tăierile etc. Pentru că în mai mul
te gospodării agricole colective 
s-au semnalat cazuri de îngheț a 
materialului săditor, pentru de
pistarea acestor cazuri, s-au făcut 
instruiri practice. Acum în în
treaga regiune acțiunea este 
în plină desfășurare. Se lucrează 
intens pentru terminarea gropi
lor, a teraselor continue, se com
pletează materialul săditor nece
sar și au început masiv plantă
rile. Deja, pe întreaga regiune 
s-au plantat cu pomi aproape

acțiune
(Urmare din pag. I)

din livada tî- 
întinde pe mai

pitul pomilor 
nară care se 
bine de 50 ha. Paralel cu în
lăturarea uscăturilor . din li
vezi, cu acțiunile de pre
venire a pagubelor provo
cate de brumele tirzit, alături- 
de ceilalți colectiviști, tinerii 
au trecut la plantarea prin 
muncă patriotică a încă 25 ha 
livadă în terenurile de coastă. 
Si, pentru ca munca să aibă 
rezultate bune chiar de la în
ceput, cu sprijinul brigadieri
lor, tinerii s-au încadrat într-o 
serie de echipe „specializate” : 
echipe pentru transportul gu
noiului de grajd cu atelajele, 
pentru transportul și plantatul 
pomilor etc. îndrumați de in
ginerul agronom, tinerii 
aici, cot la cot cu ceilalți 
lectiviști mai vîrstnici, 
plantat in 2-3 zile aproape ju
mătate din suprafața planifi
cată.

în comuna Lîpia, din același 
raion, împreună cu cei vîrst
nici, tinerii au săpat peste 
2 500 de gropi pentru pomi. Ei 
au mai transportat și 60 de 
tone de gunoi de grajd, pe 
care-l folosesc în aceste zile 
la lucrările de mocirlit, cînd 
plantările se desfășoară din 
plin.

Tinerii din comunele de 
deal ale raioanelor Mizil, Tîr- 
goviște, Teleajen și Cîmpina 
au luat parte pină în prezent 
la săparea a peste 12 500 de 
gropi pentru plantarea în ma- 
siv a pomilor fructiferi. Pes
te 300 de elevi ai Scolii pro
fesionale hortiviticole din Tîr- 
gușorul Nou, care își fac prac
tica în unitățile agricole din a- 
ceste raioane, îi ajută pe ti-

de 
co- 
au

nerii colectiviști la lucrările 
de plantare, le dau îndrumă
rile tehnice necesare.

Plantarea pomilor fructiferi 
a început de altfel și pe dea
lurile gospodăriei agricole co
lective din comuna ~ 
din raionul Cislău, 
dealurile ■ Țintei, pe 
Ploiești-Cîmpina, in 
calcar os Istrița.

Pe o porțiune lungă de peste 
25 km, pe coasta dealurilor 
cîmpinene — pe acolo pe unde 
se aflau salcimi — mii de ti
neri din orașele Ploiești, 
Băicoi și Cîmpina, din toam
nă pină acum în primă
vară, duminică de dumini
că, au fost prezenți la defri
șări, la scoaterea rădăcinilor, 
la amenajarea de terase și la 
săpatul gropilor. Sute și 
sute de hectare vor fi puse 
astfel în valoare începind 
chiar din acest an. Trebuie a- 
mintit că o parte din dealurile 
acestea au fost plantate cu 
pomi fructiferi din toamnă. 
Peste 117 000 de pomi fructi
feri vor fi plantați în primăva
ra aceasta în continuare pe 
dealurile erodate. „Ferestrele" 
însorite sînt tot mai mult fo
losite la executarea acestor lu
crări pentru ca ele să fie ter
minate la timp și în bune con
diții.

Rodești 
apoi pe 
șoseaua 
masivul

1000 ha, cele mai multe în ra
ioanele Oltețu, Gilort, Tr. Seve
rin, Craiova și altele.

— Cu ce contribuie tinere
tul la înfăptuirea acestei ac
țiuni ?

— Organizațiile U.T.M. din 
regiunea noastră — ne-a spus to
varășul Mihai Dănescu, primul 
secretar al Comitetului regional 
U.T.M. — au acumulat o ex
periență valoroasă în mobili
zarea tineretului la plantarea po
milor. Comitetele raionale U.T.M. 
și-au stabilit, de comun acord cu 
consiliile agricole raionale, pla
nuri de măsuri operative în care 
s-au trecut în mod concret, pe 
obiective, cu termenul de execu
ție, principalele acțiuni la care ti
neretul își va aduce contribuția 
sa. Așa că alături de colectiviș
tii mai vîrstnici, mii și mii de 
tineri participă zilnic la lucră
rile ce se execută acum pe tere- 
n/urile viitoarelor livezi de pomi. 
Numai prin acțiuni de muncă 
patriotică în perioada aceasta se 
vor planta cu pomi de către ti
neretul din regiunea Oltenia pe
ste 1 000 de ha. în fiecare zi, dar 
mai ales duminica, s-au organi
zat în colaborare cu consiliile 
agricole raionale (care au asi
gurat uneltele necesare și s-au 
îngrijit de pichetarea terenului) 
acțiuni de plantare a pomilor la 
care tinerii au participat în ma
să. într-una din duminicile tre
cute, de pildă, la plantatul 
pomilor și efectuarea și ce
lorlalte lucrări în cadrul aces
tei acțiuni au participat cir
ca 4 000 de tineri săpînd 9 000 
de gropi ; s-au făcut terase pe 
30 ha și s-au plantat aproximativ 
4 000 de pomi. î n raioanele Ol
tețu, Craiova, Gilort, Tr. Severin, 
s-au organizat zile și săptămîni 
ale plantării pomilor, iar în peri
oada aceasta de Ia 18—31 mar
tie în întreaga regiune tineretul 
participă în masă la munca pa
triotică de plantare a pomilor, 
în acest fel, o mare parte din 
angajament a fost deja realizat: 
70 la sută din săpatul gropilor 
și terasări și circa 40 la sută din 
plantarea pomilor. Asemenea ac
țiuni care să antreneze masa 
mare de tineri se desfășoară în 
continuare. Ne-am propus ca 
pentru perioada următoare să 
ajutăm organizațiile U.T.M. să 
organizeze brigăzi de muncă pa
triotică special pentru această 
acțiune, care vor lucra în mod. 
deosebit la plantările de pomi 
pe marginea șoselelor și în in
cinta unităților agricole socialis
te (curțile G.A.C., G.A.S., S.M.T.). 
în continuare tinerii vor partici
pa la toate lucrările de întreții 
nere a tinerelor livezi.

Intîlnindu-mă cu prietenul 
meu pentru a discuta împreu
nă „Statuile nu rîd niciodată”, 
eram întrucîtva liniștit. Cel ce 
propusese ca subiect de con
versație romanul lui Francisc 
Munteariu era el. Asta presu
punea că-i stîrnise reflecții pe 
care dorea să le împărtășească 
și altora.

— Ei, l-am îndemnat. Zi-i!
— Mi-e greu să încep. Aș 

vrea să fac o introducere cît 
mai potrivită și nu știu de 
unde s-o iau. Eventual, una 
valabilă pentru orice operă 
epică scrisă în anii noștri. E 
un procedeu pe care unii în
cearcă să-1 folosească.

— începe cu esențialul. Dar 
mai înainte, îngăduie-mi să-ți 
dau .A sfat. Evită tentația de 
a pătrunde în miezul proble
melor prin învăluire, pe oco
lite, cînd ideile sînt limpezi, 
caracterele simple, faptele e- 
locvente. Nu te lăsa ispitit 
niciodată de plutirea în gra
tuități Formula „introduceri
lor clișeu”, ca și a introdu
cerii de dragul introducerii e 
cu totul contraindicată. Chiar 
dacă vrei să epatezi. Ca să nu 
mai vorbim de celălalt aspect 
al problemei: utilizarea unor 
atari procedee trădează ade
sea o anume sărăcie de gîn- 
dire Asta nu înseamnă că 
sînt, din capul locului, un ad
versar categoric al oricăror 
introduceri. Deocamdată, însă, 
noi să intrăm direct în su
biect. Așa dar...

— Acțiunea romanului lui 
Francisc Munteanu se întin-

de pe o perioadă de cîțiva ani. 
începe cu momentul eliberării 
din închisoare a comunistului 
Horvath (23 August 1944) și 
se sfîrșește cu cîteva luni 
înainte de naționalizare. Locul 
acțiunii e Aradul.

— Vorbește-mi despre na
tura conflictului fundamental 
înscris în paginile cărții, des
pre ce anume aduce nou ro
manul lui Francisc Munteanu 
în peisajul epicii noastre, des
pre eroul sau eroii lui centrali, 

nicio- 
clasei 

în- 
capi-

— „Statuile nu rîd 
dată” e un roman al 
muncitoare, surprinse 
tr-unul din momentele 
tale ale bătăliei de clasă. E- 
poca e tulbure. Economia țării 
e serios zdruncinată. Rănile 
lăsate de război nu sînt încă 
cicatrizate. Reacțiunea folo
sește în favoarea sa condițiile 
obiective, sabotează refacerea 
economiei naționale pentru 
a-i compromite pe comuniști. 
Social-democrații de dreapta 
duc o politică de demagogie, 
sprijinindu-i în practică pe 
patroni. în rîndurile partidu
lui comunist s-au strecurat e- 
lemente dușmănoase. Trebuie 
subliniat talentul cu care 
izbutit autorul să 
dialectica istoriei, 
pas cu pas procesul de conso
lidare și de afirmare a forțe-

a
sugereze 

urmărind

lor comuniste, capacitatea a- 
cestora de a strînge în jurul 
partidului comunist masele de 
muncitori de la uzinele textile 
ale baronului Wollmann.

— Forțele la care te refe
reai sînt reunite însă, în ro
man, mai cu seamă în fizio
nomia unui singur erou.

— Intr-adevăr. Deși în ac-

din nou în închisoare ; îl ur
mărim cu atenție în lupta 
pentru reutilarea uzinei și 
participăm cu simpatie la fră- 
mîntăriile sale de ordin politic 
sau sentimental. Imaginea lui 
e de mare frumusețe morală. 
Pus la dramatice încercări, el 
nu-și pierde , niciodată încre
derea în partid și în viitorul

Convorbire cu un participant 
la concursul „Iubiți cartea"

țiune intervin și alți comu
niști, Francisc Munteanu se 
oprește cu precădere asupra 
unuia dintre ei. E vorba de 
Andrei Horvath, fără îndoială 
una din figurile cele mai in
teresante care populează noua 
noastră literatură. Romancie
rul ni-1 înfățișează în ipostaze 
diferite: în ilegalitate, dar 
mai cu seamă în bătălia de
clanșată după eliberarea țării 
de sub jugul fascist, îl vedem 
comandînd forțele antifasciste 
în zilele cînd Aradul cade sub 
vremelnica stăpînire hitleris- 
to-hortistă; îl cunoaștem re- 
acționînd cu calm în fața 
dușmanului care l-a aruncat

luminos al țării. Vorbind des
pre ei, unul din eroi îl carac
terizează așa : „Din toate lu
crurile trăgea concluzii opti
miste”. Nu întîmplător baro
nul Wollman vedea în Horvath 
pe unul dintre adversarii cei 
mai periculoși. De aceea nici 
nu se dă înapoi să pună la 
cale exterminarea lui.

— Uciderea „grăsunului” — 
cum i se spune lui Horvath 
— are loc cam pe la mijlocul 
narațiunii. Francisc Munteanu 
nu întrerupe, totuși romanul. 
De ce ?

— Cred că din două mo
tive. în primul rînd pentru 
că mobilul particular al con-

fliotului eicr.etizat în pro
blema reuii uzinei cu rin
gurile de rvă pe oare ba
ronul le acase într-o ma
gazie. Wolpn și sccial-de- 
mocrații dreapta sînt îm
potriva rekrii. Comuniștii, 
prin Horvi luptă pentru 
mărirea caității de pro
ducție a întinderii. în mo
mentul cîndfăsunul” e ucis, 
problema 
Baronul 
dispariția 
neantiza
Din rîndul atora din urmă 
se ridică însh demn urmaș 
al bătrinuli Horvath. E 
Gherasim.

— Vorbeai isă de două 
motive.

— Al doilee sugerat de 
însăși aparițisa vioară întîi, 
a lui GherasiPrin prezen
tarea acestui: romancierul, 
voia să demoreze că forța 
comunistă mutate fi ucisă 
nici de trădăț ca Bărbuț, 
nici de capitaliea Wollmann 
sau ca fiica >stuia, 
îmi amintesc tunul 
comentatorii ojei lui 
cisc Munteanu.>unea 
referindu-se 1; sentimentul 
forței uriașe, instructibile, a 
clasei muncitoai scos în evi
dență de „Statui nu rîd nici
odată” î „Cupl

ni încă rezolvată. 
n;a iluzia că 

. Horvath va 
lui comuniștilor.

Clara, 
dintre 
Fran- 
odată,

Horvath-

planprim

democrații de

care 
nici

o frumoasa 
puteri, 
oprită,

noastră pe

Gherasim rămîne 
imagine a acestei 
nu poate fi nici 
distrusă”.

— Aducînd pe . 
lupta comuniștilor, Francisc 
Munteanu realizează totodată 
o instructivă paralelă cu ca
racter politic.

— E vorba, dacă am înțeles 
bine, de sublinierea perma
nentă a diferențelor de atitu
dine, metodă și scop dintre 
comuniști și social-democrații 
de dreapta. Sub acest raport, 
romanul constituie una dintre 
cele mai viguroase demascări 
din literatura noastră a rolu
lui, reacționar diversionist ju
cat în mișcarea muncitorească 
de către social 
dreapta.

Convorbirea 
marginea romanului lui Fran
cisc Munteanu a continuat ore 
în șir. Prietenul meu a for
mulat și unele rezerve cu pri
vire, bunăoară, la. inutilitatea 
unor episoade din narațiune 
sau la caracterul insuficient 
de motivat al prezenței în ac
țiune a unora din eroi. Obser
vațiile lui erau fără îndoială, 
Juste, dar semnalîndu-le pri
etenul meu nu intenționa să 
le aducă în prim plan. Pentru 
el, ca și pentru atîția dintre 
miile de cititori ai „Statuilor”, 
cartea lui Francisc Munteanu 
rămîne o remarcabilă încer
care de a reflecta un moment 
important al istoriei noastre 
contemporane, un omagiu adus 
luptătorilor comuniști.

AUREL MARTIN

Aspect din stația de încercări electrice de 500 kW de la Uzinele 
„Electroputere" — Craiova.

UZINELE MECANICE TR. SEVERIN

Angajează
în condițiile prevederilor legale privind pregătirea și 

vechimea în specialitate

Ingineri în specialitatea 
construcțiilor navale

Cererile se adresează direct UZINELOR MECANICE TR. 
SEVERIN, serviciul cadre și personal. Pentru relații 

suplimentare, telefon 631 — Oficiul Tr. Severin.
J
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BUDAPESTA’. — în seara 
zilei de 26 martie, generalul 
colonel Lajos Czinege, minis
trul apărării naționale a R. P- 
Ungare, a oferit o recepție în 
cinstea delegației militare ro- 
mîne, condusă de generalul de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate ale 
R. P. Romîne.

La recepție au participat: 
Lajos Feher, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Papp Janos, ministrul 
afacerilor interne, generali și 
ofițeri superiori ai armatei 
R. P. Ungare.

De asemenea, au participat 
membri ai Ambasadei R. P. 
Romîne la Budapesta și ata
șați militari străini acreditați 
în R. P. Ungară.

Cu acest prilej, generalul 
colonel Lajos Czinege și gene
ralul de armată Leontin Sălă
jan, au rostit toasturi în cin
stea prieteniei dintre popoa
rele romîn și ungar și forțele 
lor armate.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească și 
cordială.

PREZENJE CULTURALE 
ROMÎNESTI PESTE HOTARE

GENEVA. — Postul de radio Ge
neva a prezentat în concert pu
blic miercuri seara, în primă audi
ție, concertul pentru violoncel și 
orchestră de compozitorul romîn 
Anatol Vieru. A interpretat or
chestra simfonică ,,Suisse romande" 
de sub conducerea lui Jean-Marie 
Auberson. Solist a fost violoncelis
tul romîn Vladimir Orlov.

Publicul a aplaudat îndelung lu
crarea compozitorului romîn, dis
tinsă la sfîrșitul anului trecut cu 
premiul Regina Maria Jose, insti
tuit de postul de radio Geneva.

CAIRO. — La 25 martie, la 
Asociația oamenilor de litere 
și artă „Atelier" din Alexan
dria, criticul de artă Gabriel 
Boctor a expus conferința 
„Arta folclorică in România de 
azi", urmată de filmele „O po
veste ca în basme", „In iureș 
de joc” și „Festivalul folcloric 
al țărilor balcanice și din zona 
Mării Adriatice".

MONTEVIDEO. — Cu 
zio. inaugurării canalului 
cial de televiziune Sodre, 
Montevideo, s-a prezentat 
mul românesc „Grădina 
cinci continente".

oca- 
ofi- 
din 
fii

celor

RuseSOFIA. — In orașul 
s-a deschis, la 22 martie, tra
diționalul Festival internațio
nal de primăvară al muzicii 
simfonice, anunță B.T.A.

La 26 martie, dirijorul ro
mîn Iosif Conta a condus con
certul orchestrei simfonice a 
radiodifuziunii și televiziunii 
bulgare.

I

Lucrările Comitetului de experți 

pentru pregătirea conferinței 
internaționale in problemele 

tineretului
Reprezentantul romîn ales vicepreședinte al Comitetului
PARIS 27 (Corespondentul 

Agerpres transmite) : Luni, 25 
martie, au început la sediul 
U.N.E.S.C.O. lucrările Comite
tului de experți pentru pregă
tirea conferinței internaționale 
în problemele tineretului. 
Prof. Jean Livescu, rectorul 
Universității din București, 
expertul romîn la lucrările a- 
cestui comitet, a fost ales în 
unanimitate vicepreședinte al 
Comitetului.

Luînd cuvintul, prof. Jean 
Livescu a propus să se inclu
dă pe ordinea de zi provizorie 
a conferinței internaționale în 
problemele tineretului (care 
va avea loc în august-septem- 
brie 1964 la Grenoble (Fran
ța) tema „Măsuri menite să 
promoveze în rîndurile tinere
tului idealurile de pace, res
pectul reciproc și înțelegere în
tre popoare". Vorbitorul a pre
zentat un istoric al acestei pro
bleme, arătînd că începînd cu 
a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care a adop
tat o rezoluție în acest sens

propusă de delegația R. P. Ro
mîne, problema a fost discu
tată la a 11-a și a 12-a sesiu
ne a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O., la a 17-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U., la sesiunea Consiliului 
Economic și Social al Națiu
nilor Unite.

Lucrările Comitetului de ex
perți pentru pregătirea confe
rinței internaționale în pro
blemele tineretului continuă.

★

PARIS. — La 26 martie, 
acad. Nicolae Teodorescu, de
canul Facultății de matematici 
a Universității din București, 
a făcut o vizită la Departa
mentul de științe exacte și 
științe naturale al U.N.E.S.C.O. 
El a fost primit de directorul 
departamentului, Kovda, cu 
care a avut o discuție privind 
activitatea Departamentului, 
contribuția oamenilor de ști
ință romîni la realizarea pro
gramelor științifice inițiate de 
U.N.E.S.CO.

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

TUNIS: Seminar

La Tunis își continuă lu
crările Seminarul inter
național al studenților, 

convocat în scopul întăririi u- 
nității tineretului și studenți
lor din diferite țări.

Reprezentanții studenților 
din țările Asiei, Africii și A- 
mericii. Latine au chemat pe 
studenți să lege lupta pentru 
pace cu lupta împotriva colo
nialismului și imperialismului, 
să ia atitudine împotriva ba
zelor militare americane de pe 
teritorii străine. împotriva ex
periențelor nucleare efectuate 
de Franța în Sahara, în apăra
rea revoluției cubane.

Protestul studenților

din Munchen

Cercul de studii sindicale 
al studenților din Mun
chen a adresat o scri

soare deschisă ministrului jus
tiției al landului Bavaria, în 
care protestează împotriva în
temnițării a doi studenți ira
nieni, care au fost arestați la 
29 noiembrie 1962. Cei doi 
studenți sînt acuzați de auto
ritățile vest-germane că au 
difuzat „publicații interzise”. 
In realitate, ei au desfășurat o 
activitate cu caracter progre
sist în rîndurile studenților 
iranieni din R. F. Germană, 
lucru care nu a fost pe placul 
autorităților de

Represiuni
la Bonn.

împotriva

Aspect din timpul grevei docherilor japonezi. Greviști, de- 
monstrînd în portul Kobe. Avînd ca scop lupta pentru sa
tisfacerea revendicărilor economice, greva s-a desfășurat tot
odată sub lozincile: „Să fie lichidate bazele militare ameri

cane în Japonia" și „Nu 1 tratativelor japono-sud-coreene".

In sprijinul Congresului
latino-amcriean

de solidaritate cu Cuba
BRASILIA. — Agenția Pren

sa Latina anunță că la 27 mar
tie în orașul Niteroi, capitala 
statului Rio de Janeiro, situat 
la opt kilometri distanță de 
orașul Rio de Janeiro, și-a în
ceput lucrările conferința bra
ziliană de solidaritate cu Cuba. 
După cum se știe, această con
ferință precede congresul la
tino-american de solidaritate 
cu Cuba, care se va deschide 
la 28 martie și care din cauza 
acțiunilor dușmănoase ale gu
vernatorului Statului Guana- 
bara, Lacerda, a trebuit să-și 
mute sediul de la Rio de Ja
neiro la Niteroi. La conferința 
braziliană de solidaritate cu 
Cuba, participă, după cum 
menționează agenția Prensa 
Latina, peste 2 000 de delegați 
din toate regiunile țării.

Luînd cuvintul la deschide
rea conferinței, generalul Gon
zaga de 
ședințele 
gătire a 
american 
Cuba, a 
persecuțiilor puse la cale 
poliția lui Lacerda împotriva 
participanților la congres. El a 
declarat între altele : „Hotă
rîrea lui Lacerda de a interzi-

Oliveira Leite, pre- 
Comitetului de pre- 
Congresului latino- 
de solidaritate cu 

protestat împotriva 
de

ce congresul și propaganda 
desfășurată de imperialiști prin 
agenții lui împotriva Cubei a 
avut ca singur rezultat crește
rea entuziasmului nostru și 
radicalizarea poziției partici- 
panților la Congres".

In cadrul conferinței brazi
liene a luat, de asemenea, 
cuvintul deputatul brazilian 
Francisco Juliao, președintele 
Ligii țăranilor din Brazilia.

★
Agenția United Press Interna

tional menționează că deputa
tul Sergio Magalhaes, cunoscut 
om politic și fruntaș al vieții 
publice din Brazilia, președin
tele „Frontului parlamentar na
țional", a condamnat de ase
menea hotărîrea lui Lacerda.

In seara de 25 martie, arată 
agenția Prensa Latina o dele
gație impunătoare a membrilor 
Congresului Național Brazilian 
— deputați și senatori — l-au 
vizitat pe președintele Republi
cii Joao Goulart, care a dat 
asigurări că guvernul nu va 
crea nici un fel de greutăți de
legațiilor străine care sosesc la 
Congresul latino-american de 
solidaritate cu Cuba.

Se intensifică acțiunile revendicative

GENEVA 27 — de la tri
misul special Agerpres C. 
Benga : Miercuri dimineață a 
avut loc la Palatul Națiunilor 
din Geneva, sub președinția 
șefului delegației R. P. Polone, 
Blusztajn, cea de-a 114 șe
dință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. A fost 
dezbătută propunerea U.R.S.S. 
ca în cursul lichidării mijloa
celor de transportare la țintă a 
armei nucleare în prima etapă 
a dezarmării generale și to
tale, Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite să li se lase un a- 
numit număr, strict limitat, de 
rachete, stabilite de comun a- 
cord, amplasate exclusiv pe 
propriile lor teritorii.

In cuvîntarea sa conducăto
rul delegației R. P. Bulgare, 
Tarabanov, a relevat impor
tanța propunerilor sovietice 
privind problema aflată în 
discuție și a criticat, totodată, 
poziția neconstructivă a pu
terilor occidentale față de pro
punerea U.R.S.S.

Reprezentantul Italiei. Cava- 
letti. a sprijinit ca de obicei 
poziția Statelor Unite în pro
blema dezarmării generale și 
totale și în special propunerea 
S.U.A. privind reducerea pro
centuală a armamentelor nu
cleare și a mijloacelor de tras- 
port la țintă.

A luat apoi cuvintul Semion 
Țarapkin, reprezentantul Uni
unii Sovietice, care a spus în
tre altele : Dorind să contri
buie la progresul negocieri
lor, Uniunea Sovietică a hotă
rît să vină în întîmpinarea 
poziției occidentale făcînd cu
noscută la a 17-a sesiune a 
O.N.U., prin intermediul mi
nistrului său de externe, An
drei Gromîko, propunerea pri
vind menținerea de către pu
terile nucleare a unei cantități 
limitate de rachete pînă la 
sfîrșitul etapei a doua a dezar
mării. Această propunere nu 
mai dă nici un temei puterilor 
occidentale de a obiecta îm
potriva unui acord în ceea ce 
privește 
etape a dezarmării. Trebuie 
însă ca acestea să manifeste 
mai multă 
flexibilitate 
Numai măsurile 
de dezarmare, 
la bun început, duc la în
lăturarea pericolului unui 
război nuclear și de aceea Uni
unea 
și se 
unor

conținutul primei

bunăvoință și 
în negocieri, 

radicale 
aplicate de

Sovietică 
pronunță 
asemenea

s-a pronunțat 
pentru luarea 

măsuri.

tinerilor patrioți
din Martinica

au 
declanșat ample repre
siuni in Martinica și în 

Franța împotriva sprijinitori
lor Frontului de eliberare din 
Indiile franceze de vest 
Guyana franceză care cer 
cordarea independenței.

Represiunile au început 
11 februarie o dată cu aresta
rea de către poliția franceză a 
lui Henri Armongou și a altor 
nouă tineri, toți membri ai 
organizației anticolonialiste a 
tineretului din Indiile france
ze de vest. In declarație se a- 
rată că dr. Pied Henri, fostul 
președinte al filialei din Bor
deaux a Asociației studenților 
din Martinica, a fost arestat la 
sosirea sa în această insulă și 
de atunci a declarat greva 
foamei. In Franța continuă și 
acum arestări și acțiuni de in
timidare ale luptătorilor pen
tru independența Indiilor 
franceze de cest, care se gă
sesc in această țară.

4 utoritățile franceze 
declanșat ample

și 
a-

Ul

PARIS 27. — Coresponden
tul Agerpres transmite : în 
cea de-a 27-a zi. greva mine
rilor continuă să fie totală. în 
ciuda greutăților economice 
prin care trec, minerii au res
pins propunerea guvernului de 
a li se majora salariile cu nu
mai 4,5 la sută. Răspunzînd 
cuvîntării radiotelevizate a 
ministrului francez al informa
țiilor, Comitetul central al 
grevei din bazinul carbonifer 
Lorena a publicat un comuni
cat în care respinge propune
rile guvernului.

Solidari cu lupta minerilor, 
oamenii muncii din construc
ții. funcționarii de la băncile 
din Paris și provincie au de
clarat în cursul zilei de marți 
greve care au variat între 2 
și 24 de ore.

în cursul zilei de miercuri, 
traficul feroviar a fost pertur
bat datorită grevelor turnante 
care au avut loc în întreaga 
țară. Miercuri dimineața, în
treaga rețea suburbană de căi 
ferate a Parisului a fost pa
ralizată, la fel ca și marile li
nii din provincie. Aceasta este 
cea de-a patra grevă a fero
viarilor în cursul ultimei luni.

Tot în cursul zilei de miercuri 
a fost întreruptă circulația a 
22 de linii de autobuse care 
deservesc suburbiile Parisului.

Federațiile sindicale C.G.T., 
C.F.T.C. și Force Ouvriere de 
la întreprinderile de gaz și e- 
lectricitate au hotărît ca în- 
cepînd de joi dimineață, timp 
de o săptămînă, să înceapă o 
serie de greve-surpriză în in
dustria de gaz și electricitate, 
în total, în întreaga Franță 
continuă să se afle în greve 
500 000 de oameni ai muncii.

Potrivit unei anchete efec
tuate de Institutul francez de 
sondare a opiniei publice

(I.F.O.P.). 79 la sută din ce- 
tățenii francezi chestionați în 
legătură cu lupta dreaptă a 
minerilor, au declarat că re
vendicările acestora sînt juste.

în cursul după-amiezii de 
miercuri a avut loc o nouă șe
dință a Consiliului de Miniștri 
sub președinția generalului de 
Gaulle. Aceasta este cea de-a 
patra ședință de la începutul 
grevei minerilor. Guvernul a 
luat din nou în discuție ra
portul întocmit de „comitetul 
înțelepților” care, după cum se 
știe, a fost considerat nesatis- 
făcător de către minerii gre
viști.

RĂSFOIND

Constituirea noului guvern austriac
VIENA 27 (Agerpres). — 

După patru luni de tratative, 
partidele populist și socialist 
care au guvernat împreună 
Austria timp de 18 ani,, au că
zut de acord asupra componen
ței noului guvern. Funcția de 
cancelar va fi deținută în con
tinuare de Alfons Gorbach, 
președintele partidului popu
list, iar funcția de vicecance
lar de Bruno Pittermann, pre
ședintele partidului socialist. 
Controversa dintre cele două 
partide, care se referea formal 
la redistribuirea portofoliilor 
ministeriale, privea de fapt 
orientarea politicii externe a 
Austriei. Partidul populist care 
la alegerile din noiembrie 1962 
a obținut cu circa 60 000 mai 
multe voturi decît partidul so
cialist, a stăruit pentru a i se 
atribui 
externe, 
că în 
populist 
presiuni 
modificarea politicii de neu-

portofoliul afacerilor 
Este cunoscut faptul 
interiorul partidului 
există forțe care fac 
pentru a determina

tralitate a Austriei. In timp ce 
cancelarul Gorbach a declarat 
în repetate rînduri că baza po
liticii externe a Austriei con
stă în hotărîrea nestrămutată 
de a menține și a întări neu
tralitatea permanentă procla
mată de bună voie de Austria 
și atît de folositoare pentru ea, 
aripa de dreapta a partidului 
populist s-a manifestat des
chis pentru renunțarea la neu
tralitate. Liderul acestei aripi, 
Krainer, care militează pentru 
aderarea Austriei la Piața Co
mună, privește eventuala in
trare a Austriei în acest orga
nism economic ca „o aderare, 
împreună cu Germania, la ma
rea comunitate europeană”.

Ministerul Afacerilor Ex
terne va fi condus in conti
nuare de Bruno Kreisky, unul 
dintre liderii partidului socia
list. Kreisky este împotriva a- 
derării la Piața comună și 
pentru menținerea neutralității 
Austriei.

Imagine de la un recent miting de protest desfășurat la Londra, împotriva furnizării de ar
mament britanic autorităților rasiste din Republica Sud Africană.

CAIRO. — Consiliul Națio
nal al Partizanilor Păcii din 
R.A.U. a dat publicității o de
clarație în care se arată că 
sprijină pe deplin Congresul 
latino-american de solidarita
te cu Cuba și a chemat pe toți 
cetățenii Egiptului să se soli
darizeze cu poporul cuban.

CARACAS. — Numeroși de- 
putați venezuelieni printre 
care se află și Ramon Saez Me
rida, Arjonis Gomez și Guil
lermo Garcia Ponce au decla
rat că salută Congresul latino- 
american de solidaritate cu 
Cuba. Ei au arătat că sînt con
vinși că hotăririle Congresului 
vor duce la intensificarea lup
tei popoarelor America Latine 
pentru eliberarea lor de sub 
jugul imperialist, pentru res
pectarea deplină a principiilor 
coexistenței pașnice, neameste
cului și autodeterminării po
poarelor.

Cine se înfruptă
din bugetul militar al S.U.A.

£a Washington 
una din cele 
midabile

a izbucnit 
mai for- 

controverse 
care pune în joc toate rivali
tățile, pe cît de tenace, pe atît 
de feroce”, scrie ziarul fran
cez „LE FIGARO". Și nu e 
de loc de mirare că se dezlăn
țuie patimile atunci cină este 
vorba de a pune mina pe o 
parte din cele 60 miliarde de 
dolari destinate cheltuielilor 
de înarmare. De trei săptă
mâni, într-unul din subcomi
tetele Congresului S. U. A. se 
desfășoară o anchetă cu privi
re la adjudecarea unei mari 
comenzi militare societății 
„General Dynamics". In 
cursul anchetei, relatează a- 
gențiile occidentale de presă, 
ministrul de război Mc. Na
marra și-a putut cu greu stă
pâni enervarea, un senator a 
leșinat, iar alte două persoa
ne sus-puse au avut crize de 
nervi,

Contracul încheiat se referă 
la construcția a 1 700 de avi
oane de vânătoare supersonice 
de tip „Tfx" în valoare totală 
de 7 miliarde dolari. „Us 
News and World Report" su
bliniază că aceasta este una 
din cele mai mari comenzi 
militare de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial.

La început au luptat pentru 
a obține această comandă o 
duzină de companii industri
ale din ramura aviației. Dar

după o acerbă concurență au 
rămas în luptă numai două 
concerne ; „Boeing” și „Gene
ral Dynamics". „Fiecare din
tre ele, scrie revista, a chel
tuit miloane de dolari pentru 
executarea proiectelor și pre
zentarea unor propuneri Pen
tagonului". Pînă la urmă însă 
a cîștigat „General Dyna
mics". Acesta este cel mai 
mare concern de armament 
din Statele Unite, strîns legat 
de Rockefeller, Morgan și gru
purile financiare din Chicago. 
Este cunoscut faptul că mini
strul de război Mc. Namarra, 
înainte de a prelua această 
funcție în guvern, a fost pre
ședintele companiei de auto
mobile „Ford", care se află în 
alianță cu grupul Rockefeller. 
Se știe, de asemenea, că ad
junctul lui Mc. Namarra, Gil- 
patric, este asociat al firmei 
de asistență juridică „Cravath, 
Swaine and Moore", care se 
ocupă de afacerile judiciare 
ale grupului Rockefeller. Pînă 
la urmă comanda a fost aca-

parată de „General Dyna
mics".

Întâmplarea face însă ca se
natorul Henry Jackson din Wa
shington, cunoscut sub denu
mirea de „senatorul de Boeing" 
și alți congresmeni legați de 
compania Boeing să facă par
te dintr-o comisie a Congre
sului care se ocupă de proble
mele legate de comenzile mi
litare. Ei au declarat că Mini
sterul de Război a dat dovadă 
de „favoritism" predînd co
manda societății „General Dy
namics"

Ce va obține societatea 
„Boeing" din acest scandal nu 
se știe. Se vor găsi firește co
menzi grase și pentru ea. Cert 
este însă că contribuabilul a- 
merican, din buzunarul căruia 
se scurg miliardele de dolari 
ale bugetului militar, are pri
lejul o dată în plus de a a- 
runca o privire în culisele 
luptei pentru profituri cît 
mai mari de pe urma cursei 
înarmărilor 
nice.

și isteriei război-

„Piața comună" și criza

industriei textile franceze

SCURTE ȘTIRI ♦ SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
WASHINGTON. — La 26 

martie a fost reluat la Was
hington schimbul de păreri 
sovieto-american în probleme
le legate de reglementarea pe 
Cale pașnică a problemei ger. 
mane. Ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., A. F. Dobrînin, s-a 
întilnit cu secretarul de stat 
si S.V.A.,. D. Rusk.

Schimbul de păreri va con
tinua.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță agenția TASS, guvernul 
sovietic a adresat o notă de 
protest guvernului S.U.A. în 
legătură cu atacul pirateresc 
săvîrșit împotriva navei sovie
tice „Lgov" de contrarevolu
ționari cubaiîi refugiați pe te
ritoriul S.U.A.

Acest atac a fost săvîrșit la 
17 martie în timp ce nava 
„Lgov" se afla în portul cuban 
Isabela La .Sagua. Contrarevo- 
luționari cubani s-au apropiat 
de navă cu o vedetă dinspre 
mare și au tras asupra navei 
„Lgov’ cîteva rafale cu mitra
lieră de mare calibru.

ALGER. — Adunarea Națio- 
ală Constituantă a Algeriei a 

iezbătut și aprobat programul 
de investiții al guvernului. în- 
t.r-o amplă cuvîntare rostită cu 
acest prilej, primul ministru

algerian, Ben Bella, a arătat 
că pentru a lichida înapoierea 
economică moștenită de la re
gimul colonial, Algeria „tre
buie să ducă o luptă pe toate 
fronturile la fel de hotărîtă ca 
și lupta dusă pentru eliberarea 
țării". El a spus că „numai a- 
tunci cînd vor fi create condi
ții pentru planificarea econo
miei" Algeria va putea păși 
„pe calea progresului economic 
și social".

BONN. — La Baden-Baden 
(R. F. Germană), a luat sfîr
șit la 26 martie reuniunea mi
niștrilor de finanțe ai țărilor 
membre ale Pieței comune. în 
comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor, se recu
noaște că deosebirile existen
te în sistemele fiscale și în po
litica fiscală ale țărilor mem
bre ale Pieței comune pot 
duce la adîncirea luptei de 
concurentă între țările Pieței 
comune. Agenția France 
P r e s s e relatează că singurul 
rezultat al reuniunii este acela 
că miniștrii de finanțe au ce
rut Comisiei de la Bruxelles 
a Pieței comune să examineze 
în amănunt aceste probleme în 
colaborare cu serviciile com
petente ale statelor membre, 
precum și urmările economice

și sociale care ar decurge din 
această măsură.

• ANKARA. — La 26 și 27 
martie la Istanbul și Ankara 
au continuat manifestațiile stu
denților împotriva eliberării 
provizorii din închisoare a fos
tului președinte al Turciei, Ce- 
lal Bayar, precum și împotriva 
încercărilor „Partidului drep
tății" de a obține eliberarea 
tuturor politicienilor vechiului 
regim și de a prelua puterea 
în țară.

Potrivit relatărilor agenții
lor de presă, în piața Taksim 
din Istanbul a avut loc la 26 
martie o demonstrație de pro
test a studenților care și-au 
exprimat atașamentul față de 
principiile loviturii de stat de 
la 27 mai.

• PARIS. — La Paris s-au 
anunțat hotărârile juriului 
„Premiului Galabert” pentru 
astronautică care se acordă a- 
nual pentru „contribuții re
marcabile în dezvoltarea as- 
tronauticii". Anul acesta pre
miul a fost decernat pilotului 
cosmonaut sovietic Iuri Ga
garin, pilotului cosmonaut a- 
merican John Glenn, oameni
lor de știință sovietici Alia 
Masevici și A. Sternfeld care 
se ocupă de problemele astro-

nomiei și astronauticii, ingine
rului francez Jean Jacșzes Ba- 
ret, precum și ca încurajare 
Clubului internațional de cer
cetări astronautice care a efec
tuat lucrări interesante in do
meniu1. studierii condițiilor 
călătoriilor interplanetare.

Premiile vor fi înminate în 
toamna acestui an la Congre
sul Internațional de Astronau
tică de la Paris.

NEW YORK. — „Visătoarea de 
vrăjitoare" — cum este denumită 
in Statele Unite urmărirea judicia
ră a persoanelor cu vederi progre
siste — a atins proporții atît de 
mari, incit pînă și Curtea Supremă 
a S.U.A. a considerat necesar să 
mai domolească puțin pe numeroșii 
anchetatori. într-o botărîre pro
nunțată in „cazul" lui Theodore 
Gibson, președintele Filialei din 
Miami a „Asociației naționale pen
tru, propășirea populației de cu
loare'1 (această filiala a fost acu
zată că in ea „s-au infiltrat co.- 
muniști"), Curtea Supremă a res
pins acuzațiile anchetatorilor. în 
hotărîre se recomandă anchetato
rilor ca înainte de a trece la inte
rogatoriu „să dețină dovezi obiec
tive. Numai astfel de dovezi pot 
da temeiuri corespmzătoare con
stituției pentru o aichetă".

• MANAGUA. - lntr-o decla
rație publicată de tarul „La Pren
sa", care apare lt Managua, în 
capitala statului Kcaragua, medi
cul Morales Vrbirt menționează

că in prezent la fiecare 110 locu
itori din Nicaragua 10 sînt bolnavi 
de tuberculoză.

Situația este deosebit de gravă 
în regiunea Granada, menționează 
medicul, unde „din cauza lipsei 
complete de cooperare din partea 
guvernului", medicii nu pot lichida 
marile focare de contaminare.

• PARIS. — Adlai Steven
son, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., care se 
află în prezent într-o vizită la 
Paris, s-a întîlnit la 26 martie 
cu primul ministru francez 
Georges Pompidou. Scopul vi
zitei lui Stevenson în Franța, 
arată corespondentul din Pa-, 
ris al agenției Associated 
Press, este de a convinge pe 
oamenii de stat francezi că 
planul președintelui de Gaulle 
de a crea forțe nucleare pro
prii „este greșit”.

MOSCOVA — La 26 martie 
la Casa literalilor din Moscova 
s-a deschis plenara Uniunii 
scriitorilor sovietici, ale cărei 
lucrări vor dura trei zile.

LONDRA — La 27 martie 
în fața unui tribunal din Lon
dra au compărut nouă per
soane arestate cu prilejul pu
ternicii demonstrații a greviș
tilor englezi care a avut loc 
marți după amiază în fața clă

dirii Comerei Comunelor. Cei 
nouă șomeri sînt învinuiți că 
„au insultat forța publică și au 
refuzat să se supună ordinelor 
polițiștilor”. Tribunalul a con
damnat cinci persoane la a- 
mendă, iar procesul altor trei 
arestați a fost amînat pentru 
1 aprilie.

AMMAN — Agențiile de 
presă anunță că la 27 martie 
guvernul iordanian a prezen
tat regelui Hussein demisia. 
Regele Hussein a acceptat de
misia guvernului și l-a însăr
cinat pe unul din foștii prim- 
miniștri, Samir El Rifai, să 
formeze noul guvern.

• TAȘKENT. — O pădure cu 
totul neobișnuită, ai cărei arbori 
nu au nici crengi, nici coroane „a 
apărut" pe versanții nordici ai 
lanțului muntos Turkestan. Pădu
rea a apărut direct din pămînt. 
Ploile și vînturile au spălat stratul 
superior al solului, și astfel au ie
șit la suprafață sute de tulpini 
pietrificate, groase de 70—100 cm. 
După cum a relatat paleobotanistul 
uzbec R. Hudaiberdîiev, arborii 
„de piatră" sînt rămășițele unor 
păduri dese de chiparoși și alte 
esențe, care acopereau Asia Cen
trală acum 150 de milioane de ani.

PARIS. — Potrivit relatări
lor ziarului cercurilor de afa
ceri din Franța, „Les Echos”, 
criza existentă în industria 
textilă din Franța tinde să ia 
proporții din ce în ce mai 
mari. Ziarul arată că această 
situație se datorește greutăți
lor pe care le întîmpină Fran
ța în cadrul Pieței comune, 
privind desfacerea produselor 
sale textile. Ca urmare a stă
rii de lucruri care s-a creat, 
scrie ziarul, în curînd își va

închide porțile Uzina textilă 
„Charlos Mieg” din departa
mentul Haute Rhin. în urma 
închiderii uzinei, vor fi <ton- 
cediati 500 de salariați.

„Les Echos” relevă că de la 
începutul anului 1963 au fost 
concediat! aproximativ 1000 
de muncitori din această in
dustrie, iar din 1952 și pînă în 
1962 și-au închis porțile 65 de 
întreprinderi textile și au fost 
concediati 6 500 de muncitori.

încheierea tratativelor financiare
dintre S. II.

WASHINGTON- — La Was
hington au luat sfîrșit trata
tivele financiar? dintre S.U.A. 
și Brazilia, care fuseseră în
trerupte la un moment dat în 
urma publicării unui docu
ment nord-american, referitor 
la guvernul brazilian și apre
ciat, cu deplin temei, ca o în
cercare de amestec în afaceri
le interne ale Braziliei. Am
basada braziliană de la Was
hington a anunțat că Statele 
Unite vor acorda Braziliei un 
împrumut de 308,5 milioane 
dolari.

Insuficiența acestor credite 
pare cu atît mai semnificativă

cu cit, de pe urma relațiilor 
economice ale Braziliei cu 
S.U.A., Brazilia înregistrează 
anual pierderi ce depășesc cre
ditul acordat de americani. 
Astfel, potrivit declarațiilor 
Secretarului general pentru 
problemele economice ale Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Braziliei, Jaime de Azevedo, 
ca urmare a scăderii neconte
nite a prețurilor materiilor 
prime și alimentare pe care le 
exportă Brazilia în S.U.A., a- 
ceasta a înregistrat în decurs 
de 6 ani (1955—1961) pierderi 
care se cifrează la 1 846 mi
lioane dolari.
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