
Ț^'Uliot&ca Centrelă I 
^«ijională 

Munedoara-Deva

Ï ILEI DE 
$1A ZILEI

1 MAI 
DE Ì. MAI

* X *EVIDENTIAL 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Zn cinstea zilei de 1 Mai și a „Zilei Tinerelului“ întrecerea socialistă 
de la Uzina de pompe și mașini agricole din Capitală a căpătat o 
mai mare intensitate. Și, ca peste tot, tinerețea și-a spus și aici 

cuvlntul. Bucuria și entuziasmul au încununat frumoasele rezultate de 
plnă acum.

Iată, în fotografiile alăturate (de la stingă la dreapta) clțiva tineri de 
aici, evidențiați în întrecerea socialistă.

9 Turnarea corpului pentru pompa de 12 țoii folosită la irigații cere o 
înaltă calificare; este tocmai ceea ce îl caracterizează pe turnătorul 
ION ȘTEE'ANESCU. Împreună cu brigada, el s-a angajat să îndeplinească 
planul cu trei zile înainte de termen și să realizeze economii in valoare 
de I 000 lei.

a Piesele sudate de EMILIA ANDREI trec întotdeauna controlul cali
tății cu caliiicativul „foarte bine". Îndeplinirea planului pe aprilie cu 
două zile mai devreme și economisirea a 1 500 lei constituie angajamen
tul brigăzii din care face parte.

9 Competența și concentrarea în muncă, folosirea din plin a celor 430 
de minute — iată cheia succeselor forjorului Vasile Marin. El își depă
șește zilnic planul cu 20 la sută. Calitatea pieselor executate de el — 
punct important din angajamentul luat — crește pe zi Ce trece.

Foto : I. CUCU

Inițiativa a cuprins întreaga uzină
— Merge, tovară

șe ? întrebarea a 
fost adresată tină- 
rului Mihai Buga, 
strungar la Uzinele 
de tractoare din 
Brașov.

— Mi-am luat 
doar angajamentul 
a răspuns acesta...

— în luna trecu
tă cîte zile ai lucrat 
cu scule economi
site ?

— Patru.

— Cum ai ajuns 
la acest rezultat ?

Și Mihai Buga a 
început să explice. 
Am cerut șefului 
secției sculerie să 
confecționeze cuțite 
cu unghiul de tăie
re de zero grade. 
Le-am ascuțit cu 
grijă, le-am folosit 
la maximum, avind 
grijă să respect în
tocmai prevederile 
planului pe opera

ții. Așa am reușit 
să fac economiile 
respective.

...Inițiativa „Să 
lucrăm cel puțin 
două zile pe lună 
cu scule economisi
te“, pornită de mun
citorii secției U.S. 2 
a cuprins acum în
treaga uzină.

ALEXANDRU 
HANDREA 

mecanic

Prin muncă patriotică
Tinerii din întreaga țară participă cu entuziasm la munca patrio

tică. De la începutul anului și piuă în prezent, ei au strîns și predat 
oțelăriilor peste 60 000 tone fier vechi, au plantat aproape 
2 000 000 pomi fructiferi și peste 1 300 ha de pădure. De asemenea, 
pentru asigurarea hranei animalelor pe timpul verii, ei au curățat 
pășunile pe o suprafață de aproape 260 000 hectare.

Activități
cultural - educative

Tineretul participă 
in aceste zile la o bo
gată activitate cultu- 
ral-artistică închinată 
zilei de 1 Mai și zilei 
de 2 mai.

Tovarășul director al 
Casei de cultură a ti
neretului din raionul 
„Grivita roșie" ne in
formează că tinerii din 
raion vor găsi printre 
alte manifestări educa
tive : joi 25 aprilie, o 
seară literară pe tema. 
„Poeții cîntă partidul 
și patria". își vor da 
Concursul un grup de 
tineri poeți de la 
revista „Luceafărul". 
Seara va fi urmată de 
programul artistic pre
zentat de Ansamblul 
artistic al C.C. al 
U.T.M. La 29 aprilie 
tinerii vor asculta la 
Casa de cultură o ex
punere despre 1 Mai.

Pentru „Carnavalul 
tineretului", ce va a- 
vea loc în ziua de 1 
Mai, artiștii amatori 
ai casei de cultură 
pregătesc interesante 
și bogate programe ar
tistice. Astfel brigada 
de agitație pregătește 
un program cu teme 
inspirate din realizări-

le obținute de oamenii 
muncii din raion ; gru
pul folcloric ca și so
liștii amatori repetă 
cîntece noi închinate 
partidului, patriei so
cialiste ; recitatorji ar
tistici pregătesc un 
moment poetic din 
creația poeților noștri 
pe tema tinereții.

Peste 4 000 de tineri din raionul „30 De
cembrie' au participat la faza pe organizația 
de bază U.T.M. a concursului „Ce a dat re
gimul democrat-popular tineretului" organizat 
de Comitetul raional U.T.M. 30 Decembrie în 
cinstea zilei de 2 Mai — Ziua Tineretului din 
R.P.R.

Luni seara, în sala Teatrului „C. Tănase”, a 
avut loc etapa finală a concursului. Cele mai 
complete și frumoase răspunsuri le-au dat ti
nerii Ion Steriu, inginer, Șteiania Atanasiu, 
arhitectă, și Marin Ștefan, muncitor, care au 
primit premiile 1, II și respectiv III.

A urmat apoi un bogat program artistic.

Proletari 3in toate țările, uniți-văl

Scintela
Tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XIX, seria II nr. 4336
Dicționar tehnic 

poliglot
In librării a apărut „Dicționarul 

tehnic poliglot". Lucrarea cuprin
de două părți:

Prima conține termenii romînești 
în ordinea alfabetică, traduși In 
limbile rusă, engleză, germană, 
franceză și maghiară.

A doua parte a dicționarului 
este alcătuită din glosare ale ter
menilor in cele cinci limbi străine, 
în ordinea alfabetică a fiecărei 
limbi, cu indicativul literei și nu
mărului de ordine al cuvintului 
romînesc corespunzător din prima 
parte. Dicționarul cuprinde circa 
26 000 termeni în limba romlnă și, 
corespunzător cu fondul lexical al 
celorlalte limbi, în medie, 30 000— 
32 000 cuvinte pentru fiecare din 
limbile respective. Sînt reprezenta
te 45 de discipline printre care 
științele tehnice, matematice, fizi
ce, astronomie, chimie, biologie, 
botanică, zoologie. (Ăgerpres)

nivel

iwem la se- 
tuați numai 
agrotehnic !

Cum se desfdșoara 
semănatul

impui în care lucrările agricole 
de primăvară se pot efectua res- 
pectîndu-se recomandările agro
tehnice este tot mai scurt. Sînt 
acum zile hotăritoare pentru asi
gurarea succesului însămînțărilor 
în general și a porumbului în

special. Se impune, de aceea, organizarea e- 
xemplară a muncilor în cîmp, mobilizarea 
tuturor forțelor la lucru în scopul creșterii 
continuie a vitezei Ia pregătirea terenului și 
la semănat. In același timp, însă, este nece

sar să se manifeste toată grija pentru reali
zarea unui înalt nivel agrotehnic Ia semănat 
și pentru asigurarea desfășurării în bune 
condiții a lucrărilor de întreținere a porum
bului, care vor începe curînd.

Zilele trecute am organizat, cu concursul 
corespondenților și trimișilor noștri, un raid 
în șase regiuni ale țării — București, Olte
nia, Banat, Galați, Ploiești și Bacău — a că
rui temă a fost însămînțarea porumbului. 
Iată, pe scurt, constatările și concluziile des
prinse cu această ocazie.

Cîmp de lucru pentru semănători

■ ste bine cunoscut faptul că una din condițiile importante pentru obținerea unor recolte mari este bunapregătire a patului germinativ. în condițiile a- cestei primăveri, cînd semănatul a început cu întîrziere, afînarea terenului este necesară să se facă intr-un timp cit

mai scurt, în scopul asigurării unui cîmp ilarg de lucru pentru semănători, care să poată fi folosite astfel cu întreaga capacitate.Cum se respectă această ce. rință de mare importanță ?în seara zilei de 20 aprilie, șase gospodării coleotive din raionul Fetești au terminat semănatul porumbului. în raionul Lehliu această lucrare a

fost efectuată pe mai mult de 74 la sută din suprafața planificată. în raionul Zimnicea, pînă sîmbătă seara se însă- mînțaseră cu porumb 12 000 de hectare, ceea ce reprezintă 60 la sută din plan. Pe lingă alți factori (buna organizare a muncii, aprovizionarea ritmică cu sămînță etc.) un rol deosebit l-a avut pregătirea într-un ritm intens a terenului. în momentul în care a început semănatul, în raionul Zimnicea era asigurat patul germinativ pe mai mult de

4 PAGINI — 20 BANIPremialii concursului de literatură romlnă pentru elevi
Mărfi a avut loc 

in Capitală festivi
tatea de închidere a 
fazei republicane a 
concursului anual de 
literatură romlnă 
pentru elevii școlilor 
de cultură generală, 
pedagogice și profe
sionale.

Tradiționalul con
curs organizat de 
Societatea de științe 
istorice și filologice 
din R. P. Romlnă, în 
colaborare cu Mini

sterul Invățămîntu- 
lui și Comitetul Cen
tral al Uniunii Tine
retului Muncitor, în 
scopul stimulării 
continue a activită
ții literare în rîndul 
elevilor a atras și a- 
nul acesta un mare 
număr de partici- 
panți. Din cei aproa
pe 200 de elevi par- 
ticipanfi la faza re
publicană, 28 au fost 
distinși cu premii și 
mențiuni. Premiul I

I
If

Muncitor

Miercuri 24 aprilie 1963

a iost acordat elevi
lor : Adrian Novac 
din clasa a VlII-a 
Școala medie nr. 1 
Timișoara, Adriana 
Gorăscu, din clasa 
a IX-a Școala medie 
nr. 11-București, Iri- 
nel Caprini din clasa 
a Xl-a Școala medie 
nr. 36-București și 
Adriana Rujan din 
clasa a Vl-a Școa
la pedagogică din 
Cîmpulung-Mușcel.

(Ăgerpres)

în paginile a ll-a 
și a lii-a :

• O dezbatere colecti
vă despre studiul in
dividual

• Caietul program — e- 
lement al spectaco
lului

• Prestigiul poate ii re- 
cîștigat

Ca niște licurici, pe cîmp apar luminițe mișcătoare. Mici Ia început, apoi mereu mai ț 
mari, pînă cînd o bună suprafață în jurul tău este scăldată în lumină. Și tractorul înain
tează ; grapa cu discuri sau cultivatorul Iasă în urmă pămînțul neted, bine mărunțit, în pa
tul căruia vor intra a doua zi boabele de porumb...

...Începe schimbul de noapte. Tînărul mecanizator Stelian Roman (pe care-1 vedeți în fotografia noastră), asemenea celorlalți mecanizatori din schimbul doi de la S.M.T. Brînceni, 
regiunea București, este hotărît ca și în noaptea aceasta să obțină aceleași rezultate bune 
ca schimbul de zi. Folo . s norU.

..

J4 000 de hectare, fapt care a dat posibilitatea ca semănăto- rile să lucreze din plin. Cele 39 de grape cu discuri și 53 de cultivatoare ale S.M.T. au lucrat zi și noapte cu o viteză medie zilnică de 1500 de hectare. La un moment dat însă, viteza la însămînțat ajunsese la 2 000 de hectare pe zi. în această situație au fost mobilizate toate atelajele 'gospodăriilor colective. Astfel, s-a reușit • să se pregătească zil

nic cu 800 de hectare mai mult decît înainte; decalajul necesar între pregătirea terenului și însămînțări a fost a- sigurat.O contribuție importantă la această acțiune au adus-o tinerii colectiviști, mobilizați de organizațiile de bază U.T.M. și, în deosebi, conductorii de atelaje. Ei au lucrat în două schimburi sau în schimburi prelungite, la „zi lumină”. La gospodăria colectivă din Su-

haia, de exemplu, în fiecare zi 80—100 de atelaje proprietate obștească, ai căror coin- duotori erau în majoritate tineri, au lucrat cu întreaga capacitate, pregătind astfel numai în trei zile o suprafață de peste 240 de hectare. Și acesta a fost unul din factorii importanți care au contribuit la în-
(Continuare în pag. H-a)

La gospodăria colectivă „Unirea” din comuna Șocariciu, ra
ionul Fetești, însămînțarea porumbului se desfășoară într-un 
ritm intens. Colectiviștii și mecanizatorii sînt hotărîți să ter
mine semănatul acestei importante culturi în cîteva zile. 
Tractoarele sînt folosite cu întreaga lor capacitate de lucru. 
Un prim obiectiv — urgentarea pregătirii terenului. Iată de ce

tinerii mecanizatori Călin Nicoară și Tudor Frățilă de la S.M.T. 
Jegălia (fotografia 1) se străduiesc să lucreze cu o viteză zil
nică sporită.

Una din recomandările agrotehnicii este începerea însămîn- 
țării porumbului cînd termometrul arată constant plus 8—10 
grade în pămînt. Tehnicianul agronom Vasile Zainea și bri

gadierul Alexandru Popescu (fotografia 2) fac zilnic sondaje, 
dată fiind și diversitatea tipurilor de sol ale gospodăriei.

Termometrul a dat „avizul", semănătoarea a fost verificată, 
alimentată cu semințe și a pornit pe brazdă. Mereu prezenți 
pe cîmp, luînd operativ măsuri pentru buna organizare a

muncii, tovarășii Ion Slujitoru, președintele și Ion Cojocaru 
vicepreședinte al gospodăriei colective (fotografia 3) s-au în
grijit și de această dată ca sămînța să ajungă la timp la ca
pătul tarlalei.

Fotoreportaj de N. SCARLET



(Urmare din pag. I)sămînțarea cu porumb în regiunea Buourești, pîtnă sîm- bătă seara, a unei suprafețe de 205 000 hectare.în altă parte a țării, în raionul Adj ud, nu se acordă însă aceeași atenție urgentării lucrărilor de pregătire a terenului în vederea însămînțării porumbului. Dacă, de exemplu, colectiviștii din Ruginești au folosit și folosesc, alături de tractoare, toate cele 84 de atelaje proprii la însămînță- rile din epoca întîi și la asigurarea patului germinativ pentru porumb, cei din comuna Urechești, pe motiv că „tot terenul gospodăriei este me- canizabil” așteaptă ca tractoarele să facă totul. Dar gradul de umiditate al unor tar
Densitatea se asigură

de ia semănat

■
 onform recomandărilor Institutului de cercetări

pentru cereale și plante tehnice, datorită rezervelor de apă existente în sol, anul acesta este bine să se asigure o densitate mai mare de plante de porumb la hectar, cu diferențierile determinate de soiul folosit și de condițiile de sol și de climă. Aoum, la semănat, este momentul cel mai important pentru înfăptuirea acestui prim atribut al calității. în a- fară de stabilirea exactă anormei de sămînță la hectar, atenția trebuie îndreptată spre respectarea recomandărilor ou privire la adîncimea de semănat, distanța dintre rînduri și dintre plante pe rînd, repartiția uniformă a se-

1 Un fruntaș ia însămlntări, 
: — tinărul mecanizator ION j 
[ GH. MACH1ȚA, din brigada j 
l i VJII-a de la S.M.T. An-1 
j nășești, raionul Slobozia, j

minței, indiferent dacă lucrarea se face mecanizat, cu mașinile cu tracțiune animală sau eu mina.Ce am constatat cu ocazia raiodului nostru ?Colectiviștii din Măceșul de Sus, regiunea Oltenia, după ce au pregătit din timp pe o mare suprafață patul germinativ, au trecut cu toate forțele la semănatul porumbului. înain- tînd în 24 de ore cu o viteză de 120 de hectare, lucrarea va fi terminată în cîteva zile. Sînt folosite semănătorile 2 SPC 2 și atelajele proprii. Deci, ritmul este sporit. Calitatea lucrării corespunde cerințelor agrotehnicii; la semănători au fost atașate dis-cu- 

lale nu permite intrarea tractoarelor pe brazdă, iar pe de altă parte în felul acesta nu se poate asigura o viteză zilnică sporită, condiție absolut necesară .acum, datorită întîr- zierij însămînțărilor. Așteptările vor duce, deci, la în- tîrzieri și mai mari, care vor provoca „dijmuirea” recoltei.
Concluzia care s-a des

prins în raidul nostru în 
legătură cu această primă 
problemă este necesita
tea urgentării lucrărilor 
de pregătire a terenului 
prin ioîosirea, alături de 
tractoare, a tuturor ate
lajelor proprietate ob
ștească, prin asigurarea 
schimbului doi și prin or
ganizarea de schimburi 
prelungite la cit mai mul
te tractoare.

rile corespunzătoare calibru- lui seminței; mecanizatorii folosesc numai viteza întîi a tractorului; inginerul și bri

gadierii gospodăriei colective fac zilnic sondaje repetate, ve- rificînd adîncimea, distanța, repartiția boabelor în sol; oamenii de pe semănători — in majoritate tineri — sînt a- tenți ca tuburile și brăzdare- le să nu se înfunde și cutiile să fie permanent alimentate, în felul acesta, la semănat se asigură o densitate medie de 45 000 de plante la hectar, repartizate uniform cîte 4—5 plante la metrul pătrat.După ce vor fi efectuate două luorări cu grapa și una ou sapa rotativă, după ce golurile (dacă se vor ivi) vor fi completate cu boabe înmuiate, cu ocazia răritului se vor. lăsa 30 000—32 000 de plante viguroase la hectar, în funcție de hibridul folosit.Suprafețele unde se seamănă cu atelajele proprii au fost marcate, astfel încît să se a- sigure distanța între rînduri ca și în cazul folosirii semănătorilor 2 SPC 2 (90 de centimetri). La fiecare al cincilea plug este atașat un tub prin care se lasă, la 25—30 de centimetri, cîte 2—3 boabe, la adîncimea corespunzătoare. -Aceeași grijă față de calitatea lucrării, același control repetat pe brazdă l-am întîl- nit și la numeroase gospodării coleotive din raionul Zimni- cea, regiunea București, și din raionul Arad, regiunea Banat. La gospodăria colectivă din Vinga (raionul Arad) toate
A

In perspectivă-prășite repetate, 

ori de cite ori va fi nevoie

■
 m considerat o- portun să ne ocu-

>ăm acum și de ucrările de între- .inere a culturii■ porumbului, deoarece, așa cum recomandă agrotehnica, la 4—5 zile după însămînțat este bine să se grăpeze întreaga suprafață pentru afînarea so

parcelele au fost jalonate pentru ca semănatul să se facă în rînduri perfect drepte. Brigadierii și inginerul agronom verifică zilnic modul de repartiție a seminței în pămînt. La gospodăria din Șeitin însă, pe lingă faptul că viteza zilnică de lucru este mai mică cu 30 de hectare față de cea planificată (acum cîteva Zile, 4 din cele 7 semănători 2 SPC 2 nu erau folosite), lasă de dorit și calitatea semănatului. Deși sînt zilnic prezenți pe cîmp, atît brigadierii cit și inginerul agronom manifestă insuficient interes față de nivelul agrotehnic Ia care sînt e- fectuate însămînțările, din care cauză intervenția lor pentru remedierea unor deficiente este nesatisfăcătoare. De pildă, după ce se însămîn- ■țase o suprafață destul de mare, la un sondaj s-a constatat că tinerii mecanizatori Dumitru Fănățan și Ion Jebelea- ■nu de la S.M.T. Pecica semă- naseră în rînduri strîmbe(fapt oare va îngreuna lucrările de întreținere), iar sămîn- ța nu era repartizată uniform în sol (unele boabe căzuseră la distanță de 20—30 de centimetri, altele ,1a 60—70 de centimetri). Era bine ca șeful de brigadă, împreună cu cei doi mecanizatori, să facă o minuțioasă verificare a mașinilor

înainte ca acestea să intre pe brazdă, iar inginerul agronom și brigadierii să efectueze un control repetat în urma semănătorilor. Această situație trebuie să constituie subiectul unei serioase discuții în cadrul grupei U.T.M. din brigada de tractoare, grupă care are datoria să desfășoare permanent o intensă muncă politică în rîndul tinerilor mecanizatori pentru ca fiecare în parte să se simtă răspunzător direct de calitatea lucrării pe care o execută, de producția pe care o vor obține colectiviștii.
Se desprind, din cele 

relatate în legătură cu a- 
ceastă importantă verigă 
a complexului de lucrări 
cle semănat, următoarele 
concluzii : pentru asigu
rarea unor rînduri periect 
drepte în vederea efec
tuării în bune condiții a 
prășitului, este necesar ca 
înainte de însămînțat (in- 
diierent dacă se folosesc 
mașinile 2 SPC 2, atela
jele G.A.C. sau se seamă
nă cu mina) să se jalone
ze fiecare parcelă ; mași
nile, înainte de a intra în 
brazdă, să fie verificate 
cu toată atenția ; să se e- 
feclueze de către ingine
rii și brigadierii de cîmp 
sondaje repetate în urma 
semănătorilor.

lului și distrugerea buruienilor, urmînd apoi sapa rotativă și prașilele.Colectiviștii din Vîlcele, raionul Rm. Sărat, poate mai mult decît alții din alte părți ale țării, și-au dat seama anul trecut ce rol important are o prașilă dată la timp, mai ales în condiții de secetă. Iată de 

ce nici anul acesta nu vor face „economie” la asemenea lucrări. Ajutați de mecanizatori, ei au semănat pînă la 20 aprilie peste 450 de hectare din cele 1 130 destinate culturii porumbului. Prin folosirea întregii capacități a celor 16 semănători, însămînțatul se va termina — conform angajamentului pe care și l-au luat mecanizatorii și colectiviștii — la 25 aprilie. După 4—5 zile, adică la 29—30 aprilie, tot terenul va fi grăpat (sînt pregătite cele 23 de grape ale G.A.C., care vor fi folosite paralel cu agregatele S.M.T.). A- poi, la scurt timp (și în continuare după fiecare ploaie) se va lucra cu sapa rotativă. Vor urma 3 prașile mecanice, completate cu două prașile manuale pe rînd. (Și aici se vor folosi, alături de cultivatoareleS.M.T., cele 128 de prășitori proprietate obștească, revizuite și reparate din timp), tn contractul încheiat cu stațiunea de mașini și tractoare s-a prevăzut însă că dacă pe întreaga suprafață sau pe anu- imite parcele terenul va necesita una sau două lucrări în plus, mecanizatorii le vor e- feotua la cererea gospodăriei colective.Aceeași preocupare față de pregătirea din timp a tuturor condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor de întreținene a porumbului la un nivel agrotehnic corespunzător a.m găsit-o în raidul nostru și la numeroase gospodării colective din regiunile Banat, București, Oltenia.
Sînt necesare și pentru 

această regulă agrotehni
că cîteva sublinieri. In 
primul rînd se impune 
luarea încă de pe acum a 
tuturor măsurilor pentru 
efectuarea grăpatului la 
4-5 zile după semănat. 
In continuare, o lucrare 
sau două cu sapa rotativă 
va contribui la buna dez
voltare a plantelor. Apoi, 
prașilele (fie mecanice, 
fie cu tracțiune animală, 
fie manuale), este bine să 
se aplice ori de cîte ori 
va ii nevoie. Ca și la în- 
sămînțări, să fie pregăti
te din timp și să fie folo
site toate agregatele gos
podăriilor colective (gra
pe, prășitoare). Această 
aparentă cheltuială de lu
crări, va însemna, în fond, 
un mare cîștig de boabe.

A apărut:

Tînărul leninist
Revistă editată de C.C. 

al U.T.M.
nr. 4 — aprilie 1963

SUMAR :
AL. GOLIANU — Pe meleaguri 

argeșene
DIN PRACTICA MUNCII 

DE PROPAGANDA
G. BARABAȘ — Activități cultu- 

ral-eductive pentru tineret.
Ing. N. VRAPCEA — In pas cu 

noile cuceriri ale științei și 
tehnicii.

F. POPESCU — înarmarea acti
vului cu problemele economice

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

DE LA SATE
I. PLOSCAR — Muncim cu dra

goste în gospodăria colectivă.
C. BOCA — Planificarea activi

tății în organizația U.T.M.
P. CONSTANTINESCU — Spor

tul — acțiune de masă în comuna 
noastră

I. MOȘNEAGU — Munca educa
tivă in brigada de tractoare.

ACTIVITATEA U.T.M.
1N ȘCOALA

Prof. ing. ȘT. 1ONESCU - Rolul 
educativ al adunărilor generale.

T. POPA — Cei mai buni elevi 
in rindurile U.T.M.

ACTIVITĂȚI INTERESANTE ȘI 
EDUCATIVE CU PIONIERII.

A. CARABA — Tradițiile uni
tății

M. MELNIC, I. ȘINCAR1UC, O. 
GYARMATI, A. BĂLAN, Ș. CON
STANȚA — La casele pionierilor 
— activitate bogată.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

DIN SCRISORILE SOSITE LA 
REDACȚIE.

VÂ RECOMANDĂM S.4 CITIȚI :
* * * — Lenin — tovarăș, om.
★ * * — ,,N-a fost in zadar"

------•------

lașul în veștmînt 
tineresc

Orașele regiunii I<țși întîmpină 
ziua de 1 Mai în veștmînt tineresc. 
Clădirile, străzile, bulevardele, par
curile capătă o înfățișare nouă, 
plină de prospețime.

La lași s-au reparat și zugrăvit 
peste 150 de imobile, se amenajea
ză spații verzi în cartierele noilor 
blocuri de locuințe : malul Bahlu- 
iului, Avram Iancu-Broșteni, Dimi- 
trie Cantemir și altele. Pentru 
plantațiile ce se fac în aceste 
locuri și în alte spații verzi ale 
orașului, se folosesc 40 000 de ar
bori, arbuști și trandafiri și sute 
de mii de flori din specii diferite. 
Repararea și modernizarea a nu
meroase străzi, extinderea ilumina
tului fluorescent, sporirea numă
rului de vase mari, ornamentale, 
în parcuri și grădini publice con
tribuie, de asemenea, la înfrumu
sețarea întineritului centru moldo
venesc. In Piața Unirii se fac lu
crări decorative din piatră și mar
mură, au fost instalate fîntîni arte
ziene, se plantează arbori si flori.

(Agerpres)

( lntr-o pauză, la ,,Col ful { 
} pionierilor" din școala de 8 J 
( ani din comuna Ardusat, re- { 

giunea Maramureș.
[ Foto: AGERPRES J

Șantierul Naval Galați. Se construiește un nou cargou de 
4500 tone.

Caietul program - 
element al spectacolului

Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a cădea de acord că „Programul” — deși termenul este depășit a- stăzi nu numai de intenții ci și de unele remarcabile realizări în această privință — destinat a fi răsfoit de public înaintea ridicării cortinei se înscrie implicit în actul artistic pe care-1 constituie spectacolul teatral.In rindurile de față ne-am propus să ne oprim asupra programelor alcătuite, ince- pînd din stagiunea 1961—1962 și pînă astăzi de Teatrul pentru tineret și copii. Activitatea teatrului în această vreme a fost destul de susținută, și chiar dacă spectacolele care stîrnese un interes deosebit au fost mai puține, nu poate fi totuși neglijată preocuparea colectivului pentru un repertoriu de bună calitate, pentru alcătuirea lui în funcție de un profil bine definit prin titulatură, dar, trebuie să recunoaștem, dificil, complicat.Intre spectacolele prezentate Pe scena Teatrului pentru 

tineret și copii și care, prin înalta lor ținută artistică s-au înscris pe linia succeselor ultimelor două stagiuni —- altfel destul de zgîrcite din acest punct de vedere —- trei au întrunit o unanimă adeziune : „De Pretore Vincenzo”, „De n-ar fi' iubire” și, poate cel mai izbutit, „O-înseinnări despre caietul program al Teatrului pentru tineret și copii
ceanul”. Și programele alcătuite pentru spectacolele a- mintite au ilustrat, în bună măsură, o preocupare stăruitoare, îndeosebi în direcția oomentării cu competență a virtuților întrunite de lucrările dramatice puse în scenă. Din acesț punct de vedere, programul cel mai inspirat mi s-a părut a fi la spectacolul „De n-ar fi iubirile”. Dincolo de suplimentarea valorilor textului, vădită în prezentarea lui Traian Șelmaru și de u- șoara infatuare din cuvîntul autorului — programul cuprinde, intr-o paginație remarcabilă, extrase și fotografii din presa cotidiană, vorbind despre realizările importante ale oamenilor muncii, despre creșterea conștiinței lor socialiste, apoi numeroase scene din spectacol, izbutind să-l introducă pe spectator în atmosferă, să-.l facă să pătrundă în intimitatea procesului de creație al operei și al spectacolului, să-i sugereze cu discreție direcția de înțelegere a unor simboluri. Un la fel de reușit program este și cel dedicat spectacolului cu povestirea dramatică „Oceanul” de Al. Stein. Un interesant cuvînt al autorului la „o nouă întîlnire cu publicul bucureștean” — și Al. Stein este un causeur neîntrecut — un scurt articol, judicios, al lui Valentin Silvestru despre „Principiul piesei”, spicuiri din presa sovietică cu privire la piesă, ilustrații ale unor scene din spectacol însoțite de replicile semnificative ale principalelor personaje. Mai mult, o poezie a Ninei Cassian, „Drumul spre ocean“ — izbutită

Noi săli 
de cinematograf

In cinstea zilei de 1 Mai con
structorii bucureșteni vor pune la 
dispoziția iubitorilor de Ulm încă 
două cinematograie : unul pe șo
seaua Giurgiului cu o capacitate 
de 900 de locuri, iar altul în car
tierul Giuleșlf cu 500 de locuri. 
Tot în București, în curlnd vor 
începe lucrările la alte trei cine
matografe : pe str. Ghica, în car
tierul Balta Alba și pe magistrala 
nord-sud.

Pentru muncitorii de la Lupeni 
se va da curlnd în folosință un 
cinematograf cu o capacitate de 
500 de locuri. Săli de cîte 300 de 
locuri se amenajează și în orașele 
Comarnic, Mizil și Negru Vodă. 
In aiară de cele care sînt în curs 
de execuție în prezent, anul acesta 
în întreaga tară vor începe lucră
rile la un număr de 17 noi săli de 
cinematograf. Noile cinematograie 
sînt dotate cu aparate moderne 
pentru ecran lat și sunet stereo
fonic.

De asemenea, in acest an. se vor 
inaugura încă patru cinematografe 
panoramice Ia Ploiești, Brașov, 
Constanta și Cluj.

Re/eaua cinematografică din tara 
noastră totalizează in prezent pe
ste 470 de cinematografe orășe
nești — număr aproape dublu tată 
de 1948 — și peste 4 000 de cine
matografe sătești.

(Agerpres)

prin eleganța cu care concentrează poetic ideile piesei lui Stein. Și, iarăși, o îngrijită și demnă de laudă paginație, creînd imaginea unei mici reviste.Interesant în sensul conținutului, cuprinzînd două comentarii de Florian Potra (cam școlăresc, e drepf) și Ju- les Perahim, extrase din presa lumii, gîndurile celor care au creat spectacolul, fotografii încărcate de o profundă semnificație, programul la spectacolul cu comedia lui Eduardo de Filippo — „De Pretore Vin- cenzo“ nu se mai bucură de a- ceeași grijă pentru punerea în pagină, pentru litera frumoasă, pentru hîrtie, are o înfățișare ștearsă, de serviciu. In acest caz mi se pare însă că fantezia realizării programului ar fi trebuit să vină în întîmpinarea fanteziei prodigioase a regizorului Dinu Cer- nescu, unanim salutată în presă.In alte programe — la piese ca „O felie de lună” de Aurel Storin, „Logodnicul de profesie se însoară” de Oldrich Dovek sau „Foștii copii” de Nina Ivanter, destinate adolescenților sau maturilor — frumoase, aerisite, paginile cu o vervă de bună calitate lasă însă impresia unei ușoare de- formații profesionale, adică par programe pentru piese de copii. In special la o „Felie de lună" se observă aceasta, programul fiind alcătuit ca un supliment la revista „Arici Pogonici”.In ceea ce privește spectacolele destinate copiilor, acestea, trebuie spus, se bucură la Teatrul pentru tineret și copii de o izbutită prezentare sub toate aspectele — cel mai recent fiind cel destinat să se adreseze publicului venit să a- siste la „Salut voios de pionier”. Dar, firește, nu mai puțin reușite ni s-au părut și programele la „Micuța Dorrit“ sau „Misterul cizmei”.Așadar, trecerea în revistă, destul de sumară, pe care am făcut-o ne îndrituiește să relevăm cu satisfacție modul cum Teatrul pentru tineret și copii, secretariatul său literar au înțeles să acorde atenția cuvenită acestui e- lement important al spectacolului care este pro
gramul de sală. Este sesizabilă o anume evoluție pozitivă în alcătuirea acestor programe, după cum redactarea lor ilustrează seriozitate și fantezie.

DINU SĂRARU

0 DEZBATERE COLECTIVĂ
DESPRE STUDIUL INDIVIDUAL
Rezoluția celei de-a IV-a Conferințe a U.A.S.R. precizează 

cu claritate : „Drumul cel mai sigur spre realizarea unei temeinice pregătiri de specialitate îl constituie munca personală, studiul individual, care trebuie să devină factorul ho- tărîtor în procesul pregătirii profesionale a fiecărui student“. 
Cunoscînd preocupările stăruitoare manifestate la Universi
tatea „Babeș-Bolyai” pentru analiza științifică, pedagogică a 
problemelor studiului individual am propus unui grup de 
cadre didactice o discuție pe această temă. Redăm mai jos 
sinteza acestei rodnice dezbateri în cadrul căreia s-au făcut 
sugestii valoroase atît pentru mai buna organizare a procesu
lui de învățămint cît și a activității individuale a studentului.

Prof. Alexandru Roșea, membru corespondent al Academiei R.P.R. : Atenția sporită acordată problemelor studiului individual este — credem — expresia străduințelor de a satisface exigentele incomparabil mai mari de astăzi impuse cadrelor de orice specialitate de avîntul economiei și culturii socialiste în patria noastră. între calitatea pregătirii și studiul individual e- xistă o corelație strînsă, efectivă. E bine însă ca, mai întîi, să definim termenii pentru a putea desprinde limpede problemele ce se cuprind în această sferă și asupra cărora este necesar să ne oprim.Prin studiu individual înțelegem forma activă de însuși-, 
re a cunoștințelor, principala 

formă de dobîndire a pregătirii profesionale caracteristică învățămîntului de nivel universitar. Să ne explicăm : desigur în orice formă de învăță- mînt, în școala de toate gradele activitatea de însușire a cunoștințelor este în ultimă instanță individuală. Ar fi cu totul de neconceput existența vreunei școli pe care elevul s-o absolve fără nici un efort personal, avînd un rol de simplu audient spectator pasiv. Cu toate acestea fiecare grad de învățămînt își are specificul său, un raport propriu între activitatea de predare și cea de însușire a cunoștințelor, un mod deosebit de efectuare a studiului individual.In școala medie elevul înde

plinește prin studiul Individual îndeosebi operațiunile de memorizare : pe baza lecției predate — și care de regulă cuprinde totalitatea cunoștințelor ce se cer însușite — elevul se pregătește ca în ziua următoare să fie ascultat, fă- cînd dovada asimilării temei respective. In universitate crește greutatea specifică a studiului individual al studentului. Dar nu numai atît. Spre deosebire de modul de a învăța al școlarului, studiul individual al studentului are un caracter mult mai complex, superior: specificul învățămîntului superior în care cursul reprezintă mai ales o îndrumare pentru aprofundarea cunoștințelor prin efort personal, în care studentul trebuie să cerceteze în mod critic izvoare bibliografice diferite, să sintetizeze cunoștințele dobîndite astfel și în care controlul asimilării cunoștințelor se face de regulă abia la examen după 1—3 trimestre — impune cerințe cu totul deosebite studiului individual. A- cesta reprezintă înainte de toate un mod creator de a a- profunda materialul de studiu, o adevărată activitate de sine 

stătătoare ; veriga principală n-o mai constituie procesele de memorizare ci cele de sintetizare și adîncire a cunoștințelor. Și trebuie subliniat că a- ceasta este important pentru a satisface nu numai cerințele procesului de învățămînt specific universitar dar și pe a- celea ale activității de după absolvire în care priceperea de a aborda în mod independent problemele, de a manifesta spirit inovator și de a continua să ții pasul cu dezvoltarea științei și tehnicii — sînt calități absolut necesare.
Condiții obiectiv« 

și subiectiv«Conf. E. Cîmpeanu : Odată definit obiectul discuției noastre, cred că este bine să ne o- prim la problema condițiilor ce trebuie asigurate spre a efectua un studiu individual nu școlăresc, ci cu adevărat u- niversitar. Am putea distinge în această privință unele condiții obiective și altele subiec
tive.Hotărîtoare pentru buna desfășurare a studiului individual este asigurarea factorului 

timp, echilibrarea judicioasă a bugetului timpului de studiu al studentului. Măsurile luate împotriva supraîncărcării prin îmbunătățirea programelor de învățămînt, prin înlăturarea unor paralelisme, a excesivei diferențieri a unor materii, îmbunătățirea orariilor etc., măsuri încă în curs — îșj a- rată din plin eficiența. Practica noastră dovedește fără putință de tăgadă că sporirea timpului liber al studentului 
(cu condiția de a fi folosit pentru aprofundarea studiului individual) constituie în prezent chezășia principală a ridicării calității pregătirii.Lector V. Mare : Este evident -însă că supraîncărcarea apare uneori nu numai din structura planurilor sau programelor de învățămînt, ci, și din modul greșit de aplicare a acestora. In anii trecuți, catedra noastră de psihologie a e- fectuat unele sondaje cu privire la bugetul timpului liber al studentului. Printre alte constatări a reieșit și aceea că inexistența unei coordonări a recomandărilor catedrelor în ceea ce privește materialul bibliografic duce adeseori la a- glomerarea studenților. Asemenea indicații bibliografice nerealiste duc pe unii studenți la superficialitate fie prin parcurgerea în fugă a materialelor, fie prin citirea lor „pe sărite“. Se creează astfel la unii obișnuința de a nu considera bibliografia indicată ca un minim (pe care studentul trebuie să-l completeze cu lucrări citite la propria sa alegere) ci ca un maxim, nu ca o obligație elementară, ci ca un obiectiv mereu neatins. Mi s-ar părea utilă pentru remedierea a- 
eestel situații preocuparea 

permanentă a decanatelor (cu sprijinul îndrumătorilor de ani și grupe) pentru fixarea la începutul fiecărui semestru a bugetului de timp, pentru a- slgurarea timpului de studiu necesar studentului și în mod concret pentru a coordona indicațiile bibliografice ale diferitelor catedre.Conf. E. Cîmpeanu : Revenind la analiza condițiilor o- biective trebuie să amintim pe lîngă raportul just între timpul afectat pe de o parte o- relor de curs, seminar, lucrări practice și activități obștești și pe de altă parte cel destinat studiului individual, despre o serie de condiții — să le spunem — tehnice.Studiul individual presupune grija pentru o bună organizare a bibliotecilor și sălilor de studiu la facultăți și cămine, pentru introducerea unei aparaturi perfecționate care să ușureze învățătura, pentru a- sigurarea condițiilor de iluminat, aerisire etc. Asemenea preocupări există. Mărirea numărului sălilor de studiu, introducerea cataloagelor tematice la biblioteci, realizarea de fotocopii ale lucrărilor ce se află într-un prea mic număr de exemplare, dotarea cu mag- netofoane a cabinetelor fonetice pentru învățarea limbilor străine, introducerea luminatului cu neon — sînt măsuri care au fost sau vor fi luate în universitatea noastră în acest sens.Prof. Al. Roșea : Fără a neglija importanța tuturor acestor condiții obiective este însă necesar să subliniem mai presus de toate rolul factorului subiectiv : numai educarea la fiecare student a răspunderii personale față de îndatoririle 

sale, numai formarea conștiinței sale proprii, a atitudinii sale noi față de muncă, a înțelegerii rolului hotărîtor al studiului individual pot duce la rezultatele așteptate. Tocmai în acest sens problema îndrumării și stimulării studiului individual este nu numai o problemă tehnică (a-1 ajuta pe student să-și însușească sistemul rațional de muncă și tehnica personală a cercetării științifice) dar, înainte de toate, o problemă de educație.
Educație și tehnicăAsistent Iancu Simion, responsabilul comisiei profesionale a Consiliului U.A.S. al universității : Aș vrea ca în lumina acestei idei a tov. prof. Al. Roșea să amintesc cîteva din preocupările organizațiilorU.T.M. și asociațiilor studenților din universitate. In activitatea noastră menită să contribuie la ridicarea calității pregătirii studenților la nivelul cerințelor am pornit de la necesitatea educării noii lor a- titudini față de muncă, a dragostei pentru profesie, a răspunderii pentru învățătură ca principala lor îndatorire patriotică. Acestui scop i-au slujit simpozionul de la filologie despre tradițiile școlii lingvistice clujene, întîlnirile cu specialiști organizate la facultățile de fizică, științe economice etc.Noi acordăm o mare atenție efectului educativ pe care-1 are opinia studențească însăși. In acest sens un rol deosebit l-au avut consfătuirile profesionale organizate îndeosebi în anii sau grupele care au obținut rezultate necorespunzătoare la examene. Am inițiat, de 

asemenea, în unele cazuri consfătuiri „fulger“ la încheierea unor seminarii, criticînd slaba pregătire a unor studenți, ne-, participarea lor la discuții etc. Inițierea unor concursuri profesionale, organizarea unei vii agitații vizuale cu ajutorul gazetelor de perete și gazetelor satirice, popularizarea fruntașilor — sînt alte cîteva din metodele folosite. în lumina dezbaterilor Conferinței a IV-a a U.A.S.R. am înțeles că în viitor trebuie să punem un accent mai mare pe folosirea u- nor forme ale activității care să stimuleze în cea mai mare măsură studiul individual, ocuparea stăruitoare a studenților pentru formarea unei profunde culturi profesionale.Prof. Al. Roșea : Dar, după cum în ceea ce privește studiul individual nu trebuie subapreciat factorul conștiință ar fi dăunător să neglijăm și factorul tehnică. Deoarece sînt încă mulți studenți care acordă o atenție cu totul nemulțumitoare tehnicii studiului individual, analizei critice a experienței proprii și a colegilor lor în această privință. Nu puțini sînt cei care se încred în spontaneitatea procesului de acumulare a metodelor studiului individual, care consideră „pierdere de timp“ preocuparea pentru a-și îmbunătăți metodele de muncă printr-o a- naliză substanțială a rezultatelor obținute. Or, trebuie să ne fie clar că menținerea muncii noastre intelectuale la stadiul metodelor spontane, empirice, slăbește „productivitatea“ și calitatea acestei activități, tot atît cît în producția modernă ar dăuna folosirea u- nor metode de lucru primitive, meșteșugărești.



Prestigiul poate
fi recîștigat

lui 
cu 
re- 
nu

fost o vreme cînd 
cu greu se putea 
stabili care dintre 
echipele de la la
minorul de 650 
mm — Hunedoa
ra obțin rezultate

mai bune în întrecerea socia
listă. Îndeosebi, între două 
din ele (cea condusă de Adrian 
Balaș și cea a lui Duca Nuțu), 
nu puteai să faci aproape nici 
o deosebire.

Dacă într-o lună, echipa 
Nuțu reducea, să zicem, 
doi-trei la sută procentul de 
but admis, cea a lui Balaș 
se lăsa mai prejos.

Cine cercetează acum grafi
cul cu rezultatele obținute de 
cele două echipe, va vedea însă o schimbare ; poziția lor 
în întrecere este mult diferi
tă. Da una dintre ele, în luna 
trecută s-au dat peste plan 
circa 300 tone de laminate, iar 
plafonul de rebut admis a mai 
coborit cu două procente că
tre zero. Aceasta, în echipa 
lui Balaș. Cealaltă echipă de
ține și ea un „record”. Numai 
că el nu-i face deloc cinste : 
are cel mai ridicat procent de 
rebut pe laminor!

— O fi un simplu accident, 
băieții își vor redresa situația, 
își spuneau unii dintre munci
torii din alte echipe.

Dar nu, nu era vorba de 
așa ceva. Echipa a muncit 

slab într-o lună, în a doua... 
Nu mai era nici o îndoială : 
în colectivul acesta se întâm
plase ceva.

„Ce-ar fi, și-au zis tovară
șii din comitetul U.T.M., ca 
între cele două echipe — atâta 
vreme cu rezultate foarte 
bune în întrecerea socialistă 
— să organizăm o discuție în 
care cei mai buni să-și îm
părtășească metodele de mun
că, experiența dobindită".

Dominatorii au primit cu in
teres propunerea.

Primul a luat cuvîntul A- 
drian Balaș. Se gîndise mult 
la cauzele insucceselor tova
rășilor lui de muncă, observa
se cîte ceva și voia să le spu
nă. Dar a considerat că ar fi 
mai bine să arate mai pe larg 
cum este organizată treaba la 
ei, ce „legi“ s-au încetățenit în 
echipă.

— Experiența noastră, a a- 
rătat șeful echipei, ne-a de
monstrat că respectarea rigu
roasă a disciplinei în muncă 
este cheia oricărui succes la 
laminoare. Iată de ce noi 
am privit și privim disciplina 
ca o condiție absolut necesa
ră pentru succesul activității 
în producție.

Adrian Balaș povestea to
tul, în amănunt. Poate în a- 
cele momente mulți dintre ti
nerii laminoriști se gîndeau cît 
de important este să mani- 
fești maximum de atenție in 
procesul de producție, un ridi
cat spirit de răspundere față 
de muncă. De fapt, secretul 
succeselor echipei lui Adrian 
Balaș tocmai în aceasta con
stă. Membrii colectivului sînt 
exigeați unul față de munca 
celuilalt. Colectivul acesta mic, 
de 15-20 de oameni, se întru
nește ori de cîte ori interesele 
muncii o cer, discută cu serio
zitate orice abatere de la dis
ciplina muncii.

Intr-una din zile, povestește 
șeful de echipă, cînd V. Ni- 
colaescu și Viorel Jupănescu 
au întârziat cîteva minute de 
la lucru, la inițiativa grupei 
U.T.M. a avut loc o discuție 
privitoare la atitudinea aces
tora. Așa s-a procedat și cînd, 
într-unui din schimburi, ma- 
nevrantul, neatent, a „greșit" 
direcția blumului. Discuțiile a- 
cestea organizate operativ,

Noua casă de cultură din 
orașul Buhuși.

Foto : AGERPRES

Fără să constituie o rețetă universal valabilă, există și în domeniul studiului individual un sistem rațional de muncă bazat pe experiența practică analizată însă în mod judicios, științific, multilateral. Ni se pare că și în această privință cadrelor didactice le revine o mare răspundere: prin eforturi coordonate ele sînt chemate ca, folosind fiecare oră de curs, seminar, consultație, lucrări practice și îndeosebi prin legătura personală să-l înarmeze pe student cu tehnica muncii individuale, a studiului științific.Conf. E. Cîmpeanu : O anumită experiență existentă în universitatea noastră este, credem, utilă încă în urmă cu cîțiva ani a fost organizată o anchetă în rîndurile a 30—40 de studenți fruntași cu privire la metodele lor de muncă. Rezultatele anchetei, analizate din punct de vedere pedagogic — precum și o serie de alte materiale de îndrumare — au fost publicate într-un volum consacrat studiului individual al studenților care a apărut, în 1951 litografiat, iar în I960 tipărit. După un capitol introductiv despre studiul Individual ca metodă de bază în însușirea științei, volumul cuprinde un larg capitol despre tehnica studiului individual (audierea cursurilor și luarea notițelor, citirea cărții, extragerea datelor din materialul citit), unul despre inițierea studentului în elaborarea unei lucrări științifice, altul despre organizarea muncii și odihnei și încă un capitol despre metodele de lucru ale unor mari oameni de știință. Interesul de care s-a bucurat acest volum în mijlocul studenților este un 

fără multă vorbă, au avut în- 
riurire asupra acelor puțini 
din echipă care nesocoteau 
disciplina, nesocoteau în fond 
munca celorlalți tovarăși. în
treaga echipă a devenit un co
lectiv și mai unit, mai disci
plinat care nu lasă loc nea
tenției, fenomenelor de neres- 
pectare a hotărîrilor comune.

...Băieții din echipa lui Nuțu 
păreau oarecum descumpăniți. 
Ce-ar fi putut să spună ? Că 
se procedează și la ei la fel ? 
N-ar fi respectat adevărul. 
Primul și-a spus părerea la- 
minoristul Dumitru Mehedințu. 
A vorbit cu o oarecare rușine 
în glas, dar a spus lucrurilor 
pe nume. Apoi, au urmat și 
ceilalți tovarăși din echipă. 
Fiecare a povestit care sînt 
cauzele, pentru care cred ei că 
o echipă bună, evidențiată de 
atâtea ori, a rămas în urmă.

Succesele obținute l-au făcut 
pe Duca Nuțu să creadă că ele 
se datorase numai lui. Avea în 
ultima vreme obiceiul, o anu
mită plăcere chiar, să se con
sidere șef, să dea dispoziții, 
fără să mai țină seama și de 
părerea celorlalți, fără să se 
consulte cu ei. „Eu sînt șef de 
echipă, eu răspund", spunea el 
adesea. Firește, că la aceasta 
s-au mai adăugat și altele. 
Maistrul Augustin Biro, în loc 
să intervină și să-l ajute pe 
șeful de echipă în organizarea 
mai bună a muncii, făcea ce 
făcea și — tocmai cînd se 
iveau probleme mai dificile — 
dispărea de pe platformă. 
Nuțu, cu firea lui impulsivă, 
lua măsuri pripite. Azi așa, 
mîine așa, echipa a mers din 
ce în ce mai slab. Dacă Nuțu 
greșea închidea, firește, ochii 
și cînd greșeau ceilalți. Spiri
tul de exigență, de răspundere 
a slăbit. Venind neodihnit la 
lucru, Stan Țencu s-a gînd.it să-și completeze somnul 
timpul programului, 
vranții 
Crișan 
„exemplul“, 
tr-un singur schimb, în mai 
puțin de 30 de minute se re- 
butează 5 bare de profil.

Asta ar fi, pe scurt, poves
tea echipei pe care a condus-o Luca Nuțu (de curînd, condu
cerea secției l-a 
Eugen Oniga). O 
care se pot trage 
țăminte. Unul se 
gur la atitudinea de îngîmfare 
a lui Nuțu. Tovarășii de mun
că i-au arătat lui și al
tora, că aceasta nu caracte
rizează pe un utemist. Utemif- 

în 
Mane- 

Arcadie Ferenț și 
Roman i-au urmat 

Și iată cum, în-

înlocuit cu 
poveste din 
multe învă- 
referă desi-

argument în sprijinul propunerii de a se relua editarea u- nei lucrări pe această temă prin colaborarea tuturor universităților din țară.Totodată la universitatea noastră s-au inițiat numeroase alte acțiuni în vederea îndrumării studenților spre însușirea unei tehnici cît mai raționale a studiului individual : pornind de la cursul de tehnică a cercetării științifice (prevăzut de programa analitică, doar la Facultatea de filologie ceea ce constituie, credem, o lacună ce ar trebui înlăturată prin extinderea acestui curs la toți anii, indiferent de specialitate) în anul I am organizat, în primele două săptămîni de cursuri, unele expuneri cu caracter de îndrumare asupra bunei organizări a studiului individual ; de asemenea, toți studenții anului I au vizitat Biblioteca centrală universitară în grupuri mici primind îndrumările necesare unei bune folosiri a cataloagelor și unui temeinic studiu al bibliografiei. Credem că în mai mare măsură trebuie folosită experiența celor mai valoroase cadre didactice și personalități științifice pe calea organizării cu regularitate a unor întîlniri cu studenții și chiar a realizării unor studii asupra metodelor lor de studiu și cercetare
Ajutor 

și „dădăceală"Lector V. Mare : Educarea răspunderii studentului pentru munca sa personală și îndrumarea sa spre a folosi o tehnică de studiu individual cît mai rațională presupune, în- tr-adevăr, sprijinirea perrna- 

tii, îndrumați și sfătuiți de co
muniști, sînt datori să-și con
solideze rezultatele obținute 
în muncă, să-și îmbogățească 
în permanentă experiența. Un 
alt învățămînt s-ar putea refe
ri și la atmosfera de exigență 
care trebuie să existe în sinul 
fiecărui colectiv de muncă.

Se mai ridică însă o proble
mă. Oare este vinovat numai 
Nuțu că echipa a ajuns coda
șă ?

Organizația U. T. M. de 
schimb (secretar, Nicolae Di
nu) avea cea dintâi datoria să 
desfășoare o asemenea activi
tate încit să crească în tână
rul șef de echipă Nuțu, un 
muncitor cu un ridicat spirit 
de răspundere, un laminorist, 
de altfel capabil, pe care să 
nu-l amețească în nici un caz 
primele succese. Măi mult, bi
roul U.T.M. putea să îndrume 
și să ajute mai concret grupa 
U.T.M., pentru a contribui la 
statornicirea în echipă a unui 
spirit sănătos și nu de cocolo- 
șire reciprocă a lipsurilor.

Aceasta este una din sarci
nile care revin organizației 
U.T.M. în mobilizarea tineri
lor la întrecerea socialistă. 
Grupa U.T.M., de pildă, putea 
interveni hotărît pentru întă
rirea disciplinei în muncă. Ar 
mai trebui adăugat încă un 
lucru — poate cel mai impor
tant. Este desigur bine că or
ganizația U.T.M. a avut ideea 
organizării acestei întîlniri în
tre cele două echipe. Dar spi
ritul de inițiativă nu trebuie 
să se manifeste numai în si
tuații de ultim moment.

Din discuția organizată, e- 
chipa lui Oniga a învățat mul
te. A învățat chiar și echipa 
lui Balaș. S-a convins încă 
o dată că slăbirea exigenței 
colectivului față de activitatea 
fiecărui membru al său poate 
duce la urmări negative în 
procesul de producție.

Organizată mai din timp, a- 
tund cînd lucrurile erau în 
faza de început, discuția din
tre cele două echipe ar fi con
tribuit, evident, ca in întrece
rea socialistă dintre ele să nu 
intervină aceste diferențe.

Dar, cum se spune, niciodată 
nu e prea târziu ! Dorința 
unanimă a băieților din echi
pa lui Oniga, ca în cel mai 
scurt timp, să recîștige presti
giul pierdut. Experiența căpă
tată din discuția avută cu 
echipa lui Balaș constituie un 
prim pas. Următorii trebuie 
făcuți, zi de zi, în muncă.

C. PRIESCU

nentă, concretă, eficientă a studentului. Dar nu și „dădăceala“ sa. Aș vrea să mă refer la cîteva probleme în această ordine de idei, deoarece consider că în anumite cazuri mai a- vein de luptat cu vestigiile u- nui sistem de muncă școlăresc. Fără a mai sublinia importanța cursului ca bază și orientare a studiului individual, cred că trebuie să menționăm faptul că unele cursuri încearcă în mod greșit să sintetizeze întregul material bibliografic. Astfel ele se aglomerează cu date și neglijează în schimb explicarea lor, punerea în lumină a dialecticii obținerii diferitelor rezultate științifice, orientarea studentului spre o activitate proprie de studiu, pornind de la baza generală dobîndită prin curs, spre asimilarea cunoștințelor printr-o muncă proprie. Un asemenea procedeu nu numai că sărăcește interesul pentru curs dar stimulează și pasivitatea studentului. Neajunsuri asemănătoare există și la unele semi- narii care în loc să ceară studentului efortul de a adînci o problemă sau alta, pe baza cunoștințelor acumulate prin curs și studiul bibliografiei, se mențin la nivelul orelor de clasă din școala medie în care profesorul ascultă elevul și constată dacă a învățat sau nu. Insuficient se folosesc în unele seminarii referatele și. alte forme de stimulare a participării active a studenților. Același lucru se poate spune despre multe din orele de consultații care în mod greșit se transformă în meditații colective sau cursuri suplimentare, despre o serie de lucrări practice în care studenții doar urmăresc pe asistenți în realiza-

'irMinistrul afacerilor externe al Austriei, Bruno Kreisky, a trimis ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, o telegramă de

ALFONS GORBACH
Cancelar federal al Republicii Austria

Excelenței Sale 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București

TELEGRAME

mulțumire pentru felicitărțja exprimate cu prilejul numirii sale din nou în postul de ministru al afacerilor externe.IN
EXCURSIE

Excelență,Felicitările prietenești care mi-au fost adresate cu ocazia realegerii mele ca șef al guvernului federal austriac m-au bucurat foarte mult.Vă rog pe dv., domnule președinte, cît și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne să primiți sincerele mele mulțumiri, precum și cele mai bune urări pentru un viitor fericit al poporului romîn. Îmi exprim, de asemenea, speranța ca relațiile de prietenie existente între țările noastre să se dezvolte și pe mai departe în mod satisfăcător.

Duminică dimineața a avut 
loc în pădurea Brănești un 
concurs de orientare tu
ristică rezervat pionierilor și 
școlarilor din raionul Le- 
nin. După terminarea con
cursului, un grup de eleve 
de la școlile elementare 
nr. 131 și 142 culegînd 

flori, (fotografia de sus).
O amintire de la Brașov, 
unde zilele acestea ău făcut 
un scurt popas pasionali ai 
turismului de la I.O.R.(fotografia din dreapta).

pentru crearea Asociației internaționale 
de studii sud-est europene

Marți a continuat în Capitală se
siunea de lucru a Comitetului in
ternațional provizoriu pentru crea
rea Asociației internaționale 
studii sud-est europene.

în cursul dimineții a avut loc 
votarea statutului, constituirea aso
ciației, al cărei sediu va fi la 
București, și alegerea Comitetului 
de conducere, alcătuit din oameni 
de știință din 13 țări.

Din cadrul comitetului a fost 
ales apoi biroul asociației, care 
are următoarea componență : D. 
Zakythinos (Grecia) — președinte,
V.‘ Gheorghrev (R. P. Bulgaria), A. 
Mirambel -(Franța), Faik Reșit Unat 
(Turcia) și F. Barisici (R.S.F. Iugo
slavia) — vicepreședinți, Em. Con- 
durachi (R. P. Romină) — secretar 
general și A. Buda (R. P. Albania) 
— trezorier.

în după-amiaza aceleiași zile a 
început discutarea programului de 
activitate a noi; asociații pe anii 
1963 și 1964.

Acad. Tudor Vianu, secretar ge
neral al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a 
oferit participanților un dejun la 
casa de creație de la Mogoșoaia.

de

rea unor experiențe, despre faptul că în învățămîntul u- manistic — spre deosebire de cel tehnic — nu există lucrări de an asemănătoare proiectelor, iar lucrarea de diplomă nu este susținută aș.a cum fac studenții politehnicieni etc.Prof. Al. Roșea : Cred că a- semenea observații judicioase ar trebui să conducă la revederea și îmbunătățirea unora din normele în vigoare ale organizării procesului de învăță- mînt astfel ca să crească ponderea studiului individual al studentului, în mod diferențiat după specialități și ani de studiu. Aș vrea însă să mă o- presc asupra unor probleme în care îndrumarea efectivă și nu „dădăceala“ studentului au o deosebită valoare. In primul rînd planificarea. Una dintre metodele raționale de studiu o constituie obișnuința de a-ți alcătui — după condiții și necesități — un plan concret de studiu : acesta nu trebuie să fie nici prea general (pentru că în acest fel nu ajută la nimic) dar nici prea detaliat (pentru că în acest caz el nu poate fi realizat). Planificarea strict individuală, specifică fiecăruia trebuie să prevadă împărțirea bugetului de timp, cantitatea materialului ce urmează să fie studiat într-un a- nume timp, alternarea preocupărilor (care joacă un mare rol stimulator în igiena muncii intelectuale), proporționarea efortului. Chiar dacă nu întotdeauna aceste prevederi pot fi respectate, ele au oricum un efect stimulator și o mare importanță în prinderii unei te, sistematice.în al doilea rînd, problema 
conspectelor și fișelor. Nu 

formarea de- munci ordona-

Cu acest prilej oaspeții au vizitat 
Muzeul de artă brîncovenească.

Seara, membrii Comitetului au 
asistat la o gală de filme de scurt 
metraj și documentare rominești. 
Au fost prezentate : filmul „Coloc
viul internațional de civilizații bal
canice de la Sinaia“, filmul de 
desene animate „Alo, alo, alo“, 
realizat pentru U.N.E.S.C.O. de 
regizorul Ion Popescu Gopo și fil
mul „Voroneț".

Ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I- K. Jegalin, a organizat luni seara o gală de filme la sediul ambasadei cu prilejul celei de-a 93-a aniversări a nașterii lui ,V. I. Lenin.Au participat reprezentanți ai conducerii unor ministere, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali. Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice a- creditați în R. P. Romînă șl alți membri ai corpului diplomatic.Delegația Comisiei afacerilor culturale, familiale și sociale a Adunării Naționale Franceze, condusă de deputatul Martin Hubert, secretarul comisiei, a continuat marți vizitele în orașul Iași. însoțiți de Constantin Paraschivescu- Bălăceanu și Marin Rădoi, deputați în M.A.N., deputății francezi au fost în cursul dimineții oaspeții Sfatului popular regional. Aici au fost primiți de Constantin Nistor, președintele sfatului popular, de alți membri ai comitetului executiv precum și de membri ai Comitetului executiv al sfatului popular orășenesc. Cu acest prilej oaspeții francezi au fost informați despre istoricul, realizările obținute în ultimii ani și perspectivele dezvoltare ale lașului.în continuare, delegația de parlamentari francezi a vizitat căminele și. cantinele studențești din cartierul Codrescu, Stadionul sportiv „23 August", Casa tineretului și studenților, 
de

poate exista studiu individual temeinic bazat doar pe memorie, oricît de prodigioasă ar fi aceasta. (în acest moment al discuției tov. profesor Roșea scoate dintr-un sertăraș un plic cu fișe alcătuite încă în anii studenției și ne spune : multe din datele cuprinse în ele s-au învechit.: ceea ce a rămas, fiind deosebit de prețios, este obișnuința de a lucra astfel). Un studiu științific presupune folosirea unui sistem adecvat de înregistrare, sistematizare și folosire a cunoștințelor acumulate. Or, încă mulți studenți fac rezumate în loc de conspecte, nu știu ce este o fișă, n-au răbdare să le completeze sistematic, pretind că asemenea operațiuni îi „supraîncarcă“. în realitate îndeplinirea lor riguroasă, la timp, ușurează cu mult procesul de învățămînt și — în orice caz — constituie singura cale spre dobîndirea unor cunoștințe trainice ce pot fi valorificate în practică.în toate aceste probleme este necesar mereu și mereu să subliniem caracterul specific, individual, al modului de aplicare a acestor noțiuni generale. Este însă important ca fiecare profesor să dovedească preocupare de zi cu zi pentru această latură esențială a pregătirii specialistului : înarma
rea sa cu metodologia științifi
că a muncii de cercetare inde
pendentă. Un exemplu bun în acest sens este cel al tov. conf. A. Chircev, care obișnuiește să ceară studentului ca la unele teme să-și găsească el însuși sursele bibliografice. O asemenea muncă, desfășurată sub îndrumarea cadrului didactic, 
deși sporește pentru moment, 
mai ales la început, timpul ne

O delegați® 
a U.T.M. a plecat 

ia Congresul U.T.C.D.Marți a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre Sofia, o delegație a U.T.M. care va participa la lucrările celui de-al X-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist Dimitro- vist.Delegația este condusă de tov. Alexa Haralambie, membru al Biroului C.C. al U.T.M.

Biserica Trei Ierarhi și Palatul Culturii.După amiază oaspeții au făcut o vizită Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, unde au fost primiți de prof. univ. Ion Creangă, rectorul universității, membru în Consiliul de Stat al R. P. Romîne, de alți reprezentanți ai conducerii universității, de cadre didactice. In sala de consiliu a universității deputății francezi au avut o convorbire cu rectorul Ion Creangă. Apoi au fost vizitate laboratoare, săli de cursuri, amfiteatre.Seara, Constantin Nistor, președintele sfatului popular regional, a oferit o masă în cinstea oaspeților.
★

Marți dimineață, delegația orașu
lui Nanterre din Franța, condusă 
de Raymond Barbet, care se află 
la Craiova la invitația președinte
lui Sfatului popular orășenesc, a 
făcut o vizită la Uzinele „Electro- 
putere". Alexandru Dombi, 
torul uzinelor, a făcut o 
prezentare a întreprinderii, 
care s-au vizitat secțiile de 
cație.

După vizitarea Uzinelor 
troputere", oaspeții au avut o con
vorbite cu Ion Predescu, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional, iar apoi au 
făcut o vizită în raionul Segarcea, 
Ia G.A.C. din comuna Goicea și Ia 
G.A.S. Segarcea. Pretutindeni dele
gația a fost primită prietenește.

★Secția de sănătate și prevederi sociale a Sfatului Popular al Capitalei a inițiat o nouă formă de populației cu Medicamentele oare se acordă gratuit capiilor și pensionari- 

direc- 
scurtă 

după 
fabri-

deservire a medicamente.
cesar studiului unei teme — îl obișnuiește pe student încă din facultate să realizeze o muncă de sine stătătoare, creatoare. Și aceasta este esențial.Asist. Iancu Simion: Vrem să mai adăugăm că și organizațiile U.T.M. și asociațiile studențești au muncit spre a înlătura unele metode formale din activitatea noastră cum au fost,- de pildă, exagerarea în stimularea grupelor de întrajutorare ; în prezent noi punem un accent sporit pe generalizarea experienței fruntașilor organizînd întîlniri pe a- ceste teme, expoziții ale caietelor de conspecte și lucrări practice (ca cea de la Facultatea de științe naturale), stimulăm preocuparea studenților pentru a-și alcătui biblioteci personale etc.Am urmărit cu mult interes luările de cuvînt în cadrul dezbaterii noastre. Cred că în cadrul lor s-au făcut sugestii interesante care ne pot folosi și în activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. și a- sociațiile studenților din universitatea noastră pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor trasate de cea de-a IV-a Conferință a U.A.S.R. în ceea ce privește stimularea studiului individual ca bază a unei temeinice pregătiri de specialitate.Totodată ele ar constitui punctul de plecare al unei rodnice discuții la care ar putea participa cadre didactice, studenți, activiști ai organizațiilor U.T.M. și asociațiilor studenților cu privire la cele mai importante probleme privind ridicarea studiului individual la nivelul exigențelor 

actuale.
FJH.

Declarațiile dr. ing.

Invitația Ministerului Econo- 
Forestiere, a făcut o vizită in 
noastră dr. ing. Guglielmo

Giordano, profesor de tehnologia 
șl utilizările lemnului la Universi
tatea din Florența, președintele 
Comitetului executiv al Comisiei 
Internaționale a plopului din ca
drul F.A.O. (Organizația pentru 
alimentație și agricultură a O.N.U.) 

în timpul șederii în țară, oaspe
tele italian a vizitat plantațiile de 
plopi din Lunca Dunării, exploatări 
forestiere, unități de industrializa
rea lemnului, institute de cercetări, 
proiectări, de învățămint tehnic 
superior și a ținut conferințe de 
specialitate.

înainte de plecare, dr. ing. 
Guglielmo Giordano a avut o con
vorbire cu redactorul Agenției Ro- 
mine de Presă „Agerpres“ Petru 
Uilăcan.

„Am fost bucuros că mi s-a 
oferit posibiltatea să vizitez o par
te din patrimoniul forestier al 
Romîniel — a declarat oaspetele. 
Cu acest prilej, am constatat că la 
dv. valorificarea superioară a lem
nului constituie o preocupare cen
trală și permanentă. Ca specialist 
în domeniul forestier, am observat 
cum se muncește pentru dezvolta
rea și refacerea pădurilor țării și 
cum atît în păduri, cit și în fabrici 
se valorifică fiecare bucată de 
lemn. Aceasta este cu atit mai 
important cu cît Știu că în trecut 
mult lemn se irosea în pădure. în 
exploatările forestiere am observat 
că la transportul lemnului sînt fo-

raioane

Iar, în urma consultațiilor la domiciliu sau la circumscripția sanitară teritorială, pot fi ridicate de la farmaciile cele mai apropiate și nu de la farmaciile din policlinici situate, uneori, mai departe de locuințe. Această formă se aplică experimental în raioanele „30 Decembrie”, „16 Februarie” și „Niicolae Bălcescu”, urmînd ca pînă la 23 August să se introducă și în celelalte ale Capitalei.Totodată, pentru a o bună deservire cu mente, Oficiul farmaceutic al Capitalei a mărit numărul farmaciștilor.
W

în sala Ateneului R. P. Romi- 
ne a avut loc marți seara un re
cital susținui de pianistul maghiar 
lmre Ungar, laureat ai Premiului 
Kossuth. care întreprinde un tur
neu în țara noastră.

asigura medica-

(Agerpres)

Cartagina în flăcări — film pehtru ecran panoramic : Pa
tria ; A fost prietenul meu : Republica ; Drumul spre chei rulează la cinematografele : Magheru, Lumina, Libertății; 
Cumpără-ți un balon — cinemascop — rulează la cinematografele : V. Alecsandri, București, Gh. Doja, V. Roai- tă, Alex. Sahia, Miorița, Ștefan cel Mare, G. Coșbuc ; 
Violență în piață rulează la cinematografele : I. C. Frimu, 1 Mai, Flacăra ; Chiriașul rulează la cinematografele : E- lena Pavel, înfrățirea între popoare ; Rîui și moartea : Victoria, Alex. Popov ; Festi
valul Chaplin: Central, Mun
ca ; Program special pentru 
copii : 13 Septembrie ; Am fost 
în Africa — Lumea furnicilor 
— Tigrul și măgarul — Petea 
și robotul rulează la cinematograful Timpuri Noi ; Lizzie Mac Kay: Maxim Gorki; 
Șapte dădace : Cultural ; A- 
partamentul — cinemascop: 8 Martie, Drumul Serii; Car- 
touche — cinemascop : Gri- vița; Balada husarilor rulează la cinematograful Constantin David ; Turneul veseliei : Unirea, Arta, Moșilor, Aurel 
Vlaicu ; Lanterna cu amintiri rulează la cinematografele : T. Vladimirescu, Volga ; Poves- 

I. C. P. S. H
CALEA VICTORIEI nr. «8—50

ANGAJEAZĂ
conform prevederilor legale, cu buletin de identi

tate de Capitală :
— ingineri proiectant! principali alimentare apă, 

canalizare
— proiectant șei alimentator apă, canalizare
— ingineri mecanici — proiect principal utilaje
— proiectanfi utilaje
— ingineri proiectanfi pentru instalații termice
— ingineri proiectanfi electrotehnici
— ingineri construcții industriale cu practică de 

șantier
— desenatori tehnici pentru utilaje.
Doritorii se vor adresa zilnic între orele 9—1« Ia 

sediul institutului

Guglielmo Giordano

losite pe scară largă funicularele, 
sistem răspîndit și în Italia. Vizi
tele făcute mi-au dat posibilitatea 
să constat că romînii au reușit să 
producă utilaje de un înalt nivel 
tehnic pentru mecanizarea lucrări
lor în exploatările forestiere și 
pentru prelucrarea lemnului.

Am avut posibilitatea să vizitez 
unul din noile combinate de indus
trializare a lemnului ridicate în 
ultimii ani în țara dv. — cel de 
la Blaj. Procedeul de fabricație în 
flux, care se utilizează aici, în
seamnă nu numai o mare producti
vitate dar și o selecție judicioasă 
a materialului lemnos. în timp ce 
lemnul de bună calitate este în
dreptat spre fabricile de placaje și 
mobilă, cel inferior și rămășițele 
de la aceste două unități își găsesc 
utilizarea ca materie primă a unul 
produs valoros — plăcile fibrolem- 
noase. La fabrica de uși și ferestre 
a combinatului am văzut că prin 
standardizarea tipurilor se econo
misește timp și materii prime.

Deosebit de valoroasă a fost 
pentru mine vizita făcută la Insti
tutul politehnic din Brașov Intrucît 
am avut posibilitatea să văd una 
din puținele instituții da. învăță- 
mint superior cu profil forestier 
existente în Europa, unde un corp 
didactic competent, avind la înde- 
mînă baza tehnico-materială nece
sară, pregătește cadre superioare 
pentru economia forestieră a Ro- 
mîniei.

Am vizitat cu mult interes Insti
tutul de cercetări forestiere. M-a 
impresionat modul in care sînt uti
late laboratoarele acestui institut, 
legătura strînsă care există între 
cercetare și producție, precum șl 
faptul că activitatea științifică a 
institutului se desfășoară în baza 
unui plan izvorît din necesitățile 
concrete ale producției.

Referindu-se 
Lunca Dunării, 
realizările 
științifice 
plopului.

Dr. ing.

la vizita făcută în 
oaspetele a relevat 
domeniul cercetării 
și al valorificării

în 
cit

Guglielmo Giordano a 
arătat, de asemenea, că a fost plă
cut impresionat de noile construc
ții ridicate pe litoralul Mării 
Negre și in Capitală, precum și da 
frumusețile stațiunilor de odihnă 
dîn Carpați.

In cabanele 
din Valea JiuluiCabanele turistice din Valea Jiului sînt vizitate de tot mal mulți oameni ai muncii din regiune și din alte colțuri ale țării. De la începutul anului ele au găzduit peste 5 000 de turiști. La cabana Parîngul, de pildă, au sosit în ultimele luni mai mult de 2 000 de oameni ai muncii. (Agerpres)

tea unei nopți stranii: Popu
lar ; Pescărușul negru : 23August, Olga Bancic ; Vacanță la mare : 16 Februarie, M. Eminescu ; Maria Candelaria rulează la cinematograful Ilie Pintilie ; Bunica Sabella rulează la cinematograful Flo- 
reasca ; Prietenie interzisă: Luceafărul; O viață rulează la cinematograful G. Bacovia; 
Lupeni 29 — cinemascop, ambele serii : 30 Decembrie ; 
Povestea anilor înflăcărați —> cinemascop — rulează la cinematograful B. Delavrancea.
r

Combinatul 
de Celuloză 

și Hîrtie Suceava
J telefon 3182 sau 2528

ANGAJEAZĂ :
( — ingineri absolvenți ai fa- 
[ cultății de chimie industri- 
(ală, specialitatea celuloză 
i și hîrtie. cu practică în 
[ specialitate, pentru funcția 

de dispecer.
[— ingineri mecanici cu 
l practică de minimum 3 
I ani în fabricile de celuloză j 

și hîrtie.
, .... ..... 1.
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Ziua mondială a tineretului
de luptă împotriva colonialismului, 

pentru coexistență pașnică

j Tratativele pentru dezarmare 
i de Ia Geneva
I
J R. P. Romîne, George Macovescu

Clïvîntarea reprezentantulnî

Răspunsurile date de N. S. Hrușciov

la întrebările directorului

Miting Ia Lusaka, capitala Rhodesiei de nord, în favoarea dobîndirii independentei, convocat 
de Partidul unit al independentei naționale de sub conducerea Iui Kenneth Kaunda.

Foto: U.P.l.-LONDRA

Romî- a luatarătatR. P.

a controla în ce parte semnatară a continuă să facă subterane cu arme
e toate continen
te, tinerii iubi- 
jri de pace săr

ii toresc astăzi
ăiua mondială de 

iuptă împotriva co
lonialismului, pen

tru coexistență pașnică. Este 
una din acele sărbători ale ge
nerației tinere a lumii, deveni
tă tradițională, sărbătoare cu 
un puternic răsunet pretutin
deni, în toate țările. în aceas
tă zi cei tineri își unesc glasul 
cu cel al popoarelor lor spre 
a cere să se pună capăt odio
sului sistem colonialist, să se 
acorde libertate popoarelor ce 
mai sînt oprimate de către co
lonialiști, să înceteze atentate
le neocolonialiste la adresa 
independenței și suveranității 
statelor noi ce abia recent au 
pornit pe drumul dezvoltării 
de sine stătătoare. Generația 
tînără se pronunță cu fermita
te pentru apărarea păcii, pen
tru victoria ideilor coexisten
ței pașnice între state cu sis
teme social-politice diferite, 
pentru dezarmare generală și 
totală, pentru zădărnicirea 
uneltirilor cercurilor imperia
liste.

Sub ochii noștri, în anii din 
urmă, colonialismul a primit 
numeroase și, grele lovituri. 
Mișcarea de eliberare naționa
lă a popoarelor subjugate a 
repurtat victorii însemnate. 
Zeci de noi state independente 
au apărut pe harta lumii. Dar 
totodată nu putem uita că zeci 
de milioane de oameni, popoa
re din multe țări încă mai în
dură jugul colonialist. în 
Angola și în Guineea zisă 
portugheză se desfășoară un 
sîngeros război colonial. Aco
lo, așezări sînt transfor
mate în mormane fumegînde. 
Firul vieții a mii de oameni 
este curmat cu brutalitate. 
Populația unor sate întregi, 
îneepînd cu copiii și terminînd 
cu bătrînii, a fost exterminată 
cu brutalitate. Fărădelegile 
colonialiste nu vor putea însă

înăbuși lupta pentru libertate 
a africanilor. în Kenya, în 
Rhodesia de sud și de nord, 
ca și în alte teritorii lipsite 
încă de independență, crește 
valul mișcării de eliberare. în 
Republica Sud-Africană face 
ravagii sălbaticul rasism. Ti
neretul romîn, milioanele de 
tineri de pretutindeni, oame
nii de bună credință din toate 
țările cer hotărît să se pună 
capăt colonialismului în toate 
formele sale !

Cercurile colonialiste încear
că să răpească noilor state din 
Asia și Africa putința de a 
acționa în mod independent 
atît pe plan politic cît și pe 
plan economic, tragedia po
porului congolez fiind edifica
toare în această privință. Fo
losind pîrghiile de care mai 
dispun, colonialiștii subminea
ză independența acestor state, 
încearcă să 
într-o formă 
cările de a 
africane la 
urmăresc transformarea aces
tor țări în anexe furnizoare de 
materii prime ale puterilor 
colonialiste.

Istoria nu poate fi însă o- 
prită în loc. în condițiile creș
terii forței și prestigiului sis
temului mondial socialist, ale 
sprijinului său prietenesc, miș
carea de eliberare națională 
constituie o parte integrantă a 
procesului revoluționar con
temporan.

Sărbătorind ziua de 24 apri
lie, tineretul din lumea în
treagă se pronunță pentru a- 
părarea 1_ 
rea primejdiei unui nou război 
mondial. Principiul coexisten
ței pașnice se impune ca sin
gurul principiu rațional în re-

rea dezarmării generale și to
tale, lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, desființarea oricărei for
me <
rea independenței naționale a 
tuturor popoarelor. Aducîn- 
du-și contribuția activă la 
lupta pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice, 
țara noastră manifestă totoda
tă o neslăbită vigilență față 
de acțiunile agresive ale cercu
rilor imperlaiiste.

Tineretul patriei noastre, 
educat de partid în spiritul 
internaționalismului socialist, 
își exprimă din nou în această 
zi solidaritatea deplină cu po
poarele, cu tînăra generație 
care luptă împotriva colonia
lismului,

, desființarea oricărei for- g 
de colonialism și asigura- | 
înrlanondonioi nu iîrxncilo « “

I

le prădăluiască 
camuflată. încer- 
„asocia” statele 
„Piața comună”

I
I
I
I 

iismului, pentru coexistență «j 
pașnică. Alături de întregul g 
nostru popor, tineretul își aiă- ■

I
i

tură glasul său celui al sute
lor de milioane de oameni de 
pretutindeni care cer să se 
pună capăt pentru totdeauna 
odiosului sistem colonial, să 
triumfe principiile coexisten
ței pașnice. Salutul nostru de 
solidaritate îl transmitem tu
turor acelora care în lumea 
întreagă luptă pentru lichida
rea colonialismului, pentru cu
cerirea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru 
făurirea unei vieți noi, pentru 
apărarea păcii și progres so-

I
I
I

GENEVA 23 (Agerpres). — La 22 aprilie la Geneva a avut loc o nouă ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, în cadrul căreia a fost abordată din nou problema experiențelor nucleare.Ședința a fost prezidată de Edison Burns, reprezentantul Canadei. Au luat cuvîntul delegații R.P. Romîne, Statelor Unite, Italiei, Uniunii Sovietice și R.A.U.Reprezentantul R. P. ne, George Macovescu, primul cuvîntul.A fost o vreme, a conducătorul delegațieiRomîne, George Macovescu, cînd delegațiile occidentale au afirmat categoric că elementul de bază într-un sistem de control legat de problema experiențelor nucleare trebuie să-1 constituie stațiile și inspecțiile internaționale, fără a se pune preț pe stațiile naționale. De asemenea, delegațiile occidentale au susținut că exploziile nucleare subterane sub un anumit plafon nu pot fi detectate și identificate prin folosirea mijloacelor naționale; delegațiile occidentale au combătut la un moment dat teza că, pentru măsură o tratatului experiențenucleare, nu este necesară detectarea fiecărei explozii în parte, ci este suficient să existe garanția detectării unei serii de explozii. Viața a arătat însă, a spus delegatul R. P. Romîne, sprijinindu-se pe declarații făcute de însuși președintele Kennedy, de secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, de conducătorul adjunct al delegației S.U.A. la conferința de la Geneva, Charles Stelle, de Craig Hosmer, membru al Camerei Reprezentanților, că aceste puncte de vedere nu corespund realității. Acești reprezentanți al S.U.A. au recunoscut că elementul de bază în sistemul de control trebuie să-l constituie stațiile naționale, că posibilitatea detectării exploziilor nucleare produse la o distanță mare este mai bună chiar decît posibilitatea detectării acelorași explozii la o distanță mai mică, că pentru a controla eventuala violare a tratatului este suficientă detectarea unei serii de explozii.Trecînd la problema inspecțiilor la fața locului, adjunctul ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne a menționat că delegațiile occidentale continuă să afirme că două, trei inspecții nu sînt suficiente și cer șapte inspecții pe an. Baza științifică a acestei cereri este însă inexistentă. O dovadă în acest sens o constituie deolarația publicată la

9 aprilie în ziarul „Washington Post" de un număr de nouă savanți atomiști americani de frunte, printre care dr. Bernard Feld, dr. David Inglis, dr. James Waston, dr. Hans Bethe, în care se recunoaște în mod expres că cele trei inspecții acceptate de Uniunea Sovietică reprezintă o „asigurare suplimentară”. Conducătorul delegației romîne a scos în evidență importanța deosebită a acestei declarații — recunoscută de altfel și de senatorii Clark, Humphrey, precum și de unii membri ai Camerei Reprezentanților, ca Kes'tenmeier și Fits Ryan.Am adus în fața dv. cîteva fapte, a spus delegatul R. P. Romîne, cu intenția de a arăta că tratativele noastre au demonstrat că tezele juste expuse aici au trebuit să fie recunoscute și de către acei care le combateau. Am mai a- dus aceste fapte în fața dv. și cu altă intenție : am voit să atrag atenția, acestui comitet asupra unei situații paradoxale. Cu toate declarațiile celor mai autorizate foruri politice și științifice din Statele ■Unite, delegația americană la această conferință continuă să rămînă pe vechile poziții rigide. Să tragem de aici concluzia că mîna stîngă nu știe ce face mîna dreaptă ? Să ajungem la concluzia că unele sînt vorbele, iar altele, aici, sînt faptele ? Să ajungem la concluzia că și prin vorbe și prin fapte se vrea să se cîștige timp, accelerîn- du-se la maximum pregătirile militare ? Iată, a spus George Macovescu, întrebări pe care orice minte logică și le pune.Aș dori, a încheiat șeful delegației R. P. Romîne, ca expunerea mea de azi să fie primită ca un efort în plus a delegației romîne de a netezi calea spre înțelegere, ca o expresie a dorinței noastre nestrămutate de a vedea înce- tînd cît mai curînd cursa înarmărilor nucleare, ca o manifestare a hotărîrii ca, în conformitate țiunile guvernului Populare Romîne, neîncetat pentru dezarmării generale și totale și — ca un pas important pe calea realizării ei — pentru interzicerea experiențelor cu arme nucleare în toate mediile, pentru toate tipurile.

ziarului italian „II Giorno"

noastre cu instruc- Republicii să stăruim înfăptuirea

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— TASS transmite: Ziarul 
„Izvestia“ din 23 aprilie 1963 
a publicat răspunsurile date de 
N. S. Hrușciov la întrebările 
lui I. Pietra, directorul ziaru
lui italian „II Giorno“.

In răspunsul la prima între
bare, șeful guvernului sovietic 
și-a exprimat regretul că spe
ranțele omenirii în realizarea 
unei cotituri în relațiile inter
naționale, după lichidarea cri
zei din regiunea Mării Carai
bilor, n-au fost justificate.

Caracterizînd greutățile care 
stau în calea rezolvării pro
blemelor internaționale, N. S. 
Hrușciov a arătat în primul 
rînd că în S.U.A. există forțe 
care continuă vechea politică 
de pe poziții de forță. Ten
dința de a impune prin forță 
Uniunii Sovietice soluții con
venabile Occidentului nu poa
te duce la destinderea încor
dării și la îmbunătățirea situa
ției internaționale. Eforturile 
principale ale S.U.A. și parte
nerilor lor din N.A.T.O. sînt 
îndreptate nu spre încheierea 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală, ci 
spre intensificarea continuă a 
cursei înarmărilor, spre crea
rea forțelor nucleare agresive 
ale N.A.T.O.

Relevînd că guvernele S.U.A. 
și Angliei fac totul pentru a 
împiedica încheierea cu succes 
a tratativelor cu privire la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, N. S. Hrușciov 
a amintit că S.U.A. au refuzat 
să accepte propunerile sovie
tice privind inspecția. Anu
mite cercuri americane ar dori 
ca sub paravanul inspecțiilor 
să organizeze pe teritoriul Uni
unii Sovietice centre de spio
naj. O asemenea politică poa
te duce numai la agravarea 
situației internaționale și nu 
la îmbunătățirea ei. Această 
concluzie este confirmată, de 
asemenea, de faptul că guver
nele S-U.A. si Angliei împie
dică, de fapt, încheierea trata
tului de pace german, fac totul 
pentru menținerea unui focar 
de încordare internațională în 
Europa.

Perspectivele reale de în
lăturare a greutăților care stau 
în calea rezolvării probleme
lor internaționale constau în 
reglementarea pe calea trata
tivelor a problemelor cruciale
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Lucrările Congresului național

al studenților din Grecia

spațiului cosmic î» scopuri pașnice

La 22 aprilie la Atena și-a 
început lucrările cel de-al 
IV-lea Congres național al 

studenților din Grecia la care 
participă numeroși reprezentanți 
ai Asociațiilor studențești din 
Grecia, invitați din rîndurile 
membrilor corpului didactic uni
versitar, ai unor asociații științi
fice și muncitorești, precum și 
reprezentanți ai Asociațiilor stu
dențești din diferite țări. Pe or
dinea de zi a Congresului care 
se desfășoară sub lozinca „Pen
tru renașterea învățămîntului” 
figurează numeroase probleme

printre care : reducerea taxelor, 
plasarea absolvenților facultăți
lor în producție, odihna studen
ților, ridicarea calității învăță- 
mîntului, relațiile cu mișcarea 
studențească internațională și 
altele.

în numele studenților din R.P. 
Romînă a luat cuvîntul Iulian 
Cîrțînă, membru al Comitetului 
executiv al U.A.S.R., care a adre
sat Congresului un călduros salut 
din partea studenților romîni.

Congresul își continuă lucră
rile pînă la data de 28 aprilie.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Subcomitetul juridic al Comite
tului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice continuă examinarea pro
blemelor privind elaborarea nor
melor juridice după care trebuie 
să se călăuzească statele în 
timpul explorării și folosirii 
Cosmosului.

In proiectul sovietic de decla
rație a principiilor fundamen
tale ale activității statelor în 
domeniul explorării și folosirii 
spațiului cosmic, prezentat la 16 
aprilie, se ține seama de punc
tele de vedere formulate de di
ferite țări membre ale Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice.

în ședințele subcomitetului 
juridic, reprezentanții unor țări 
au subliniat că elaborarea nor
melor juridice se efectuează mult 
prea încet. Aceasta se explică

prin tentativele reprezentanților 
puterilor occidentale, și în pri
mul rînd ai S.U.A., de a zădărnici 
soluționarea rapidă și sub toate 
aspectele a problemelor esențiale. 
Astfel, reprezentanții S.U.A. și 
Italiei au obiectat împotriva pre
vederii ca normele juridice, me
nite să reglementeze folosirea 
Cosmosului de către state, să fie 
obligatorii. Delegații occidentali 
au obiectat împotriva interzicerii 
folosirii sateliților artificiali ai 
Pămîntului în scopul culegerii de 
date cu caracter de spionaj pe 
teritoriile altor state și împotriva 
prevederii proiectului sovietic 
care interzice folosirea Cosmosu
lui în scop de propagandă, de 
ațîțare a urei de rasă și a vrajbei 
intre popoare.

Reprezentanții Rominieî, Po
loniei, Cehoslovaciei au exprimat 
profundă îngrijorare în legătură 
cu aceste puncte de vedere.

de a căror rezolvare depinde 
înlăturarea încordării exi
stente. Partenerii occidentali 
la tratative trebuie să țină 
seama de raportul de forțe 
existent în prezent în lume. 
In timpurile 
au fost create 
război atît de 
nu există cale 
război și pace.

In timp ce P.C.U.S. și toate 
partidele frățești fac tot ce 
depinde de ele pentru asigu
rarea unei păci trainice, guver
nele S.U.A. și aliații lor din 
N.A.T.O. continuă să flețio- 
neze după principiul „scopul 
scuză mijloacele” și pe baza 
„moralei duplicitare” în adevă
ratul sens al cuvîntului. Este 
vorba de acțiunile S.U.A. care 
urmăresc să abată o parte a 
loviturilor de răspuns racheto- 
nucleare asupra aliaților lor.

„Rezolvarea problemelor li
tigioase în relațiile dintre 
state, dacă dorim menținerea 
păcii, trebuie căutată pe calea 
dezarmării și nu a cursei înar
mărilor, pe baza coexistenței 
pașnice, și nu de pe poziții de 
forță”.

Răspunzînd la întrebările 
privind relațiile dintre parti
dele comuniste, N. S. Hrușciov 
a spus printre altele; „Comu
niștii consideră că datoria lor 
este să întărească și de acum 
înainte unitatea lor sub măre
țul steag al marxism-leninis- 
mului“, adăugind că comuniștii 
nu se eschivează de la exami
narea problemelor lor interne.

Nu este greu de înțeles că 
întărirea unității internațio
nale a comuniștilor îngrijo
rează cel mai mult cercurile 
imperialiste, care abia așteap
tă prilejul să descopere o fi
sură cît de mică în mișcarea 
comunistă internațională și să 
bage acolo o pană. Nu vor 
reuși să facă acest lucru. Nu 
o dată am spus și repetăm ; 
dacă imperialiștii vor îndrăzni 
să atenteze la pacea și securi
tatea țărilor socialiste, lor li 
se va opune forța unită a po
poarelor Uniunii Sovietice, 
R. P. Chineze și a tuturor po
poarelor care construiesc o 
viață nouă.

Colaborarea partidelor fră
țești din fostele țări coloniale și din vechile țări capitaliste 
nu slăbește, ci, dimpotrivă, se 
întărește și, împreună cu 
partidele din țările socialiste, 
ele formează avangarda puter
nică a omenirii progresiste.

Răspunzînd la o întrebare 
despre existența unei pretinse 
„crize îndelungate în agricul
tura țărilor lumii comuniste”/ 
șeful guvernului sovietic a de
clarat ; Nu înțeleg despre ce 
criză în agricultură este vor
ba. In pofida condițiilor clima
terice nefavorabile, anul trecut 
în U.R.S.S. s-a obținut cea mai 
mare recoltă de cereale rea
lizată vreodată în țară 
(9 000 000 000 de puduri). Con
tinuă să crească șeptelul de 
vite, de porcine, producția de 
carne, de lapte. In legătură 
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Situația din Laos

Din inițiativa organizațiilor adversarilor războiului atomic 
s-au desfășurat în numeroase regiuni ale R.F. Germane mar
șuri antiatomice. La aceste marșuri s-au atașat pe drum nu
meroși alți cetățeni de prin orașele și satele străbătute de 

participanfi. în fotografie: un marș pornit spre München.
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VIENTIANE 23- (Agerpres). — 
drirnul ministru al guvernului 
național de coaliție din Laos, 
prințul Suvanna Fumma, a de
clarat la 22 aprilie că în ultimele 
două zile nu au mai fost semna
late ciocniri în Valea Ulcioare- 
lor.

în același timp însă continuă 
intensa activitate a forurilor di
plomatice și militare ale S.U.A. 
în legătură cu Laosul. La 22 a- 
prilie a avut loc o nouă ședință 
a Consiliului național al
rității al S.U.A., care a hotărît 
trimiterea în golful Siam a unor 
noi unități navale ale flotei a 
7-a americane. Cîteva nave ale 
acestei flote se află deja în acest 
golf din apropierea coastelor 
laoțiene.
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secu-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite : La 20 aprilie, ambasadorului Marii Bri-

tanii la Moscova i-a fost în- mînat proiectul sovietic de mesaj al celor doi copreșe- denți ai Conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene, destinat guvernului Laosului.In proiectul sovieticmesaj se exprimă îngrijorarea serioasă în legătură cu actele de teroare politică și ciocnirile militare din Laos, care „creează o primejdie pentru pace în această țară și pot să ducă la torpilarea acordurilor de la Geneva din 1962".Părțile au căzut la un acord asupra prevederilor proiectului sovietic care conține uu a- pel către guvernul de coaliție și către cele trei forte politice din Laos și care se referă la activitatea Comisiei internaționale.

NEW YORK. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a reluat la 
22 aprilie examinarea proble
mei acțiunilor agresive ale 
Portugaliei împotriva Senega
lului. Amadou Cisse Dia, mi
nistrul forțelor armate ale Se
negalului, a respins cu vigoa
re calomniile proferate împo
triva tării sale de delegatul 
portughez în ședința prece
dentă a Consiliului. El a res
pins, de asemenea, propunerea 
delegatului Portugaliei ca Con
siliul să întrerupă 
rea problemei în 
pînă ce o comisie 
face o anchetă la granița din
tre Senegal si Guineea Portu
gheză.

perialismului S.U.A., care repre
zintă piedica principală în calea 
spre obținerea dezarmării gene
rale și totale și stabilirea păcii 
în lumea întreagă.

• LONDRA. La 22 aprilie, Ia 
Londra, au Început tratativele In
tre R. A. Butler, ministrul britanic 
însărcinat cu problemele Africii 
Centrale, și misiunea Comitetului 
special al O.N.U. pentru examina
rea problemei aplicării Declarației 
cu privire la acordarea indepen-

deniei popoarelor si /arilor colo
niale, în legătură cu viitorul cons
tituțional al coloniei Rhodesia de 
sud.

Misiunea O.N.U. cere guvernu
lui britanic să anuleze actuala 
constitufie a Rhodesiei de sud în- 
trucît ea nu corespunde intereselor 
poporului african.

• MOSCOVA. — Familia an
tibioticelor s-a mărit cu încă pa
tru noi membri, care deocamdată 
nu au primit nume. Dovedindu-se

mai puternici decît înaintașii 
lor, aceștia distrug microbii care 
rezistă chiar și la penicilină, 
streptomicină și aureomicină. 
Noile antibiotice au fost obținute 
din anumite specii de mirt și 
eucalipt de cercetătorii de la 
grădina botanică din localitatea 
Nikita (Crimeea).

examina- 
dezbatere 
mixtă va

• NICOSIA. — La Nicosia 
și-a încheiat lucrările Congresul 
Federației muncitorești pan-ci- 
priote (P.E.O.). în hotărîrile 
sale, Congresul a exprimat do
rința unanimă a oamenilor mun
cii din republică de a obține 
independența și neutralitatea de
plină a Ciprului, înlăturarea ba
zelor militare și trupelor străine 
și transformarea Ciprului într-o 
insulă a păcii. Congresul a con
damnat politica imperialismului 
mondial și, în primul rînd, a im-

din Sao Paulo 
au transmis la 21 
program cultural

PREZENȚE ROMÎNEȘTI PESTE HOTARE
BRASILIA. — Studiourile de 

televiziune 
— Brazilia 
aprilie un 
romînesc.

Programul a cuprins o scur
tă prezentare a R. P. Romîne, 
după care au fost prezentate 
reproduceri după picturile Li- 
giei Macovei, patru dansuri 
romînești pe muzică de Geor
ge Enescu și filmele docu
mentare „Povestiri din lumea 
mării“ și „Al doilea festival 
George Enescu“. In cadrul 
emisiunii s-au făcut, de ase
menea, un scurt istoric al pic
turii romînești și o evocare a

ii«

marelui muzician romîn Geor- 
ge Enescu.

• ATENA. — între 22 și 26 
aprilie are loc la Atena un sim
pozion internațional în legătură 
cu aplicațiile radioizotopilor și 
radiațiilor în combaterea dăună
torilor la plante și animale.

La lucrări participă 80 de 
delegați din 24 de țări și repre
zentanți ai patru organizații in
ternaționale.

R. P. Romînă este reprezen
tată de o delegație condusă dc 
I. Catrina, șeful laboratorului de 
izotopi radioactivi de Ia Institu
tul de cercetări forestiere din 
București.

• PARIS. — Populația Franței 
continuă să protesteze împotriva 
staționării trupelor vest-germane 
pe teritoriul francez. La Sornac 
(Corrèze) a avut loc la 21 aprilie 
un miting de masă, în semn de 
protest împotriva cantonării unor 
subunități ale Bundeswehrului în 
tabăra militară de la Courtine, si
tuată în apropiere, și împotriva 
planurilor de extindere a acestei 
tabere în detrimentul unor gospo
dării țărănești. La miting 
parte primarii mai multor 
localități din Corrèze și 
partamentele învecinate.

au luat 
orașe și 
din de

D.P.A.• BONN. — Agenția 
anunță că la 23 aprilie fracțiunea 
parlamentară a Uniunii creștin- 
democrate și Uniunii creștin-so- 
ciale l-a desemnat cu 159 voturi 
din 225 pe Ludwig Erhatd, actua
lul ministru al economiei, drept 
candidat oficial al U.C.D. Ia pos
tul de cancelar federal.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii,’*

care 
zarea 
la o mai bițnă folosire a boga
telor posibilități ale gospodă
riilor. Agricultura sovietică își 
sporește an de an producția și 
în curînd va satisface din bel
șug nevoile mereu mai mari 
ale populației în creștere de 
la orașe si din așezările din 
preajma fabricilor și uzinelor, 
N. S. Hrușciov a numit pro
blemele și greutățile din agri
cultura sovietică, probleme 
ale creșterii și mersului înain
te. El a citat apoi o serie de 
date referitoare la procesul 
de ruinare a fermierilor, să
raci din S.U.A.

N. S. Hrușciov a subliniat 
din nou că acțiunea cea mai 
importantă și urgentă pentru 
însănătoșirea situației în Eu
ropa ar trebui să fie înfrîna- 
rea forțelor revanșarde din 
Germania occidentală. Acest 
lucru nu poate fi realizat fără 
lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial în 
Europa, fără încheierea trata
tului de pace german, fără 
normalizarea, pe această bază, 
a situației din Berlinul occi
dental.

Amintind propunerile cu 
privire la încheierea unui pact 
de neagresiune între statele 
membre ale N.A.T.O. și state
le participante la Tratatul de 
la Varșovia, șeful guvernului 
sovietic a declarat : Departe 
de noi gîndul că numai prin- 
tr-un pact de neagresiune se 
poate preîntîmpina războiul. 
Noi credem, însă, în forța de 
reținere a obligațiilor interna
ționale asumate de către țări 
și considerăm că încheierea 
acestui tratat ar juca un anu
mit rol pozitiv. Nu se poate 
să nu se vadă1 diferența esen
țială dintre natura agresivă a 
N.A.T.O. și natura defensivă 
a Tratatului de la Varșovia.

Șeful guvernului sovietic 
s-a referit la starea de 
spirit foarte semnificativă a 
unor politicieni burghezi in- 
fluenți din țările 
ale N.A.T.O. 
prezent, să 
glas tot mai 
consecințele dăunătoare pen
tru cauza păcii ale scindării 
Europei în grupări ostile, des
pre tendințele periculoase ale 
politicii unor guverne care fac 
parte din organizația blocului 
nord-atlantic. In ceea ce o 
privește, Uniunea Sovietică nu 
se va lăsa așteptată dacă în 
Occident se va manifesta ten
dința reală de a se pune capăt 
blocomaniei și de a se orga
niza colaborarea concretă pe 
planul întregii Europe.

Șeful guvernului sovietic a 
salutat declarațiile papei Ioan 
al XXIII-lea în favoarea pă
cii. Comuniștii pornesc de la 
necesitatea unirii tuturor efor
turilor în interesul menținerii 
păcii. Oamenii de bună-cre- 
dință trebuie să știe să renun
țe la toate prejudecățile pen
tru a-și uni eforturile în lupta 
pentru pace generală și trai
nică, pentru dezarmare gene
rală.

Răspunzînd la o întrebare 
dacă este de acord cu părerea 
că „partidele comuniste din 
Occident se află încă de mult 
într-o stare de declin“, N. S. 
Hrușciov a declarat că în ță
rile capitaliste mișcarea co
munistă crește, se întărește și 
se dezvoltă neîncetat. Miș
carea comunistă internaționa
lă a devenit forța politică cea 
mai influentă a timpului no
stru, un factor important al 
progresului social.

înainte de cel de-al doilea 
război mondial existau parti
de comuniste în 43 de țări și 
reuneau 4 200 000 de comu
niști. în prezent' există aproa
pe 90 de partide comuniste, 
iar numărul total al membri
lor lor este de peste 42 000 000 
de oameni.

In ceea ce privește rolul și 
funcțiile partidelor comuniste 
din țările occidentale, ele solu
ționează această problemă de 
sine stătător, călăuzindu-se 
după principiile marxism-le- 
ninismului și după înțelegerea 
proprie a condițiilor naționale, 
a tradițiilor și a experienței 
mișcării muncitorești din țări
le lor.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu recenta discuție 
cu privire la artă, el a subli
niat că propaganda burgheză 
din Occident prezintă un ta
blou în mod intenționat defor
mat al vieții sovietice. Cei din 
Occident nu vor deloc să în
țeleagă —- sau se prefac — că 
coexistența pașnică între sta
tele cu sisteme sociale diferi
te nu înseamnă coexistență 
pașnică în domeniul ideolo
giei. P.C.U.S. are încredere în 
forțele tinere ale literaturii și 
artei sovietice, are încredere 
în scriitorii și artiștii vechii 
generații.

Referindu-se la recentele 
consfătuiri cu oamenii de li
tere și artă din U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov a spus: „Partidul 
comunist sprijină căutările, 
cu adevărat creatoare, ale 
artiștilor, sovietici, preocu
pat de varietatea artei, de 
bogăția de teme, stiluri, ge
nuri, rezolvări creatoare in
dividuale. Sîntem împotriva 
abstracționismului și împotri
va naturalismului, împotriva 
operelor plate, primitive, dul- 
cege“.

N. S. Hrușciov a dat o înal
tă prețuire spiritului intelec
tualității înaintate, legată de 
popor, din Occident și din toa
te țările. Această intelectuali
tate a cucerit respectul pro
fund al poporului nostru, în 
primul rînd pentru că se pro
nunță în mod cinstit și curajos 
împotriva reacțiunii, în fa
voarea libertății, democrației 
și păcii.

Referindu-se la perspective
le vizitei sale la Belgrad, 
șeful guvernului sovietic a 
spus că a primit cu mare sa
tisfacție invitația făcută de 
președintele Tito de a vizita 
Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia prietenă.

Fiecare întîlnire a noastră 
cu oamenii de stat din Iugo
slavia, a adăugat el, a oferit 
posibilitatea de a discuta pro
bleme de interes reciproc și a 
întărit relațiile de prietenie 
dintre țările și popoarele noa
stre. Prin această prismă tre
buie privită și apropiata mea 
vizită în Iugoslavia.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a calificat 
drept incontestabil utile con
tactele cu conducătorii Italiei. 
El a subliniat că întîlnirile 
sale cu oamenii de stat din 
Italia în 1960 și 1961 au avut 
o însemnătate pozitivă pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
relațiilor sovieto-italiene și 
și-a exprimat părerea că ast
fel de contacte trebuie con
tinuate.

membre 
care încep, în 
vorbească cu 

tare despre


