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A doua magistrală

Întîlniri între candidați
și alegatori

CONDIȚII DEOSEBIT
DE FAVORABILE IN SUDUL

ȚARII

de masă

Filmul cineaștilor amatori

(Agerpres)

SE ORGANIZEAZĂ
NOI PLANTAȚII

uzinei.

precum și as-
(Continuare în pag. 11-a)

Pregătiri

Șeful de brigadă Sabin Gheoancă

C. MORARUIn timpul întrecerii

(Continuare în pag. IlI-a)

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA J
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Ing. GR. GORODEA 
directorul stațiunii experimentale 

viticole Greaca, regiunea București

mai bun croitor în

Se mai găseau 
la Lupeni unii

Intr-o pauză a lucrărilor Conferinței

Din carnetul 
reporterului

oameni de cultură, un nu-

Câștigătorii întrecerii

s-au referit la

Pe magistrala Nord—Sud din 
Capitală.

Miniștri al R. P. Romine, tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer. în sală au răsu
nat ovații în cinstea Partidului Mun
citoresc Romîn.

Printre fructele care au un mare 
rol în alimentație sînt și strugurii de 
masă. Conținutul bogat în zaharuri, 
săruri minerale, acizi organici și vi
tamine face ca valoarea lor ener
getică și alimentară să fie neîntre
cută. Ținînd seama de aceasta, cît și 
de importanta valorificării terenuri
lor improprii altor culturi, statul se 
preocupă îndeaproape de extinderea 
pulturii viței de vie.

puțin timp după ce împlinise 13 ani 
de muncă pe stratul 3, Sabin avea 
să treacă pe un nou strat, în mijlo
cul unui nou colectiv de muncă.

pînă nu de mult 
care credeau că în

în regiunea București se desfă
șoară lucrări de identificare, stabi
lire a perimetrelor și organizare a 
terenurilor potrivite pentru cultura

începe să se contureze a doua ma
gistrală a orașului Onești. Construc
torii de pe acest șantier au terminat 
lucrările la încă patru blocuri, care 
au fost recent date în folosință. Cu 
acestea, totalul blocurilor date în fo
losință pînă în prezent pe magistrala 
a doua a Oneștiului se ridică la 7 
cuprinzînd 420 apartamente.

Comisia de cenzori, în prima sa 
ședință, a ales ca președinte pe tov. 
Virgil Nicolae Irimie.

cineaș- 
amatori 
prin i- 
semni- 

farsa 
de

pecie din activitatea depu- 
fafilor ți din campania e- 
lec-forală. Printre cei aproa
pe 100 de interprefi se nu
mără ofelarul Nicolae Oi|a, 
ing. Nicolae Negruf, învă
țătorul Dănilă Biriș. (De la 
Virgll Tarla, coresp. voi.)

Extinderea culturii viței de vie îri 
partea de sud a țării necesită 
crearea de plantații în masiv, altoi
te și indigene, cu direcția de pro
ducție — struguri de masă extra
timpurii, timpurii și extratîrzii. De 
acest lucru se ține seama la întoc
mirea lucrării de microraionare a 
viticulturii din regiunile București 
Și Oltenia, care se face acum. 
Pentru plantațiile noi de vii se ur
mărește folosirea terenurilor de 
coastă, nisipoase și stabilirea unui 
Sortiment de soiuri bune, puține la 
număr, însă cultivate pe suprafețe 
mari pentru a se putea obți
ne o producție de struguri uniformă, 
de calitate și în cantități mari.

Pe baza analizei situației concrete 
& viticulturii din regiune și a lucră
rilor de raionare a viticulturii, cu 
contribuția specialiștilor și a oame
nilor de știință, Comitetul regional

noi fruntași in pro- 
Ea contribuie totodată la ex- 

avansate de lucru 
ridicarea calificării

au participat 40 de delegați și.invi
tați, conferința a aprobat în unani
mitate rapoartele Consiliului U.A.S.R. 
și’ Comisiei de cenzori.

Delegații au adoptat apoi, în una
nimitate, modificarea unor articole 
din Statutul Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă.

Conferința a trecut apoi la ultimul 
punct al ordinei de zi : alegerea 
Consiliului U.A.S.R. și a Comisiei de 
cenzori. Delegații au ales, prin vot 
secret, pe cei 87 de membri ai Con
siliului U.A.S.R., iar în Comisia de 
cenzori 7 membri.

în continuare, delegații au aprobat 
în unanimitate rezoluția celei de-a 
IV-a conferințe pe țară a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă.

în ultima parte a lucrărilor a luat 
cuvîntul tov. Virgil Trofin, prim se
cretar al C.C. al U.T.M.

într-o atmosferă de entuziasm ti
neresc, delegații au adoptat, prin 
îndelungi și puternice aplauze, scri
soarea adresată Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri, Teatrul de stat din Piatra 
Neamț a interpretat în fata specta
torilor băcăoani comedia „Jocul dra
gostei și al întîmplării" de Mari
vaux. în aceeași zi, Teatrul de stat 
din Bacău a prezentat la Piatra 
Neamț premiera spectacolului cu 
piesa „O felie de lună“ de A. Storin. 
în cadrul schimbului de spectacole, 
cele două colective teatrale vor juca 
fiecare cinci piese.

în comună. In 
Tîrgușor, s-a 
printre altele,

CONSTANȚA 
Mecanizatorii de la S.M.T. 
Doroban)i, Topraisar, Băneasa, Cobadin 
și altele din regiunea Dobrogea, au 
terminat în întregime repararea trac
toarelor, semănătoarelor și a celorlalte 
mașini agricole cu care vor lucra în 
campania de primăvară. Pînă în pre
zent, cele 30 de stațiuni de mașini și 
tractoare din regiune au pregătit pen
tru lucru peste 95 la sută din numărul 
tractoarelor și utilajelor agricole.

Și în gospodăriile colective se fac 
Intense pregătiri în vederea campaniei 
agricole de primăvară. Colectiviștii au 
pregătit aproape întreaga cantitate de 
sămînfă de porumb, mazăre, ovăz, bor- 
ceag și iarbă de Sudan, necesară pen
tru însămînfări. Pe terenurile mai pufin 
fertile ei au transportat însemnate can
tități de îngrășăminte naturale și 
shimice.

IAȘI. — La casa raională 
de cultură din Negrești, ce
tățenii din circumscripțiile 
electorale nr. 5 și 6 s-au în- 
tîlnit cu candidafii lor pen
tru alegerile de la 3 mar
tie, tractoristul Nicolae llișa- 
nu și Ion Ganea, președin
tele sfatului popular comu
nal. Candidatul F.D.P. Ion 
Ganea a subliniat că prin 
confribu/ia voluntară a cetă
țenilor, în satul Cioatele a 
lost ridicat un nou local de 
școală, satul Căzănești a fost 
radioficat, iar în comuna 
Negrești, s-a amenajat o 
nouă piață pentru desface
rea produselor. Participantă 
la întîlnire s-au angajat să 
contribuie prin muncă pa
triotică la ridicarea noului 
local de școală din Negrești 
și la alte lucrări de interes 
obștesc.

SINAIA (coresp. „Scînteii") 
Sinaia și Bușteni a sosit la oc 
nouă serie de vizitatori — 
1 000 de oameni ai muncii d 
rite regiuni ale tării.

SUCEAVA (coresp. „Scîn- fele, că în anii puterii
teii“).— In cadrul campa- populare s-a dezvoltat in-
niei electorale a apărut o dustria republicană și loca-
foaie volantă pentru raionul la pe cuprinsul raionului.
Gura Humorului, editată de La Frasin, de exemplu, s-a
ziarul regional „Zori noi“, construit o fabrică moder-
în cuprinsul ei sînt publica- nă de binale, iar alte uni
te scurte articole, informajii, tăfi forestiere au fost reu- 
fotografii, scrisori care în- filate și dezvoltate, 
făjișează realizările pe tă- (jn puternic avînf cu- 
rîm economic și social-cul- noașfe agricultura raionului,
tural ele pe cuprinsul raio- Averea obștească a ce-
nului. La rubrica „Cifre și |or (7 gospodării colec-
fapfe“ se arată, printre al- fjve a ajUns în prezent la
:,z......■ 17 297 000 lei. Referindu-se

teta|a creșterea bunăstării oa- 
TöM W 1 ■ menilor muncii, • articolele

" ’publicate arată că, în ul-
Cstr- < '<,U fimii an'' ’n ra'on S'aU COn"

struit peste 3 500 case noi, 
iar în orașul Gura Humoru
lui s-au dat în folosinjă 100 

, apartamente.
’ In cuprinsul raionului sînt

astăzi 66 unități școlare —
1 £1 din care două școli medii—

în care predau 550 cadre 
ii didactice. în cele 41 că

mine culturale, 5 case de 
citit, 27 biblioteci comuna
le se desfășoară o bogată 
activitate cultural-educativă

ultimele luni ale anului trecut și 
în prima lună a acestui an, Sabin 
Gheoancă s-a dat pentru prima oară 
„înfrînt“. Ziceau eî: „A început-o 
„tare“, dar apoi s-a împotmolit“. Ma
rea majoritate a celor ce-l cunosc 
bine pe Sabin sînt însă de altă pă
rere. Despre ce „înfrîngere“ este 
vorba ?

...Erau de față tovarășul Ferdi
nand Ana, secretarul comitetului de 
partid al minei, directorul minei, 
precum și cîțiva specialiști de la 
Combinatul carbonifer Valea Jiului 
pe care Sabin Gheoancă i-a cunoscut 
atüncif

— Am vrea să ne sfătuim cu dum-.

Marți au luat sfîrșit lucrările ce
lei de-a IV-a Conferințe pe tară a 
Uniunii Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă.

La ședința de dimineață au par
ticipat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., și Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R.

în prima parte a ședinței au con
tinuat discuțiile la rapoartele pre
zentate. Tovarășii Ilie Niță (Iași), 
Doina Smîrcea Țibuleac și Vasile 
Vlad (București), secretar al Uniunii 
Internationale a Studenților, Vasile 
Baltac (Timișoara), Pavel Plafona 
(Cluj), Alexandru Mureșan, activist 
al Comitetului Executiv al U.A.S.R., 
Vasile Panoschi (Bacău), Edith Te
rezia Elsesser (Timișoara). Valeriu 
Șamu (Cluj), Virgil Nicolae Irimie și 
Gheorghe Stănescu (București), care 
au vorbit în ședința de dimineață, 
au împărtășit pe larg din experien
ța asociațiilor din care fac parte, 
contribuția pe care acestea au adus-o 
la obținerea unor bune rezultate la 
învățătură, în activitatea politico- 
ideologică și cultural-sportivă a stu
denților, au dezbătut sarcinile ce re
vin, în lumina obiectivelor puse de 
partid, învățământului superior.

Au luat, de asemenea, cuvîntul to
varășii Ilie Murgulescu, ministrul 
învățămîntului, Mihai Oprescu, mun
citor la Uzinele „Grivita Roșie“, stu
dent la cursul seral al Institutului 
politehnic din București, Ion Brad, 
secretar al Uniunii scriitorilor din 
R. P. Romînă.

în încheierea ședinței de diminea
ță a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost viu aplaudată. 
Participanții la conferință au ovațio
nat puternic pentru Partidul Mun
citoresc Romîn. pentru Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După închiderea discuțiilor, la care

loc în comuna Seimenii 
Mari s-a propus ca prin 
muncă patriotică să se 
piefruiască 500 m.l. de 
șosea 
comuna 
propus, 
construirea unui maga- 

j zin și a unor săli de
? clasă prin contribute
£ voluntară.

Propuneri prețioase 
au fost făcute de către 
icetăfeni și în . comunele 

Vadul lui Traian, Basarabi și 
altele. Pînă acum, în întilni- 
rile ce au avut loc cu can
didată, alegătorii din ora
șele și satele raionului Med
gidia au făcut 175 de pro
puneri.

nul trecut, în noiembrie, briga- 
/sSs da din abatajul frontal, stratul 
18, blocul 6, brigada care „ara“ căr
bunele cu plugul mecanic îl avea în 
frunte pe minerul Sabin Gheoancă. 
Va face el față noilor condiții de 
muncă ? Iată o întrebare care n-a 
rămas fără răspuns. Avînd condiții 
de exploatare potrivite construcției 
plugului, brigada a făcut un mare 
pas înainte. Productivitatea muncii 
fiecărui om — deși erau aceiași ca 
mai înainte — a sporit în prima lună 
de la 3 tone la 6,38 tone de căr
bune. Era — după expresia unui

Asigurarea unul consum de stru
guri în stare proaspătă pe o perioa
dă cîț mai îndelungată impune ca 
sortimentul să fie mai variat, cu 
coacere eșalonată. Pentru rezolvarea 
acestei probleme se cere înmulțirea 
în ritm rapid a soiurilor de struguri 
timpurii și extratimpurii, precum și 
a celor foarte tîrzii, care să fie plan
tați în partea cea mai de sud a țării.

Terasele Dunării, începînd de la 
Turnu Severin și pînă în Deltă, te
rasele naturale ale lacurilor Greaca, 
Pietrele, Suhaia, Mahîru etc., tera
sele de trecere de la lunca rîu- 
rilor la platou, nisipurile din sudul 
regiunilor Oltenia și București, nu
meroasele coline însorite din par
tea de sud a țării oferă con
diții minunate pentru cultura stru
gurilor de masă. Aici se pot obține 
struguri timpurii cu cel puțin 2—3 
săptămîni mai devreme decît în ori
care altă parte a țării. La Greaca, 
strugurii din soiul Perla sînt culeși 
de obicei la mijlocul lunii iulie în 
timp ce în restul podgoriilor se coc 
pu 2—3 săptămîni mai tîrziu.

Rezultă că în partea de sud a 
țării există condiții naturale deosebit 
de favorabile pentru extinderea pe 
baze noi a culturii viței de vie din 
soiuri pentru struguri de masă. Pu
nerea în valoare a acestor condiții 
,va oontribui la o mai bună aprovi
zionare a populației cu struguri de 
masă extratimpurii și timpurii, care 
să acopere consumul în perioada 15 
iulie—30 august, și cu struguri de 
masă foarte tîrzii pentru consumul 
din perioada 25 octombrie—25 
noiembrie.

UN SORTIMENT POTRIVIT

pentru campania 
primăvară
(coresp. „Scînteii“).— 

------- ,23 August“,

MEDGIDIA (coresp. „Scîn
teii").— 1n orașele și comu
nele raionului Medgidia au 
avut loc pînă în prezent 
peste 300 de întîlniri ale 
candidafilor cu alegătorii, la 
care au participat peste 
12 000 cetățeni. In cadrul a- 
cestora, participantă au vor
bit cu mîndrie despre realiză
rile înfăptuite în ultimii ani 
în orașul și comuna lor, tă- 
cind totodată numeroase 
propuneri prețioase, care se 
referă la buna gospodărire 
a orașelor și satelor. în 
cadrul întilnirii care a avut

»n rîndul minerilor 
peni, fruntașii în

La Ateneul R. P. Romîne a avut 
loc marți seara un concert festiv dat 
de Filarmonica de Stat „George E- 
nescu" în cinstea celei de-a 30-a a- 
niversări a eroicelor lupte din ia- 
nuarie-februarie 1933 ale muncitori
lor ceferiști și petroliști.

Au participat tovarășii Alexandru 
Drăghici, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai guver
nului, 
meros public.

Programul a cuprins oratoriul 
„Grivița noastră" de Gh. Dumitres
cu, pe versuri de Cicerone Theodo- 
rescu, lucrare creată în cinstea ani
versării luptelor muncitorești din

de partid București și Comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional au 
stabilit, pe ani, suprafețele care ur
mează să se planteze cu viță de vie.

în scopul cercetării și experimen
tării metodelor legate de dezvoltarea 
culturii viței de vie pentru struguri 
de masă a luat ființă Stațiunea ex
perimentală viticolă Greaca. Aici se 
desfășoară o muncă susținută de cer
cetare științifică privind microraio- 
narea soiurilor de viță, identificarea 
terenurilor și elaborarea măsurilor 
de amenajare. Stațiunea populari
zează și introduce în producție în 
punctele de sprijin demonstrative 
metodele și rezultatele științifice noi. 
Prin elaborarea și aplicarea unor 
măsuri cu privire la creșterea pro
ducției viticole s-a demonstrat în ca
drul stațiunii noastre,, precum și în 
cadrul punctelor de sprijin, că pe 
terenurile de coastă erodate dar 
amenajate și plantate cu viță din 
soiuri de masă se pot obține re
colte mari de struguri la hectar. In 
anul 1961 producția medie de stru
guri de masă la hectar, pe întreaga 
suprafață a stațiunii, a fost de 
10 800 kg, iar în anul 1962 — de 
13 275 kg. Producțiile la hectar 
obținute pe parcele izolate au 
fost de 14 000 kg struguri la soiul 
Chasselas doré ; 19 000 kg la soiul 
Muscat de Hamburg și 21 000 kg la 
soiul Afuz-Ali. Realizările stațiunii 
sînt popularizate și aplicate în pro
ducție de către gospodăriile colective, 
obținîndu-se astfel recolte mari de 
struguri. La punctul de sprijin din 
G.A.C. „Ogorul Nou' din Greaca, 
brigadierul Istrate Grigore a aplicat 
complexul de măsuri agrotehnice 
recomandate de stațiune, obținînd 
un spor de producție de 3 000 
kg. struguri la hectar. La punctul de 
sprijin organizat la G.A.S. Oltenița 
recolta a fost de 11 250 kg fe hectar, 
față de 8 700 kg. cît s-a realizat pe 
restul suprafeței. Aceasta demon
strează perspectivele favorabile ce se 
deschid producției viticole din zona 
de sud a țării.

Filmul „Alegeri... și ale
geri“, cel de-al 17-lea film 
realizai de cineclubul uzi
nei „Ofelul Roșu“, a fost 
prezentat zilele acestea în 
premieră în fa|a a peste 
1 000 de spectatori. Noul 
film al 
iilor 
evocă 
magini 
ficafive 
electorală 
odinioară, adu- 
cînd apoi pe 
ecran aspecte 
ale profunde
lor transformări 
petrecute în 
viata orașului,

, via)a 
oame- 
muncii 

regiune,

FESTIV
1933. Soliștii concertului au fost E- 
milia Petrescu, Elena Andrei, David 
Ohanesian, Ion Hvorov ; povestitor 
— Fory Etterle. Au interpretat or
chestra și corul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ și corul de copii al 
Palatului pionierilor, sub conducerea 
dirijorului Mircea Basarab.

Oratoriul a fost îndelung aplaudat 
de public.

Partea a doua a programului, con
dusă de același dirijor, a cuprins 
Concertul pentru vioară și orches
tră de Beethoven, solist Ștefan Ruha, 
și uvertura „Egmont" de Beethoven.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

Cursuri pentru președinții 
de gospodării colective

BRĂILA (coresp. „Scînteii').— La Casa 
agronomului din Brăila s-a deschis un 
curs de pregătire a președinților gospo
dăriilor colective din regiune. In prima 
serie, care va dura 6 zile, participă 125 
de președinți. Expunerile pe probleme 
de economie agrară, organizarea mun
cii în gospodăria colectivă, dezvoltarea 
sectorului zootehnic etc. sînt finufe de 
specialiști de la consiliul agricol re
gional. In seria a doua vor participa la 
cursuri alfi 120 de președinfi de gospo
dării colective.

rea drumurilor, amenajarea 
de spafii verzi se înscriu, de 
asemenea, printre realizările 
din ultima vreme. Alegăto
rii și candidatul lor s-au an
gajat să continue activitatea 
de dezvoltare și înfrumuse
țare a comunei. Pînă acum, 
4 500 de candidafi ai F.D.P. 
din regiunea Oltenia s-au 
întîlnit cu alegătorii lor, dez- 
bătînd probleme ale gos
podăririi așezărilor lor. Miile 
da propuneri făcute cu a- 
cest prilej
noi construcții de interes 
obștesc, extinderea rețelelor 
de electrificare și radiofica- 
re, mărirea spațiilor verzi.

La mesele de lucru mai mulfi mun
citori. Majoritatea sînt tineri, fruntași în 
fabricile de încălțăminte din ta|Ă. Prin
tre ei, Ștefan Oprea, Mana Czernik, 
Marin Andreescu și alfii. Sînt pârtiei— 
panfii la întrecerea pe profesii pentru 
titlul de cel mai bun croitor în piele 
și șfanfor de talpă, care a avut loc ieri 
în două mari fabrici de încălțăminte 
din Capitală : „N. Bălcescu“ și „Dîm
bovița“. Această întrecere, devenită 
tradițională, antrenează an de an tot 
mai mul|i muncifori în lupta pentru 
îmbunăfăfirea califăfii produselor și 
scoate la iveală noi fruntaș 
duefie. 
tinderea metodelor 
în întreprinderi, la 
muncitorilor.

Ieri, titlul de cel 
piele i-a revenit lui Ștefan Oprea de la 
Fabrica „N. Bălcescu“. El face parte 
din brigada cunoscutului muncitor 
fruntaș Nicolae Militaru. Locurile II și 
III au fost ocupate în ordine de losif 
Engei din Jimbolia și de orădeanul 
Asztalos luliu.

Titlul de cel mai bun șfanfor a fost 
cîștigat de Gheorghe Ghireanu, de la 
Uzinele de pielărie și încălțăminte din 
Cluj. Paul Dîndăreanu de la „Dîm
bovița" și Gheorghe Coroș de la „8 
Mai”-Mediaș au ocupat locurile II

neata și să-ți facem o propunere — 
i s-a spus lui Sabin.

I-au explicat că una din cauzele 
pentru care plugul mecanic pentru 
tăiatul cărbunilor—adus în vara anu
lui trecut la mina Lupeni — nu dă 
încă rezultatele așteptate, ar fi a- 
ceea că lipsea în fruntea brigăzii un 
bun organizator. După o asemenea 
introducere, șeful brigăzii ghicise 
despre ce anume propunere putea fi 
vorba. La drept vorbind, a avut o oa
recare reținere. Muncise mult să-și 
facă un abataj ca la „carte“. Acum, 
cînd a scos din el, peste planul a- 
nual, mai bine de 8 000 tone de căr
bune, trebuie s-o ia din nou de la ca
păt. Randamentul era de peste 5 tone 
pe post, salariul frumos, nu coborise 
în nici o zi sub 120 de lei. Pe cînd 
„la plug“...

Tăcut, Gheoancă întoarse lucrurile 
pe-o față și pe alta. Brigada a primit 
în ajutor o mașină ? Scrie pe tăbli
ța cu caracteristicile ei tehnice că 
face treabă cît 10 oameni ? Apoi, atit 
să facă Deprinderea de-a o folosi, 
aicea-i cheia.

—, Primesc. Trec să ar cu plugul 
sub pămint — răspunse Gheoancă 
propunerii ce i se făcuse. După cum 
era de așteptat, învinsese în el senti
mentul răspunderii pentru bunul 
mers al treburilor minei, ieșise bi
ruitoare pasiunea pentru tehnica 
nouă.

Marți după-amiază a avut loc pri
ma ședință plenară a Consiliului 
U.A.S.R. care a ales Comitetul E- 
xecutiv.

Din Comitetul Executiv fac parte 
tovarășii Ștefan Bîrlea, președinte, 
Iuliu Fejes, Constantin Luca, Doina 
Smîrcea Țibuleac, Ion Vereanu, vi
cepreședinți. Alexandru Ignat, se
cretar, Gheorghe Dulgheru, casier, 
Mircea Angelescu, loan Cadar, Iu
lian Cîrțînă, Mihail Ciocîrlie, Edith 
Terezia Elsesser, Sanda Ilca, Zoltan 
Emeric Kun, Ion Codrean Leicu, 
Ilie Niță, Maria Lia Păcurariu, Flo- 
rea Stelea, Maria Stoleriu, Maria Țu- 
țuianu, Virginia .Velcescu Pană, 
membri.

— Dacă conducerea minei și orga
nizația de bază sînt de acord, în
credințați-mi mie brigada mai sla
bă. Urnim noi lucrurile din loc. Doar 
tot stratul 13 e și acolo și tot oa
menii scot cărbunele.

Propunerea a fost bine primită.
Sabin și-a părăsit, desigur cu oa

recare strîngere de inimă, vechii or
taci. In fruntea brigăzii rămăsese 
fratele său, loan. Avea siguranța că 
din partea lui și a oamenilor nu tre
buie să-și facă griji.

„Moștenirea“ găsită în noul aba
taj nu i-a plăcut. Frontalul nu era 
bine întreținut, organizarea muncii 
lăsa de dorit.

Sabin a stat de vorbă cu fiecare 
schimb, cu fiecare om în parte.

In mai puțin de un an, minusul 
de 5 600 de tone de cărbune a fost 
scos și brigada a dat peste planul a- 
nual alte 6 000 de tone. Se schimbase 
fața abatajului, munca oamenilor 
era bine organizată, avea spor, s-a 
trecut la armarea metalică a fronta
lului, Brigada cea nouă ajunsese să 
se măsoare în puteri cu brigada „ve
che", care-l avea în frunte pe loan 
Gheoancă. Și întrecerea celor doi 
frați, a celor două brigăzi, a durat 
pînă în noiembrie, anul trecut. La

de la Lu- 
producție 

sînt binecunoscuți de toți. Oamenii 
le poartă respect, le acordă încre
dere, cuvîntul lor are greutate. Să-l 
cunoaștem mai îndeaproape pe unul 
dintre acești fruntași.

...Anul 1959. La sectorul III se ți
nea una din adunările de partid. Pe 
ordinea de zi — un singur punct, o 
întrebare : Ce măsuri trebuie luate 
pentru ridicarea brigăzilor rămase în 
urmă la nivelul celor fruntașe ? Bri
gada lui Sabin Gheoancă era frunta
șă. El n-a stat însă liniștit pe scaun. 
Avea cîteva mii de tone de cărbune 
date peste plan, dar brigada vecină 
le „înghițise“ — avea 5 600 de tone 
în minus.

CRAIOVA. — Candidatul 
F.D.P, In circumscripția elec
torală nr. 7 a comunei Fi- 
liași, Ion Păun, s-a întîlnit 
cu alegătorii săi. La Filiași 
s-au construit un local nou 
pentru școala medie, o casă 
de cultură, un magazin uni
versal, un sediu pentru ofi
ciul poștal etc. Moderniza-
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BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). — 
Recent, biroul 
Comitetului re
gional de partid 
Bacău a analizat 
activitatea co
mitetului regio
nal U.T.M. în do.
meniul dezvoltării atitudinii so
cialiste față de muncă în rîndurile 
tineretului din întreprinderi. La 
ședință s-a subliniat că comitetul 
regional, comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. folosesc cu succes 
diferite forme și metode educative, 
în întreaga regiune, peste 21 000 de 
tineri frecventează cursurile învă- 
țămîntului politic U.T.M. Circa 
15 000 au urmat anul trecut cursu
rile de ridicare a calificării. S-a 
dovedit interesantă inițiativa orga
nizațiilor U.T.M. de la fabricile de 
postav din Bacău și Buhuși de a 
organiza vizite reciproce ale tine
rilor din cele două întreprinderi cu 
scopul de a cunoaște experiența 
bună în organizarea și desfășura
rea producției. Deosebit de eficace 
sînt și adunările tineretului orga
nizate în diferite orașe pe tema 
,,Să muncim și să trăim în chip so
cialist“. Dezbaterile au scos la ivea
lă și unele deficiențe. Organizațiile 
U.T.M. au organizat prea puține 
concursuri ale tinerilor pe teme e- 
ducative; nu s-a acordat suficientă 
atenție întăririi muncii cultural-e
ducative în rîndul elevilor din șco
lile profesionale. Biroul comitetu
lui regional de partid a aprobat 
un plan de măsuri pentru îmbună
tățirea activității educative în rîn
durile tineretului. Se prevede stu
dierea și generalizarea experienței 
pozitive a unor organizații U.T.M.,

Un vis științifico-fantastic

că doi 
cerce- 
depo- 
zilelor 
și noi,

Înainte de culcare am citit un am
plu reportaj despre noile săpături în 
perimetrul dacic de la Grădiștea Mun- 
celului și peste noapte am avut un 
vis țfiinfifico-fantastic. Se făcea 
arheologi din secolul cincizeci 
tează cu multă luare-aminte un 
zit de sticle din Bucureștiul 
noastre. Erau doi, oameni ca 
înarmați cu toate cele trebuincioase 
pentru identificarea și clasificarea re
licvelor și a fosilelor și um
blau cu cea mai mare băgare 
de seamă printre fragilele o- 
biecfe scoase la lumină. Bătrî- 
nul explica și tînărul nota :

— Acesta e un recipient 
pentru păstrarea laptelui ani
mal — lămuri vîrstnicul finind 
în lumina dulce a soarelui o 
sticlă de un litru.

Apoi scutură de praful seco
lelor un al doilea, oarecum a- 
semănător, și zise :

— Aceasta e tot o sticlă de 
un litru în care înaintașii noștri 
păstrau laptele.

— Și de ce oare aveau ne
voie de două feluri de vase ! 
— întrebă curios tînărul.

Celălalt examină îndelung 
obiectul cu o lupă de mare 
putere măritoare :

— Nu-mi dau bine seama. 
In orice caz, al doilea are gi
tul mai scurt iar la buză o li- 
niufă, un fel de dungă. Pri
vește...

Tînărul privi atent și desco
peri într-adevăr dunga.

— Presupun — zise după o 
clipă de gîndire — că cei ce veneau 
să cumpere lapte aducind sticle de 
primul tip, le schimbau cu sticle de-al 
doilea tip.

— Mde, așa ar fi fost firesc...
Descoperiră numaidecîf și al treilea 

format. Era asemănător oarecum cu 
celelalte două dar, examinat la micro
scopul electronic, vasul prezenta un 
cerc de zimți în jurul gurii, de unde 
rezulta că zimții bătuseră dunga. Cînd 
ajunseră la borcanele de iaurt găsiră 
o asemenea varietate incit dorința lor 
de a sistematiza se izbi de un Impe
diment serios. Analizele izotopice e- 
fectuate asupra materialului dovedi'ă 
că cele cinci ori șapte sorturi de bor-

intensificarea muncii educative în 
întreprinderile noi, organizarea 
unor consfătuiri privind folosirea 
în munca cu tinerii a unor meto
de atrăgătoare, specifice vîrstei și 
preocupărilor tineretului.

ClMPIA TURZII. — Organizația 
de bază din secția trăgătoria de 
oțel tare a Uzinelor „Industria sîr- 
mei“ din Cimpia Turzii se ocupă 
îndeaproape de reducerea con
sumurilor specifice. Inițiativa 
membrilor de partid din secție : 
„Să lucrăm cu cel mai mic consum 
specific de metal pe fiecare tonă 
de produs" a fost îmbrățișată de 
toți muncitorii. Agitatorii, gazeta 
de perete și stația de radioamplifi
care au popularizat metodele de 
muncă privind sudarea cap la cap 
a colacilor de slrmă controlul 
diametrului sîrmei de către fiecare 
muncitor cu ajutorul micrometru- 
lui, pentru a descoperi și înlătura 
la timp abaterile de la dimensiuni
le prescrise etc. Biroul organizației 
de bază împreună cu conducerea 
secției au urmărit operativ consu
murile pe schimburi, organizînd 
deseori la locul de muncă discuta
rea comparativă a realizărilor etc. 
In ianuarie, consumurile specifice 
de metal au fost reduse cu 5 kg pe 
fiecare tonă de produs finit, depă- 
șindu-se simțitor angajamentul 
luat la începutul anului.

des î

cane, borcanele și borcănașe erau con
fecționate cam în aceeași perioadă 
din al șaptelea deceniu al secolului 
douăzeci și anume la intervale rela
tiv mici. Unul avea trupul larg și gura 
mică, altul avea corpul mic și gura 
largă, un al treilea gitul scurt, un al 
patrulea siluetă fiolată — și așa mai 
departe.

— De ce le vor fi schimbat atit de 
se întrebă cu nespusă mirare 
■tînărul.

— Ne e foarte greu să gă
sim explicații plauzibile la -o 
asemenea distantă în timp — 
rosti gindilor bătrînul. Se poate 
însă să fi fost o perioadă în 
care asupra fabricii de produ
se lactate și întreprinderii co
merciale de industrializare a 
laptelui se abătuse pasiunea 
experiențelor transformistice 
dublată de neputința de a ră- 
mine la două-trei formule de 
recipiente. Esențial este însă, 
un alt aspect. Se pare că 
fiecare nou tip de sticlă ori de 
borcan îl obliga pe poseso
rul celor vechi să le păstreze 
în muzeul familiei, deoarece 
ele nu mai puteau fi schimba
te la magazin, Cum pro
cesul era destul de vertiginos, 
nu e exclus ca depozitul de 
fafă să se fi aflat in casa unui 
particular, devenit, fără voia 
lui, colecționar de borcane,

Tînărul clătină din cap, scoa
se un carnețel și-și notă su
pozițiile colegului mai experi
mentat, gîndindu-se să facă o 

comunicare la cercul de studii al ti
nerilor arheologi. Apoi închise carne
țelul cu zgomot, ceea ce mă trezi 
brusc din somn.

Foarte tulburat de visul avut, am 
alergat într-un suflet la cîteva maga
zine de produse lactate să văd dacă 
intr-adevăr viitorimea va consemna 
asemenea lacto-ciudățenii.

— Vai I Era cum nu se poate mai 
adevărat.

Asupra unui singur lucru n-am căpă
tat lămuriri : dacă perioada de trans
formări stidice s-a încheiat sau e în 
curs. Mi s-a spus că e o enigmă pe 
care doar viitorul o va dezlega...

V. SILVESTRU

PITEȘTI. — Biroul Comitetului oră
șenesc de partid Pitești convoacă 
lunar pe organizatorii grupelor de 
partid pe blocuri și străzi pentru 
a-i instrui și a le împărtăși experien
ța înaintată a celor mai bune grupe. 
Zilele trecute au prezentat informări 
tovarășii Vasile Pleșa și Vasile Bobo- 
cea, organizatorii grupelor de partid 
din blocul I.R.T.A. și din cartierul 
„Petrolul". A fost apreciată ca inte
resantă activitatea grupei de partid 
din blocul I.R.T.A. Membrii de partid 
antrenează locatarii la îngrijirea lo
cuințelor, la înfrumusețarea blocului 
și menjinerea curățeniei. Gazeta de 
perete a blocului a popularizat pe 
locatarii Ion Molea, frezor, Ion Brîn- 
zea, Ioana Alexandru, Elena Ghelaru 
și alfii care înfrejin gospodărește lo
cuințele. Grupa de partid din bloc in
formează periodic pe cefăfeni asupra 
principalelor evenimente politice in
terne și internationale.

C1MPULUNG MUSCEL. — Gospo
dăria colectivă din Lerești, raionul 
Cîmpulung Muscel, are un sector 
zootehnic care cuprinde aproape 400 
bovine, 1 659 oi și un mare număr 
de porci. Organizația de bază des
fășoară în permanență o muncă po
litică vie, eficace, în rîndurile cres
cătorilor de animale. Deseori îngri
jitori fruntași ca Petre Simăn,

Eficacitatea unei propuneri
Perfectionarea procesu

lui tehnologic al produc
ției de șublere este una 
dintre propunerile aflate în 
planul de măsuri tehnice 
și organizatorice al Uzinei 
de mecanică fină din Ca
pitală. Introducîndu-se pro
cedeul de ștantare de pre
cizie (calibrare) s-a eliminat 
operația de frezare și s-a 
asigurat încă de la început 
o execuție precisă a. rigle
lor și cursoarelor. Au fost 
înlăturate în mare măsură 
și lucrările de remediere 
ce se efectuau la asambla
rea lor.

în ce constă eficienta 
aplicării acestei propuneri? 
Fală de vechiul procedeu 
de lucru, productivitatea 
muncii a sporit cu 30 la 
sută, calitatea șublerelor 
s-a îmbunătățit, iar intre-

400 000 .lei. Din otelul spe
cial care se pierdea înainte 
prin adausul la. ștantare se 
pot. produce anual 13 000 
de șublere.

Iată cîteva faze ale apli
cării noului procedeu. 
Matrițerul Marin Padu
raru, din colectivul ca-
re a făcut propunerea, 
împreună cu ing. Constan
tin Livezeanu, directorul 
întreprinderii, și cu ing. 
Tudor Gorceag, tehnolog 
șef (fotografia nr. 1 — de 
la dreapta spre stingă), 
studiază soluția de îmbună
tățire a fabricației șuble
relor. La serviciul tehno- 
log-șef. Asistat de tov. Ma
rin Paduraru, proiectantul 
Ionel Ionescu (fotografia nr. 
2) întocmește desenul după 
care urmează să se execute 
noile matrite pentru cali-

Largi posibilități pentru sporirea 
producției de struguri de masă
(Urmare din pag. I-a)

viței de vie, lucrări la care sînt an
trenați specialiști de la consiliile a- 
gricole regionale și raionale, de la 
Institutul de cercetări hortiviticole 
și de la stațiunea noastră. în cursul 
anilor 1961 și 1962 au fost identifi
cate circa 10 000 ha de terenuri in
dicate pentru cultura viței de vie și a 
pomilor, din care pentru o suprafață 
de 1 200 ha s-au întocmit proiecte, 
iar pe 248 ha amenajate s-au plantat 
vii.

S-au întreprins acțiuni pentru 
pregătirea inginerilor și brigadierilor 
din unele gospodării colective asupra 
problemelor legate de modul de a- 
menajare în terase a terenurilor 
destinate plantărilor cu vii, de fer
tilizare a lor, de pichetare, plantare 
și îngrijire a plantațiilor tinere.

Folosind experiența stațiunii noa
stre, numeroase gospodării colec
tive din regiunea București au 
trecut la amenajarea terenurilor 
în pantă în vederea plantării a- 
cestora cu viță de vie. Realizări 
de seamă în această privință a 
obținut gospodăria colectivă „16 Fe
bruarie" din Dracea, raionul Tr. 
Măgurele. Pe o suprafață de 16 ha 
teren situat în pantă au fost făcute 
terase, din care 10 ha au și fost 
plantate cu viță de vie. De aseme
nea, la G.A.C. Radovanu s-au tera- 
sat 22 ha, din care 18 ha au fost 
plantate. Au trecut la amenajarea de 
terase și colectiviștii din Chirnogi, 
raionul Oltenița, Băneasa, raionul 
Giurgiu, Lisa și Suhaia, raionul Zim- 
nicea etc.

Pentru plantațiile de viță de vie 
care se fac pe suprafețe mari, în re
giune se acordă multă atenție produ
cerii materialului săditor necesar. 
Anul trecut s-au organizat în gos
podăriile colective pepiniere pe 20 
de hectare și s-au altoit 2,5 mili
oane vițe. în acest an, pepi
nierele viticole se extind pe 50 ha 

Dumitru Dascălu. 
și alții, Care anul 
trecut au realizat 
producții mari 
de lapte pe cap 
de vacă fura
jată, împărtășesc 
celorlalți din ex
periența lor. Prin 

discuții de la om la om și 
articole la gazeta de perete sînt 
popularizate cele mai bune metode 
de hrănire a vitelor. Organizația de 
partid s-a îngrijit ca între cele nouă 
grupe de mulgători să fie organi
zată întrecerea. Evidența rezulta
telor este afișată zilnic la panoul în
trecerii. în sectorul zootehnic a luat 
ființă o bibliotecă. Ea folosește la 
ridicarea pregătirii profesionale a 
îngrijitorilor. (Din ziarul „Secera și 
ciocanul”-Pitești).

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Comitelui regional de partid București 
acordă o deosebită atenție popularizării 
celor mai înaintate metode agrozooteh
nice, generalizării experienței fruntași
lor. Pentru aceasta s-au editat și sînt în 
curs de tipărire foi volante, afișe, plian
te etc. In momentul de fafă se află 
sub tipar 30 de titluri care vor apărea 
Intr-un mare tiraj. Vor li difuzate în 
unitățile agricole socialiste două pliante 
cu privire la agrotehnica porumbului, 
unul despre agrotehnica legumelor etc. 
Vor apărea și foi volante pe femele : 
„Experiența gospodăriei colective Milo- 
șești și G.A.S, Petroiu în obținerea unor 
producfii mari de porumb", „Ce lu
crări trebuie executate primăvara pe 
pășuni „Hrănirea și întreținerea oilor 
în perioada de gestație" și altele.

în atelierul de presaj. 
La buna reușită a proce
deului îmbunătățit de lucru 
contribuie și muncitorul 
Gheorghe Zegheru (fotogra
fia nr. 3). împreună cu in
ginerul Victor Bizu, șeful 
serviciului C.T.C., el con
trolează una din piesele
executate prin calibrare.
Piesa se înscrie in cotele
stabilite și este de bună
calitate.

în luna ianuarie, prin 
introducerea acestei perfec
ționări, în întreprindere 
s-au produs cu 30 la sută 
mai multe șublere decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Cele cinci mașini 
de frezat la care se execu
tau înainte contururile ri
glelor și cursoarelor sînt 
utilizate acum pentru alte 
cerințe ale uzinei.

unde se vor altoi 8 milioane vițe. 
Gospodăria colectivă . „Tudor Vladi- 
mirescu“ din Chirnogi a prevăzut în 
planul de producție să organizeze o 
pepinieră de vițe altoite pe 8 ha, iar 
G.A.C. Modelu, raionul Călărași — pe 
10 ha. Pregătirile în vederea altoitu
lui la vița de vie se desfășoară din 
plin. -Au fost confecționate 3 500 lăzi 
pentru forțatul viței de vie, s-a asi
gurat rumegușul necesar, iar la 
G.A.C. Chirnogi a avut loc un in
structaj cu pepineriștii din gospodă
riile colective. Consiliul agricol re
gional București se preocupă în con
tinuare de stabilirea unui plan con
cret de producere a materialului să
ditor din soiurile de masă extratim- 
purii, timpurii și extratîrzii pe fie
care pepinieră.

în acțiunea de extindere a plan
tațiilor de vii în regiune, în condiții 
în care necesarul de material sădi
tor nu este suficient, considerăm că 
este util să se extindă practica ve
rificată la stațiunea noastră, de a se 
planta direct în teren vița altoită 
fără a fi forțată. Pe terasele natu
rale ale lacului Greaca, condițiile de 
temperatură permit prin acest pro
cedeu obținerea de rezultate bune. 
Astfel de vii înființate la stațiune au 
rodit în al treilea an de la plantare, 
odată cu plantațiile făcute cu mate
rial săditor din pepiniere.

De mare însemnătate este ca în
ființarea noilor plantații viticole să 
se organizeze pe baze științifice, să 
se combată practica de a se face 
plantații pe terenuri plane, de a 
se planta soiuri de vin pe terase, so
iuri de masă în amestec sau de 
mică valoare economică, ori să se 
planteze soiuri multe și pe parcele 
mici.

Prin extinderea acestor plantații 
se vor produce în scurtă vreme can
tități însemnate de struguri de masă 
necesari unei bune aprovizionări a 
populației.

leutt
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ INTRE CO
LECTIVIȘTI. — Colectiviștii din Crișeni 
și Chesău, regiunea Cluj, au fost zilele 
trecute oaspejii celor din Mociu. Ei 
au discutat împreună probleme legate 
de organizarea muncii și pregătirea 
campaniei de primăvară. Oaspejii au 
vizitat fermele zootehnice și cîteva 
sedii ale brigăzilor unde s-au intere
sat da felul cum au fost reparate unel
tele pentru campania de primăvară. De 
asemenea, ei au vizitat magaziile unde 
au luat cunoștință de stadiul condițio
nării semințelor.

CONSFĂTUIRE A MEDICILOR 
VETERINARI. — Consiliul agricol 
regional Brașov a organizat recent o 
consfătuire cu medicii veterinari din 
regiune pe tema : „Prevenirea și 
combaterea bolilor parazitare la ani
male“. în cadrul consfătuirii, pe 
baza referatelor și discuțiilor purta
te s-au stabilit o serie de măsuri 
pentru o cit mai bună îngrijire a 
sănătății animalelor.

CONFERINȚE LA SATE. — Peste 100 
de profesori ai Institutului de medicină și 
farmacie, Institutului pedagogic și Insti
tutului de arfă dramatică din Tîrgu Mures, 
medici și activiști culturali s-au deplasat 
timp de o săpfămînă în raioanele regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară. Ei au ținut 
peste 500 de conferinfe la sate. In ulti
mele două luni în satele regiunii au fost 
ținute aproape 2 000 de conferințe la 
care au participat peste 200 000 de co
lectiviști.

ARTICOLE DIN MASE PLAS
TICE. — Noi sortimente de jucării, 
obiecte de uz gospodăresc și diferite 
articole pentru plajă se produc anul 
acesta la Fabrica de mase plastice 
„București". In magazine vor apărea 
în curînd numeroase sortimente de 
jucării pneumatice, saltele și perne 
pneumatice pentru plajă, noi mo
dele de mingi din plastisol.

„TAXATOR AUTOMAT“. — Clu
jenii care folosesc troleibuzele de pe 
linia nr. 1 au constatat de curînd că 
nu au mai întîlnit la urcare taxato
rul. Prin autoservire, pasagerii își 
scot singuri biletul de la „taxatorul 
automat" instalat în troleibuz. Acest 
sistem va fi introdus și la celelalte 
troleibuze din Cluj.

ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN ORA
ȘUL HUȘI. — In anul 1938, în Huși 
exista un singur spital cu o sută de 
paturi și un medic la 1 700 de locui
tori. în prezent condițiile de asisten
ță medicală a populației s-au îmbu
nătățit simțitor. In oraș există un 
spital cu 8 secții de specialitate și 
cu o capacitate de 365 de paturi, o 
policlinică cu 12 secții de specia
litate, 4 circumscripții sanitare, un 
laborator de igienă și alte unități de 
ocrotire a sănătății, utilate cu apara
tura necesară și încadrate cu perso
nal medico-sanitar de specialitate. 
(De la JUJU SCHAFFER, coresp. 
voluntar).
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romine : Trandafirii Doftanei — 
(Teatrul Muzical Brașov) — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Siciliana — (orele 19,30). Teatrul „C. I 
Nottara“ (Sala Magheru) ; Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Patru sub un acoperiș (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Maniouret — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
Tache, Ianke șl Cadîr — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala ,.C. 
Mille“) ; Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Foștii copii — (orele 20). Teatrul mun
citoresc C.F.R.-Giuleștl : Fata cu pistrui 
— (orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Ho 
mîne) : Hoții și vardiștil — (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Un proces 
neterminat — (orele 20). Teatrul regio
nal București : Din toată inima — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat 
—(orele 16). Circul de stat : Stelele Var
șoviei — prezentat de ansamblul circu
lui polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupenl 29 -
cinemascop (ambele serii) : Patria (9,15. 
13; 17; 20), București (8,30; 11,30; 16,15; 19) 
Gh. Doja (9,30; 12,15; 17; 20). Fecioara ; 
Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grlvlța 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 August 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Baronul dc
Münchhausen : Tineretului (10; 12; 14; 
16; 18,15: 20,30), Flacăra (16; 18.15; 20,30) 
Moșilor (16; 18,15; 20.30). G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Marla Candelaria :
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), înfrățirea 
între popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20).

Echipa de dansuri populare a Casei de cultură din Predeal. (Foto : Agcrpics)

Lucrări noi apărute în Editura științifică
O.N.U, Șl INSTITUȚIILE SPECIALIZATE

Lucrarea reunește o serie de docu
mente de bază ale Organizației Națiu
nilor Unite și acte constitutive ale in
stituțiilor sale specializate (Carta O.N.U., 
Statutul Curții Internaționale de Justi
ție, Statutul Agenției Internaționale 
pentru energia atomică etc.). Scopul 
acestei culegeri este de a pune la în- 
demîna specialiștilor, lucrătorilor în 
domeniul relațiilor externe documen
tele unor organizații internaționale spre 
a cunoaște componența și atribuțiile a- 
cestora.

CUBA

Autorul cărții, Petre Lascu, prezintă 
cititorilor unele aspecte privitoare la 
geografia, istoria, economia și cultura 
Cubei. Cartea prezintă o imagine do
cumentată asupra vieții, realizărilor și 
luptei poporului cuban pentru con
struirea socialismului, pentru apărarea 
independenței și suveranității patriei 
sale.

ASTRONOMIE ELEMENTARĂ

Lucrarea semnată de G. Petrescu 
prezintă unele noțiuni de bază ale 
astronomiei : structura și dinamica sis
temelor solare, originea și dezvoltarea 
corpurilor cerești și în primul rînd a 
sistemului nostru solar, diferite ipoteze 
cosmogonice etc. Un capitol special

Julina cărții la satez/
GALATI (coresp. 

„Scînteii"). — Bibliote
cile comunale și sătești 
din regiunea Galați or
ganizează numeroase 
acțiuni pentru popu
larizarea cărții în rîn
durile colectiviștilor. La 
sediul bibliotecilor au 
loc recenzii, discuții a- 
supra unor cărți, întâl
niri cu scriitori, con
cursuri și seri literare, 
seri tematice, consfă
tuiri cu cititorii. O bo

gată activitate desfă
șoară bibliotecile comu
nale din comunele Go
loganii, .Tariștea, Bi- 
liești, raionul Focșani, 
Firțănești și Oancea, 
raionul Bujor, Ivești, 
raionul Galați. La mun
ca cu cartea participă 
intelectuali care ajută 
la organizarea unor ac
țiuni interesante.

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii’'). — In comu
nele Monteoru și Sme-

Inelele gloriei: rulează la cinematografele
I. C, Frimu (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,45), V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21), 8 Mar
tie (15; 17; 19; 21), Ștefan cel Mare (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Strada mezinului : rulea
ză la cinematograful T. Vladimirescu 
(15; 17; 19; 20,45). Stolul captiv : victoria 
(10,15; 12,30; 15; 17; 19; 21), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Călătorie de încercare
pînă la Marea Roșie — Baia — cinema
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14. după-amiază: 
16; 18,15; 20.30). Partea ta de vină : Cen
tral (9,45; 11,55; 14,05; 16,20; 18,30; 20,40), 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Program
special pentru copii : 13 Septembrie
(orele 10). Balada husarilor : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Divorț italian : 1 Mai (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Soțul soției sale: rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
Sub cupola albastră : Cultural (15,30; 18;
20.30) , G. Bacovla (15,30; 18; 20,15). Omul
amfibie : Cultural (10; 12), Luceafărul (16; 
18.15; 20,30). Raze pe gheață — Frumoasa 
Lurette : Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 20,45). 
Meșter Ia toate : rulează la cinematogra
ful C'-tin David (16; 18,15; 20,30). Mongo
lii — cinemascop : V. Roaită (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; .20,45), Libertății (9,30;
II, 45; 14; 16,16; 18,30; 20,45). A fost che
mată și clasa a V-a : Munca (16; 18,15;
20.30) , Olga Banele (15,30; 18; 20,30). Un
om trece prin zid : Unirea (16; 18; 20). 
Labirintul inimii — cinemascop : Popular 
(16; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 18; 20). 
Marile speranțe : Arta (11; 15,30; 18
20.30) , Drumul Serii (15,30; 18; 20,30). De 
la Apenini la Anzi — cinemascop : — M. 
Eminescu (15; 17; 19; 21). Cînd comedia 
era rege — Vîrsta dc aur a comediei : 
Iile Plntille (16; 19). Tizoc — cinema
scop : 30 Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). 

este consacrat sateliților artificiali ai 
Pămîntului, zborurilor cosmice și rezul
tatelor obținute în cadrul Anului geo- 
fizic internațional.

CODUL FAMILIEI 

COMENTAT Șl ADNOTAT

In lucrarea semnată da Scarlet Șer- 
bănascu sînt comentate articolele Co
dului familiei, sînt sistematizate și re
produse normativele legate de textul 
comentat, la care se adaugă rezuma
te. din practica juridică. Cartea cuprin
de probleme din domeniul practicii 
judiciare și al literaturii de speciali
tate.

ȘTIINȚA BURGHEZĂ CONTEMPORANĂ 

A DREPTULUI DE STAT

Autorul, I. D. Levin, dezvăluie in
consistența și esența reacționară a te
oriilor burgheze despre dreptul de 
slat. Volumul cuprinde o serie da 
capitole cu privire la dreptul de 
sfat ca știință juridică, știința burgheză 
a dreptului de stat pînă la cel de-al 
doilea război mondial, caracterizarea 
generală a teoriilor burgheze contem
porane ale dreptului de stat, mitul 
„noii" democrații, problemele privind 
suveranitatea națională și reprezenta
rea populară, teoria formelor sfatului 
etc. Lucrarea este tradusă din limba 
rusă.

eni, raionul Buzău, au 
fost înființate în ulti
mul. timp noi librării 
sătești. In prima decadă 
a „Lunii cărții la sate", 
librăriile sătești, raioa
nele de librarii de la 
magazinele universale și 
punctele de difuzare ale 
cooperației de consum 
au. asigurat colectiviști
lor numeroase cărți pe 
teme agrozootehnice. Mii 
de colectiviști și-au al
cătuit în această perioa
dă biblioteci personale.

Misterul celor doi domni „N“ : Barbu 
Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptăminli. 
Calitatea — obiectiv principal al între
cerii. Inovații șl inovatori. Noi construc
ții în orașul Constanța. Prin biblioteci : 
Biblioteca _ Centrală de Stat. Muzică 
ușoară. Cîntă o formație instrumentală 
condusă de Gerhardt Römer. 19.00 — 
Emisiunea pentru sate : în încheiere : 
Sfaturi pentru telespectatori. Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost schimbă

toare cu cer variabil. în cursul dimineții 
cerul a început să se acopere în Ardeal, 
iar după-amiaza local au început să cadă 
precipitații sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit, predominînd din sec
torul sud-estic. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila între 11 grade la Moldova 
Veche și minus un grad la Huedin.

Ieri în București : Vremea a fost 
schimbătoare cu cerul variabil mal mult 
senin după-amiaza. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 februarie : In țară : Vremea re
lativ umedă cu cer noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de lapoviță și 
ploaie în sudul țării ți ninsoare în nord. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor îl 
cuprinse între un grad și minus 9 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 8 
grade. Local mai ridicată. Ceață.

In București : Vreme relativ umedă cu 
cer noros. Temporar ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în general 
staționară. Ceață.
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forțelor progresiste din Irak

Telegrama Consiliului Central al Sindicatelor
Majoritatea dintre noi, delegați la 

această conferință, a spus tov. Cio- 
cîrlie Mihaii (Petroșeni), am crescut 
sub soarèle luminos al socialismului 
și ne bucurăm, ca și întregul tineret 
din patria noastră, de grija perma
nentă a partidului. Recunoștința 
noastră fierbinte pentru grija ce 
ne-o poartă Partidul Muncitoresc 
Romîn, guvernul R. P. Romine se 
concretizează în rezultatele pe care 
le obținem la învățătură.

Institutul nostru este tînăr ; actul 
lui de naștere a fost semnat în anii 
regimului democrat-popular. Avem 
condiții bune pentru o activitate bo
gată. Numai în anul 1962 institutul 
a fost înzestrat cu un pavilion cu 
șase laboratoare, un cămin cu 330 
locuri etc.

Numărul studenților care au venit 
în institut după ce au trecut prin 
școala producției a crescut an de an. 
Acești studenți au adus pe băncile 
facultății un înalt simț al datoriei, 
perseverență și hărnicie, calități pe 
care le-au cîștigat în producție. Tn 
semestrul acesta studenții anului IV 
mine, toți veniți din producție, au 
promovat toate examenele din se
siune, iar procentul notelor bune și 
foarte bune este de aproape 86 la 
sută.

Activitatea științifică a studenților 
Se desfășoară, de asemenea, în strîn- 
să legătură cu cerințele practicii. 
Majoritatea temelor pe care cercu
rile științifice le-au luat în studiu 
sînt propuse de către exploatările 
carbonifere și sînt izvorîte din nece
sitățile producției. Multe din rezul

Cuvîntui prof. unîv. Jean Livescu, 
rectorul Universității din București

Progresul continuu al învățămîn- 
tului nostru superior — a spus prin
tre altele vorbitorul — se datorește 
sprijinului permanent pe care îl pri
mirii din partea conducerii partidu
lui și din partea guvernului, condiții
lor deosebit de favorabile create pen
tru desfășurarea activității instruc- 
tiv-educative și științifice.

La succesele mereu sporite pe care 
învățămîntul nostru superior le con
semnează, răspunzînd sarcinii de 
mare încredere date de partid, aso
ciațiile au contribuit din ce în ce 
mai intens. Referindu-mă Ia munca 
și activitatea asociațiilor din Bucu
rești, pot spune că ele și-au îmbună
tățit metodele de antrenare a stu
denților la o muncă serios organiza
tă, străduindu-se să educe tinerii în 
spiritul dragostei față de muncă, sti- 
mulînd opinia colectivă împotriva 
manifestărilor de indisciplină.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la preocuparea asociațiilor studen
ților din Universitate pentru for
marea orizontului larg al studenților, 
specific umanismului socialist Nu
mai o îmbinare armonioasă a pregăti
rii profesionale și a culturii genera
le multilaterale în toate domeniile 
de activitate creează condițiile pen
tru^ bunele rezultate ale studentului 
și în viitor ale absolventului. Limi
tarea la specialitate îngustează ori
zontul, duce la practicism — duș
man al progresului și dezvoltării 
multilaterale a personalității uma-

*
Tn cuvîntui său, tov. Gheorghe Co

man (Iași) ș-a referit la activitatea 
asociațiilor în vederea însușirii de 
către studenți a cunoștințelor teore
tice în strînsă legătură cu viața. 
Consiliul Uniunii asociațiilor studen
ților din Iași, împreună cu conduce
rea Institutului Politehnic au inițiat 
o serie de măsuri în această direcție. 
Astfel au fost organizate vizite în 
întreprinderi și pe șantiere pentru 
documentare tehnică pe șantierul de 
la Suceava, la Combinatul Chimic 
Borzești, la Săvinești și Roznov. De 
asemenea. Consiliu] Asociației stu
denților din institut a inițiat orga
nizarea unor manifestări care să 
ducă la popularizarea noului în do
meniul științei și tehnicii. Au fost 
organizate vitrine cu cărți nou apă
rute pe specialități : ele au fost 
popularizate și la stația de amplifi
care. Prezentarea s-a făcut cu con
cursul cadrelor de specialitate și al 
secției de documentare. Tn colabo
rare cu secția de cinematografie au 
fost organizate vizionări de filme 
documentare.

în munca asociațiilor din institut 
și-au făcut loc și o serie de lipsuri. 
Au fost organizate puține consfă
tuiri la care să participe foști stu
denți ai institutului și care să ex
plice studenților cît de folositoare 
este îmbinarea. încă de pe băncile 
facultăților, a cunoștințelor teoretice 
cu practica. Va trebui să ne ocupăm 
mai mult de întărirea disciplinei stu
denților în timpul practicii în pro
ducție. In încheiere vorbitorul s-a 
referit la măsurile ce vor fi luate de 
organizațiile U.T.M. și asociații în 
vederea întăririi continue a legăturii 
cunoștințelor teoretice cu practica.

Asociațiile din institutul nostru 
de construcții. împreună cu organi
zația U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, au dobîndit în ul
timul timp o experiență bună în or
ganizarea unei bogate activități cul
tural-educative, experiență pe care 
ne străduim să o îmbogățim — a 
spus tov, Scrob Eugen (București).

în ce privește literatura, în institut 
a apărut un panou unde am expus 
scurte prezentări ale lucrărilor re
comandate spre lectură. După aceea, 
au urmat recenzii și seri culturale, 
la nivelul facultăților și anilor, la 
care am invitat scriitori și regizori 
și am discutat despre eroii cărților, 
despre mesajele operelor literare.

Pentru a-i ajuta pe studenti să cu
noască muzica bună, am organizat 
cercul de inițiere muzicală. Din cei 
600 de studenți de la Facultatea de 
construcții civile, 200 sînt în
scriși în aceste cercuri de ini-

Discuții la rapoarte
tatele cercetărilor științifice ale stu
denților au fost aplicate în' produc
ție.

Noi invităm la dezbaterile din ca
drul cercurilor științifice cadre de 
specialiști, tehnicieni și muncitori 
din întreprinderile care ne-au pro
pus temele de studiu, iar uneori ți
nem ședințele cercurilor științifice 
în cadrul exploatărilor carbonifere.

In continuare, vorbitorul a arătat 
unele forme și metode folosite de A- 
sociația Studenților din Institutul de 
Mine din Petroșeni, pentru a dez
volta la studenti dragostea pentru 
meseria aleasă. El a făcut numeroa
se propuneri privind mai buna or
ganizare a studiului, îmbunătățirea 
activității cu studenții anului I, pre
cum și a stilului de muncă al aso
ciației studenților.

In încheiere Ciocîrlie Mihail s-a 
referit la unele aspecte ale activităr 
ții social-gospodărești desfășurate 
de asociațiile studenților. Asociațiilfe 
studenților au la dispoziție fonduri 
pentru organizarea vacanțelor, pen
tru asigurarea bazei materiale a ac
tivității cultural-artistice și sportive, 
pentru asistența socială — a spus 
el. Faptele arată că asociațiile gos
podăresc bine aceste fonduri și tot
odată se îngrijesc să educe la stu
denți grija pentru bunurile ce le 
sînt puse la dispoziție. Este nevoie 
însă să remediem unele lipsuri în 
activitatea social-gospodărească, să 
îmbogățim activitatea comisiilor so
ciale, a comitetelor de cămine și 
cantine.

ne. Specialistul orînduirii noastre, 
om cu o pregătire multilaterală, tre
buie să-și însușească temeinic mar- 
xism-leninismul, care-i ajută inte
lectualului să aprofundeze orice ra
mură a științei, să-și formeze, pe 
această bază, o profundă pregătire 
profesională, un larg orizont.

Planurile de învățămînt nu pot 
cuprinde variatele preocupări cultu
rale ale studenților. Rămîne în sar
cina asociațiilor studenților să or
ganizeze judicios timpul liber al 
studenților. Cerînd sprijinul cadre
lor didactice, al organizațiilor U.T.M., 
sub îndrumarea organizației de 
partid, să organizeze activități inte
resante. în cadrul cărora oameni de 
știință și cultură, fruntași în pro
ducție să le vorbească studenților 
despre cuceririle revoluționare ale 
poporului nostru. Asociațiile stu
denților au acumulat o experien
ță pozitivă care trebuie cultivată și 
adecvată mereu la cerințele vieții.

Profesorii și studenții noștri mun
cesc pentru atingerea aceluiași țel, 
pentru progresul științei și culturii, 
pentru fericirea poporului nostru. 
Legătura între asociațiile studenților 
și cadrele didactice, colaborarea cu 
conducerile de institute și facultăți 
trebuie să fie mai strînsă, mai ope
rativă, iar asociațiile studenților să 
aibă în această direcție mai multă 
inițiativă.

ir

fiere muzicală. Studenții de la con
servator ne sprijină foarte mult 
în organizarea activității acestor 
cercuri. Pentru studenții cunoscă
tori ai muzicii organizăm audiții 
muzicale în colaborare cu Filarmo
nica „George Enescu“, cu care avem 
strînse legături.

Vorbitorul s-a referit apoi la unele 
lipsuri în activitatea cultural-educa- 
tivă. El a criticat faptul că în munca 
asociațiilor se manifestă uneori for
malism. subliniind că scopul activi
tății cultural-educative nu este de a 
umple cu ceva orele libere, ci de a 
satisface setea de cultură a tinerilor, 
de a le oferi posibilitatea să pă
trundă mai adînc mesajul operelor 
literare, al muzicii, de a-i a.iuta pe 
studenti să-și formeze o cultură bo
gată.
~în încheiere, vorbitorul a propus 

să se studieze mai profund experien
ța pozitivă a asociațiilor studenților 
și să fie generalizată, consiliile aso
ciațiilor să îndrume mai competent 
activitatea cultural-educativă în fa
cultăți. mai ales la nivelul anilor și 
grupelor.

Amintind că unul din factorii care 
contribuie la o bună pregătire a vii- 
torilor specialiști este legarea strîn
să a cunoștințelor teoretice de prac
tică, tov. Tănase Frîncu — (Brașov) 
a împărtășit experiența bogată în a- 
ceast.ă privință a Institutului Poli
tehnic din Brașov,

Faptul că în oraș se află impor
tante întreprinderi industriale ne 
oferă posibilități pentru stabilirea 
unui contact permanent cu produc
ția, în tot timpul anului universitar, 
nu numai în perioada de practică. 
Sprijinind conducerea institutului în 
mai buna desfășurare a practicii, a- 
sociațiile studenților împreună cu 
organizațiile U.T.M, au inițiat dife
rite acțiuni menite să asigure cu
noașterea de către studenți a pro
blemelor pe care le ridică practica 
de zi cu zi a uzinelor și fabricilor. 
Dintre acestea vorbitorul a amintit 
organizarea unor ore de laborator 
și expunerea unor lecții practice în 
uzină de către cadre didactice din 
institut și specialiști din întreprin
deri. Aceste lecții ajută pe studenți 
să-și însușească probleme complexe 
Pe care nu le pot studia în labora
toarele institutului. O altă acțiune 
interesantă este crearea la Faculta
tea de mecanică a unui birou stu
dențesc de cercetare și proiectare, în 
cadrul căruia studenții au posibili
tatea să rezolve importante proble
me puse de producția diferitelor în
treprinderi din oraș.

Vorbitorul a arătat că asociațiile

studenților din institut și îndeosebi 
de la Facultatea de silvicultură își 
vor intensifica munca educativă de 
întărire a disciplinei studenților la 
practică, de dezvoltare a interesului 
lor pentru însușirea bogatelor cu
noștințe pe care le oferă practica 
industriei noastre socialiste.

Una din sarcinile importante care 
au stat în centrul activității Consi
liului U.A.S din Timișoara a spus 
tov. Eisesser Edith Teresia (Timișoa
ra) a fost desfășurarea unei largi 
munci educative menite să dezvolte 
la toți, studenții — romîni, maghiari, 
germani — patriotismul fierbinte, 
mîndria de a trăi vremurile mărețe 
în care poporul nostru înfăptuiește 
grandioasa operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

S-au organizat întîlnlri cu activiști 
de partid și de stat, oameni de știin
ță și cultură, excursii Ia Reșița și în

Cuvîntui acad. Iiie Murgulescu5 
ministrul Invătămîntului

Partidul a încredințat învățămîn- 
tulul superior sarcina de mare răs
pundere de a instrui și educa un 
mare număr de ingineri agronomi, 
economiști, profesori, medici, artiști, 
intelectuali de tip nou, stăpîni pe 
știința înaintată și care să participe 
la înfăptuirea idealurilor mărețe ale 
socialismului și comunismului. în
conjurat de grija permanentă a par
tidului, învățămîntul superior se 
dezvoltă an de an pentru a răspun
de cerințelor mereu crescînde puse 
de dezvoltarea impetuoasă a econo
miei și culturii țării noastre.

Pe baza îndrumărilor partidului, 
Ministerul Invățămîntului și cadrele 
didactice se străduiesc să îmbogă
țească continuu învățămîntul supe
rior și să-i ridice mereu nivelul, să 
dea tineretului studios posibilitatea 
să-și însușească, o dată cu știința 
înaintată, pasiunea pentru introdu
cerea în practică a tot ceea ce este 
nou și Valoros în știință și tehnică.

In acest scop, programele de în
vățămînt au fost modernizate, s-au 
introdus discipline noi legate de ne
voile producției, cum sînt : Electro
nica industrială, Bazele automatiză
rii, Reactorul nuclear. Fizica corpu
lui solid etc. A fost restructurată 
predarea fizicii, s-a mărit numărul 
orelor pentru studiul chimiei, mate
maticilor superioare și speciale în 
pregătirea tehnică. O dată cu mo
dernizarea planurilor de învățămînt 
și a programelor de cursuri, Minis
terul Invățămîntului și-a sporit e- 
forturile pentru evitarea și elimina
rea supraîncărcării studenților, pen
tru lăsarea timpului liber corespun
zător studiului individual. în noile 
planuri de învățămînt sînt prevăzu
te 30—32 ore săptămînal pentru ac
tivități didactice, examenele sînt 
mult mai judicios repartizate. In 
continuare va exista o preocupare 
susținută pentru îmbunătățirea pla
nurilor de învățămînt și a progra
melor. deoarece așa cum, pe bună 
dreptate, s*a menționat în raportul 
prezentat de Consiliul U.A.S.R., în 
unele facultăți există o aglomerare 
a studenților. Noi vom depune efor
turi pentru sprijinirea studiului in

* •k
Tov. Mihai Oprescu, muncitor la 

Uzinele „Grivița Roșie“, student la 
cursul seral la Institutul Politehnic 
București, a înfățișat unele aspecte 
din viața și preocupările tinerilor 
din uzina la care lucrează. Tinerii 
noștri — a arătat el — sînt preo
cupați de îndeplinirea planului, de 
introducerea tehnicii noi, de întări
rea disciplinei socialiste. Din cei a- 
proape 2 060 de tineri din uzină, 
multi se numără printre fruntași, 
însuflețiți de dorința de a contribui 
la realizarea unor produse de cali
tate superioară, de a cunoaște și a-și 
însuși cunoștințe tot mai largi din 
știința și tehnica nouă, peste 900 de 
tineri urmează cursurile de ridicare 
a calificării profesionale, iar nu
meroși alții sînt înscriși la cursurile 
serale ale școlilor medii și facultă
ților.

A învăța temeinic pentru a fi 
vrednici constructori ai socialismu
lui și comunismului este o sarcină 
care revine nu numai elevilor și stu
denților, ci tuturor oamenilor mun
cii. Trebuie să învățăm multe lu
cruri noi pentru a fi în pas cu pro
gresul științei și tehnicii. Pentru a 
deveni specialiști cu o înaltă califi
care trebuie să dăm o atenție deo

Cuvîntui tov. Ion Brad,
secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă
De mai mulți ani încoace, a intrat 

oarecum în firea lucrurilor ca ori 
de cîte ori se discută despre tine
rețe, despre problemele ei, să se vor
bească într-un fel sau altul și des
pre poezie, despre literatură în ge
nere — a spus vorbitorul.

Fiind în mijlocul unor oameni ti
neri cred că nu greșesc dacă afirm 
că între tineretul nostru și scriitori 
există o dragoste statornică. O dove
desc, printre altele, și frecventele în- 
tîlniri dintre scriitori și studenți în 
cadrul șezătorilor literare, conferin
țelor, simpozioanelor și altor aseme
nea acțiuni cultural-educative de 
masă.

Ca mărturie a prețuirii pe care 
scriitorii o acordă tineretului studios 
stă tot ce are mai valoros literatura 
noastră realist-socialistă.

Nu-i mal puțin adevărat că, deo
camdată, scriitorii nu se pot mîndri 
cu prea multe cărți pornite direct 
din viața studenților. Dacă mai mulți 
scriitori ai noștri ar cunoaște în 
toată profunzimea lor minunatele 
fapte ale celor aproape 100 000 de 
studenți, am avea, desigur, mai mulți 

alte orașe. Cu această ocazie, studen
ții au putut cunoaște marile realizări 
ale regimului democrat-popular, suc
cesele obținute de oamenii muncii.

In continuare, vorbitoarea a arătat 
că informarea studenților despre pro
blemele interne și internaționale a 
căpătat un caracter mai organizat. 
Studenții arată un interes din ce în 
ce mai mare față de aceste pro
bleme.

Asigurăm conferința că și pe vii
tor asociațiile studenților din cen
trul nostru universitar, alături de or
ganizațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor contri
bui la creșterea unor specialiști te
meinic și multilateral pregătiți, care 
la locurile de muncă, unde vor fi 
repartizați, acolo unde va fi mai 
multă nevoie de ei, vor ști să lupte 
pentru aplicarea în viață a politicii 
partidului nostru.

dividual al studenților, punîndu-le 
la dispoziție materiale mai multe și 
mai bune, bibliografii științifice mai 
variate.

Ca urmare a muncii desfășurate 
de cadrele didactice și organizațiile 
de tineret sub conducerea organiza
țiilor de partid, se dezvoltă tot mai 
mult conștiința socialistă a studen
ților. Nu poate decît să ne bucure 
faptul că un număr mereu mai mare 
de studenți promovează examenele, 
că notele mari, peste 7, predomină, 
ceea ce denotă preocuparea studen
ților pentru o pregătire de calitate.' 
Mai sînt însă și studenți care nu în
vață sistematic, care obțin note la 
limită, mulțumindu-se să parcurgă 
anii de facultate cu rezultate me
diocre. Ministerul Invățămîntului, 
conducerile institutelor, cadrele 
noastre didactice, ajutate de organi
zațiile U. T. M„ de asociațiile stu
denților, sub conducerea organiza
țiilor de partid, trebuie să-și spo
rească preocuparea pentru antrena
rea studenților la un studiu perse
verent, ritmic, de calitate. O atenție 
deosebită trebuie acordată combate
rii concepției de automulțumire a 
unor studenți obișnuiți să treacă 
examenele cu note la limită.

In continuare vorbitorul s-a refe
rit pe larg la formarea orizontului 
politic-ideologic și cultural al stu
denților. Munca educativă desfășu
rată de cadrele didactice, sub îndru
marea organizațiilor de partid și cu 
sprijinul permanent al organizațiilor 
de tineret, va trebui să militeze pen
tru formarea unor profunde convin
geri comuniste la fiecare student, 
convingeri care să călăuzească în
treaga muncă și viață a studențimii 
noastre, să-i însuflețească în îndepli
nirea • marilor lor îndatoriri sociale.

Perspectiva participării la realiza
rea sarcinilor trasate de partid tre
buie să mobilizeze fiecare student la 
sporirea exigenței față de pregătirea 
profesională. La terminarea studii
lor ei vor fi chemați să-și aducă 
contribuția la opera istorică a desă- 
vîrșirii construirii socialismului și a 
trecerii treptate la comunism în pa
tria noastră.

sebită atît însușirii cunoștințelor 
teoretice cît și celor practice.

Ascultînd cele discutate la confe
rință, am văzut că asociațiile s-au 
preocupat de pregătirea profesiona
lă a fiecărui student. Am luat cu
noștință cu bucurie de succesele dv. 
la învățătură. Aș vrea să adaug și 
eu unele fapte, care oglindesc mun
ca rodnică a multor studenți. Noi, 
muncitorii de la „Grivița Roșie", a- 
preciem calitatea practicii făcute în 
uzina noastră de studenții facultăți
lor tehnice. Ne-am bucurat de șar
jele de oțel elaborate la noi de stu
denții Politehnicii din București și, 
de asemenea, am apreciat activita
tea obștească desfășurată de ei, în 
uzină.

După ce a subliniat necesitatea ca 
toți studenții veniți la practică să-și 
însușească exemplul muncitorilor în 
ce privește disciplina în producție, 
vorbitorul a arătat că asociațiile 
studenților trebuie să colaboreze mai 
strîns cu comitetele U.T.M. din uzi
nele în care se efectuează practica 
în producție. De asemenea, a propus 
ca în preocupările de viitor ale a- 
sociațiilor să se acorde un loc mai 
mare sprijinirii cursurilor serale din 
institutele de învățămînt superior.

eroi pozitivi, plini de farmecul pre
ocupărilor romantice ale vîrstei, a- 
depți înflăcărați a tot ce e nou, lu
minos și înaintat în viața noastră.

Avem azi o pleiadă de tineri poeți 
și prozatori talentați, abia ieșiți de 
Pe băncile universității, iar unii încă 
studenți. De la ei trebuie să aștep
tăm mai multe lucrări interesante, 
actuale, în care să pulseze din plin 
ritmul minunat al adolescenței și ti
nereții.

Justiflcîndu-și rolul important pe 
care partidul i l-a încredințat, lite
ratura nouă se adresează tuturor 
categoriilor de tineret, inclusiv stu
denților. De un mare ajutor pentru 
formarea lor ca oameni înaintați, 
pentru educația etică și estetică, le 
sînt acele cărți care vorbesc convin
gător despre lupta poporului, a cla
sei noastre muncitoare tn trecut și 
astăzi, avîndu-î în frunte pe comu
niști, despre multiplele și pasionan
tele probleme ale prezentului.

Uniunea Scriitorilor se va strădui 
să ajute la orientarea muncii unul 
cît mai mare număr de scriitori, 
pentru a realiza asemenea opere li
terare.

Consiliul Central al Sindicatelor 
din R.P. Romînă a adresat președin
telui Republicii Irak o telegramă în 
care se spune : „Oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă urmă
resc cu profunde sentimente de 
neliniște evenimentele sîngeroase 
care au loc în Irak. Mii de oameni 
sînt arestați fără nici o vină, supuși 
persecuțiilor și samavolniciilor. Nu
meroși patrioți, activiști sindicali, 
fruntași ai mișcării muncitorești, ai

Telegrama Asociației Juriștilor
In telegrama trimisă președintelui 

Republicii Irak de Asociația Juriști
lor din R.P. Romînă se arată prin
tre altele : „Măsurile teroriste, ares
tarea în masă și executarea fără 
judecată a cetățenilor cinstiți, în
dreptățiți la libertatea de gîndire și 
exprimare. înfrîng dispozițiile con

Primirea de către 
ministrul afacerilor externe 
a ambasadorului Republicii 

Democrate Germane

Marți 19 februarie, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romîne, Cor
neliu Mănescu, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. D. Germane la 
București, Anton' Ruh, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare.

s p o ira ir
Azi începe „Cupa orașului București“ 

la hochei pe gheață
Astăzi pe patinoarul artificial din 

parcul ,,23 August' începe cea de-a 
6-a ediție a tradiționalei competiții 
internaționale de hochei pe gheață 
„Cupa orașului București". Actuala 
ediție reunește trei echipe de peste 
hotare : Lokomotiv Moscova, selec
ționata orașului Berlin și echipa ce-

L A ATENA

Petrolul Ploiești — 
ÀEK: 1-1

ATENA 19 (Agerpres). — Prin te
lefon : Echipa de fotbal Petrolul 
Ploiești și-a încheiat marți turneul 
în Grecia jucînd la Atena în cornpa- 
nia echipei AEK. Meciul a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate : 1—1. 
Punctul fotbaliștilor romîni a fost 
înscris de Anton Munteanu.

Concurs de inot 
pentru elevi

Școala sportivă nr. 2 din Capitală 
organizează duminică după-amiază, 
cu începere de la ora 15, un concurs 
de selecție la natație pentru elevii 
bucureșteni. La această întrecere vor 
putea participa toți elevii cțin clasele 
I—VIII, cu condiția să nu/fie legiti
mați la -vreun club sau asociație 
sportivă.

Soarele a râsârit la ora 22
(Urmare din pag. I-a)

vechi miner — fără doar și poate o 
victorie !

Dar cum rămîne cu... înfrîngerea ?
— In decembrie, dacă nu ne-ar fi 

apărut „săriturile" stratului, am fi 
trecut de 7 tone pe post — spune 
Gheoancă.

In prima lună de muncă la noua 
brigadă „de la plug". Sabin a rezol' 
vat un șir de probleme organizato- 
rice. Unele din ele nu erau deloc 
ușoare. Se făcuse la început o gre
șeală. Pentru brigada „de la plug" 
se ceruse fiecărui sector să dea un 
număr de oameni. Nu s-a spus atunci 
cine să fie aceștia, nu s-a ținut sea
ma de specializarea lor, de faptul că 
ei porneau de la lucrări ce se execu
tau pe strate cu un anumit specific 
și nu erau obișnuiți cu stratul 18. 
Unele conduceri de sectoare, suba- 
preciind importanța experimentării 
plugului, n-au repartizat pentru a- 
cest important loc de muncă pe cei 
mai buni mineri. Realizările brigăzii 
din noiembrie arată însă că această 
greșeală a fost remediată.

Au survenit alți factori față de 
care șeful brigăzii și oamenii n-au 
putut acționa după cum ar fi dorit. 
Intr-o săptămînă și jumătate din de' 
cembrie stratul s-a scurtat de la 140 
la 95 de metri, au apărut între timp 
ondulații, neregularități. Deși con
dițiile de exploatare ale stratului 18 
erau cunoscute din experiența altor 
panouri, plugul a fost experimentat 
într-un loc de muncă nepregătit a- 
nume. A suferit Sabin Gheoancă șl 
ortacii lui înfrîngerea ? Pentru 
el este o tnfrîngere dar și un succes. 
Brigada a dovedit că poate stăpîni 
cu mîini sigure tehnica nouă cînd 
condițiile de exploatare sînt pregăti
te cum trebuie.

Mai e puțin pînă la ora 22. Se 
aud, la intervale neregulate de 
timp, detunături înfundate.

— Pun rămășag că au rupt bine, 
Izbucnește bucuros unul dintre mi
nerii schimbului de noapte.

luptei pentru pace și democrație'- au 
căzut victimă asasinatelor în masă. 
Exprimînd sentimentele milioanelor 
de muncitori și funcționari organi
zați în sindicatele din Republica 
Populară Romînă, alături de clasa 
muncitoare din celelalte țări, de for
țele progresiste și iubitoare de pace 
din întreaga lume, condamnăm cu 
toată tăria teroarea și represiunile 
din Irak și cerem să li se pună 
capăt".

stituționale și cele mai elementare 
drepturi și libertăți cetățenești. Pro
testăm în modul cel mai energic îm
potriva urmăririi și persecutării for
țelor democratice și patriotice din 
Irak, cerînd încetarea lor”.

(Agerpres)

Conlcrințâ de presă
Ia Ambasada R. 5. Cehoslovace

Marți a avut loc la Ambasada Re
publicii Socialiste Cehoslovace o 
conferință de presă cu prilejul ce
lei de-a 15-a aniversări a evenimen
telor din februarie 1948. Ambasado
rul R. S. Cehoslovace la București, 
Jaroslav Sykora, a vorbit despre 
lupta Partidului Comunist Ceho
slovac care, mobilizînd clasa munci
toare și cele mai largi pături ale po
porului cehoslovac, a zădărnicit în
cercarea forțelor reacționare de a 
înfăptui un puci fascist.

(Agerpres)

hoslovacă V. T. Z. Choutov. Țara 
noastră va fi reprezentată de două 
selecționate ale Capitalei.

Programul de astăzi este următo
rul : ora 17 București-București (tine
ret) ; ora 19 Lokomotiv Moscova-Se- 
lecționata Berlin,

SCHI
Concursul de schi al Armatelor prie

tene, desfășurat timp de trei zile la Pre
deal, $-a încheiat mărfi cu proba de pa
trulă militară. Disputată pe o distanță de 
25 km, compOitihd si un exercifiu de tra
gere la fintă, ultima întrecere a concursu
lui a prilejuit o frumoasă victorie a echi
pei R. P. Romine, care a condus de la 
primul pînă la ultimul kilometru.

Clasamentul probei de patrulă militară : 
1. R.P. Romînă 2h 19’ 35" 5/10; 2. R.P. Po
lonă 2h 27’23" 9/10 ; 3. U.R.S.S. 2h29’17”;
4. R. S Cehoslovacă — 2h 33’33” 5/10 ;
5. R.P. Bulgaria — 2h 36' 43" 5/10 ; 6. 
R. P. Mongolă — 2h49’15”; 7. R. D. 
Germană — 2h 53’ 09" ; 8. R. P. Chineză
— 3h 08’ 23’’.

Clasamentul final pe echipe după trei 
probe (ștafeta 4 X 10 km; biatlon, patrulă 
militară); 1. U.R.S.S. — 28 puncte; 2. 
R. P. Polonă — 27 puncte ; 3. R. P. Ro
mînă — 26 puncte ; 4. R. S. Cehoslovacă
— 21 punc'e ; 5. R. D. Germană — 19
puncte ; 6. R. P. Bulgaria — 16 puncte ; 
7. R. P. Mongolă — 12 puncte ; 8. R, P, 
Chineză — 10 puncte.

La ora 22, schimbul de noapte 
ia în primire abatajul, tn cel mai im
portant schimb, hotărîtor pentru pro
ducția de cărbune a brigăzii, este 
prezent și șeful de brigadă Sabin 
Gheoancă. împreună cu maistrul de 
abataj, loan Suciu, el repartizează oa
menii pe lungimea de cîteva zeci de 
metri a frontului de cărbune. E drept, 
frontalul de parcă ar fi fost trasat 
după... sfoară.

— Trandafir cu Ghiurcă luați 7 
metri. Culcear și Codrea, aveți „por
ția" asta. Katona și Săbău... și așa 
mai departe.

Intr-o porțiune de abataj s-au o- 
prit. Găurile au rupt mai slab inter- 
calația de steril era groasă. Trebuia 
lucrat cu grijă. Era locul de muncă 
cel mai important și mai greu din 
abataj.

— Aici rămîn eu cu Cojocaru — 
hotărî Gheoancă.

Misiunea schimbului de tăiere era 
clară : să scoată din abataj cărbu
nele pușcat. să îndrepte din ciocan 
frontul lung de cărbune și. din me
tru in metru, să „tragă" o armătură.

Cu un scrîșnet de lanțuri transpor
torul s-a pus in mișcare. Fără pre- ■ 
get pe el se scurgea. în șuvoi neîn
trerupt. cărbunele. Oamenii începu
seră munca cu rîvnă, cînd deodată 
Trandafir ceru insistent :

— Semnalul ! Oprește l
Transportorul s-a oprit. Ce s-a în- 

tîmplat ? Din greșeală Trandafir a 
scăpat pe transportor un bloc de 
piatră cenușie. Piatra nu avea ce 
căuta în cărbune.

Cu cît trece timpul, crește și pu
terea minerilor în lupta cu pe
retele de cărbune. Se pare că și căr
bunele și-a făcut „încălzirea", căpă- 
tînd o nouă și mai puternică stră
lucire. întregul abataj se umple de 
răpăitul sacadat al ciocanelor de 
abataj.
~ Au plecat umplute „ochi” 240 

de vagonete — a fost tncunoștințat 
șeful de brigadă. Sîntem la înăl
țime ?

— Nimic de zis. Sîntem la înălți
me ! veni într-un tîrziu răspunsul

TELEGRAME EXME

Concursul pentru decernarea 
premiilor Lenin pe anul 1963
MOSCOVA 19 (Agerpres).— Comi

telui pentru premiile Lenin a admis 
să participe la Concurs pentru decer
narea acestor premii pe anul 1963 un 
număr de 46 de lucrări din domeniul 
çtiinfei ș> tehnicii, precum și 23 lucrări 
din domeniul literaturii și arfei. La 18 
februarie a fost dată publicității lista 
candidaților.

Din decembrie anul trecut, cînd 
pentru decernarea premiilor Lenin fu
seseră prezentate în tota* 132 de lu
crări de știință și ’ehnică și 65 de lu
crări de literatură și artă, la discutarea 
candidaturilor au lua’ parte cercurile 
largi a'e vieții publice sovietice.

Printre lucrările care continuă să par
ticipe la concurs figurează lucrarea lui 
Bruno Pontecorvo, în problema infer- 
acțiunito' slabe ale particulelor ele
mentare și în domeniul fizicii neutri- 
nului, monog-afiile academicianului 
Evghenl Varga in problemele econo
mie' și poiilicii imperialismului, cerce
tarea fundamentală a Iu! Alexandr 
Measnikov „Arfenoscleroza“ și altele.

Din lucrările rămase în concurs din 
domeniu’ literaturii și artei fac parte, 
printre altele, nuvela „Caietul albas
tru" a scriitorului recent decedat 
Emmanuit Kazakevicl, romanul „Nebid- 
Dag" a1 scriitorului lurkmen B. Kerba- 
baev. noile versuri ale Iul Samuil 
Marșak.

Printre lucrările care mal concurea
ză cităm cîntecete Iul Vano Muradell 
„Clopotul de la Buchenwald“, portrete 
ale unor contemporani care se dato- 
resc penelului Iul Pavel Korin, tabloul 
„Cu Lenin“ de Vladimir Serov.

Din lucrările cineaștilor sovietici au 
rămas în concurs numai filmele de 
știință popularizată : „Manuscrisele Iul 
V. I. Lenin“ șl „Steagul partidului”, 
care aparțin Iul Gherman Fradkin (au
torul scenariului) și Feodor Teapkin 
(regizor).

Conducători de partid 
și de stat ai R. P. Bulgaria 

au sosit la Moscova
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 19 

februarie a sosit la Moscova Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, precum și alți con
ducători de partid și de stat bulgari.

în aceeași zi a avut loc întîlnirea 
între N. S. Hrușciov și T. Jivkov. In 
timpul întîlnirii a avut loc un schimb 
de păreri asupra problemelor actuale 
de interes comun.

Din partea bulgară au participat : 
B. Velcev, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C. Bulgar. 
I. Mihailov, si S. Todorov, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri a! R.P. Bulgaria. L. Ghe- 
rasimov ambasadorul R. P. Bulgaria 
în U.R.S.S.

Din partea sovietică au participat: 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. M. A. Leseciko. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

întîlnirea s-a desfășurat în spiri
tul prieteniei și cordialității sincere, 
al unității depline de vederi în toate 
problemele discutate.

O cuvîntare
a lui Manolis Glezos

ATENA. Eroul național al Greciei, ' 
Manolis Glezos, împreună cu un 
grup de personalități proeminente 
ale Partidului Uniunea democrată 
de stînga, au vizitat orașul Voios. • 
Luînd cuvîntui la o întrunire care a 
avut loc în oraș. Manolis Glezos_ a 
cerut eliberarea deținuților politici 
și a chemat poporul grec să intensi
fice lupta pentru apărarea democra
ției în țară.

șefului de brigadă. Dar vezi — și-i 
strigă din urmă minerului ce-i adu
sese vestea — încă n-au început să 
einte cocoșii.

Implîntînd cu sete „picul" cioca
nului în peretele de cărbune, mai 
smulse din front, dintr-o rafală 
scurtă, un bulgăr de cărbune. El se 
prăvăli spre transportor, tl urmară 
alți bulgări, tot atît de strălucitori.

Așa a decurs. într-una din pri- 
, mele zile ale lui februarie, unul din 

primele schimburi, cînd Sabin 
Gheoancă s-a reîntîlnit cu stratul ce-l 
cunoștea de 13 ani și cu vechea lui 
brigadă, pe care i-o încredințase fra
telui său în urmă cu patru ani. Mi
nerii lui : Trandafir, Cojocaru. Cul- 

• cear. Săbău. Dănilă Florea, Emil 
Răboj, losif Ivașcu și mulți alții i-au 

; devenit din nou, pentru scurtă vre- 
■ me. tovarăși apropiați de muncă.

(SJ? chimbul de noapte se încheia
tot în... noapte. Stelele își pier

duseră strălucirea. In locul, lor însă 
au apărut altele la „gura" galeriei 
principale și în jurul puțului „Ste
fan“. Erau luminile jucăușe, de licu
rici, ale lămpilor minerilor ce ieșeau 
din șut. primele semne ale zorilor ce 
se apropiau. Tonele de cărbune cocsi- 
ficabil — „soarele negru", cum îi spun 
minerii — trimis „la zi" de oamenii 
lui Gheoancă, înainta îmbarcat. în 
vagoane spre Paring, în direcția de 
unde urma să-i iasă în întîmpinare, 
peste scurtă vreme, soarele de aur. 
Minerii din schimbul 111 nu vor a- 
puca să-i vadă răsăritul Gîndin- 
du-se, poate, la toate acestea, bri
gadierul le spuse tovarășilor săi. pe 
cînd le preda lampa :

— Pentru noi. soarele a răsărit ta 
ora 22 Așa că. după ..banchetul" din 
abataj, noapte bună sau. cum să vă 
spun, somn dulce, ortaci

îndreptîndu-se spre cartierul celor 
..80 de case" unde locuiește, aindul 
îi zbură la fratele său. aflat pentru 
un timp la București. Nu știa cum 
se face că n-a primit de la el. de. 
cîteva zile, vești. „De-ar veni mai 
repede. O să-și găsească brigada așa 
cum a lăsat-o Fruntașă".



Comunicatul comun SITUAȚIA DIN IRAK• » î •

„pentru a accepta predarea 
și a garanta oficial dreptul 
politic“ persoanelor de pe 
navei „Anzoategui". Intre

Guvernul Braziliei a acordat azil politic 
patrioților de pe nava „Anzoategui“

O
N,

Conferință pentru folosirea științei 
și tehnicii in interesul regiunilor 

insuficient dezvoltate

sovieto - laoțian%

19. — De la trimisul spe-GENEVA 
cial Agerpres, C. Benga :

Lucrările Conferinței Națiunilor 
Unite pentru folosirea științei și teh
nicii în interesul regiunilor insufi
cient dezvoltate se apropie de sfîrșit.

în ședința specializată in care au 
fost examinate și dezbătute amplu 
problemele colaborării științifice in. 
ternaționale au luat cuvîntul dele
gați din U.R.S.S., S.U.A., Australia, 
Brazilia. Tunisia, R.A.U., Belgia, 
Franța, Norvegia, Argentina, Mongo
lia, Senegal, Columbia, 
reprezentanți ai unor organizații 
științifice internaționale. Din partea 
delegației R. P. Romîne a vorbit 
acad. Vasile Malinschi. secretar 
prim-adjunct al Academiei R. P. Ro
mîne. care a subliniat importanța 
cooperării științifice internaționale 
și a arătat necesitatea unei lărgiri 
a activității organizațiilor științifice 
specializate în această direcție.

Reprezentantul romîn a propus ca 
la reuniunile științifice internațio
nale (congrese, colocvii, seminarii, 
convorbiri, etc.) să fie asigurată mai 
larg prezenta țărilor insuficient dez. 
voltate.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
specializate consacrate problemelor 
organizării și planificării științifice, 
prof. Simion Taigăr, președintele 
Comitetului de stat pentru proble
mele de muncă și salarii, membru 
al delegației R. P. Romîne, a subli
niat legătura strînsă care trebuie să 
existe între cercetarea științifică, 
progresul tehnic și dezvoltarea eco
nomică.

Prof. S. Țaigăr a luat, de aseme
nea, cuvîntul în ședința care a dez
bătut problemele referitoare la efi
ciența aplicării realizărilor științei și 
tehnicii în regiunile insuficient dez
voltate.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
de a nu pierde din vedere scopul 
care trebuie urmărit prin introdu
cerea progresului tehnic — creșterea 
ritmului dezvoltării economice și 
creșterea bunăstării populației.

Prof. S. Țaigăr a arătat că ajutorul 
material de care au nevoie țările în 
curs de dezvoltare va putea crește 
substanțial atunci cînd vor putea fi 
afectate acestui scop o parte din fon
durile folosite azi pentru înarmare, 
că ideea luptei pentru realizarea 
unui acord în problema dezarmării 
generale și totale. împotriva unui 
război nuclear este un outernic aliat 
al dezvoltării economice a tuturor 
țărilor lumii și în special al țărilor 
care acum pornesc pe drumul dez- 

precum și voltării social-economice.
La această ședință au mai luat 

cuvîntul V. M. Kollantai (U.R.S.S.), 
S. H. Zaheer (India). N. Abdanrahim 
Ndiaye (Senegal), și alții.

In ședința specializată care a 
dezbătut problemele puse de dezvol
tarea rețelei naționale și internațio
nale de telecomunicații a făcut o ex
punere prof. Paul Postelnicii, care a 
vorbit despre mijloacele de transmi
siune cele mai potrivite pentru a fi 
utilizate în țările insuficient dezvol
tate.

De asemenea, în ședința speciali
zată care a dezbătut probleme legate 
de metodele de planificare în dome
niul dezvoltării economice, probleme 
de statistică și nevoi în materie de 
cercetare, din partea delegației R. P. 
Romîne a făcut o 
Zara, consilier în 
a] Planificării.

expunere Mircea 
Comitetul de Stat

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în Uniunea Sovietică 
a regelui Laosului, Savang Vathana, 
la Moscova a fost dat publicității 
comunicatul comun sovieto-laotian.

Cele două guverne au declarat că 
sînt ferm hotărîte să respecte neabă
tut și să înfăptuiască acordurile de 
la Geneva pentru Laos, din anul 
1962. Guvernul sovietic salută măsu
rile practice ale guvernului Laosului 
pentru înfăptuirea politicii de neu
tralitate

In comunicat se subliniază identi
tatea de vederi a celor două guver
ne asupra problemelor dezarmării 
generale și totale, preîntîmpinării u- 
nui război termonuclear, încetării 
tuturor tipurilor de experiențe nu
cleare. evacuării forțelor armate 
străine de pe teritoriile altor țări i 
se recunoaște importanța mare ne 
care o prezintă crearea zonelor dez- 
atomizate în Africa și în alte regiuni 
ale lumii.

Regele Laosului și prințul Suvanna 
Fumma. primul ministru al Laosu
lui. au declarat că ei și poporul lao
țian apreciază în mod deosebit fap
tul că întregul ajutor sovietic este 
acordat Laosului fără nici un fel de 
condiții politice.

BAGDAD 19 (Agerpres). —
Trimisul special al ziarului „Le Fi

garo“ scrie, printre altele : „Orașul 
Bagdad continuă să fie sub amenin
țarea tancurilor. Nemulțumirea 
este deosebit de vizibilă, mai ales în 
rîndul muncitorilor”. El reamintește 
faptul că zilele trecute, cu prilejul 
unei demonstrații populare în cartie
rele săracilor de pe malul de est al 
Tigrului, populația a scandat lozinci 
de neîncredere în noul regim, după 
care tancurile au deschis focul, im- 
prăștiindu-i pe demonstranți.

La postul de radio Bagdad — scrie 
corespondentul — s-a cerut tuturor 
cetățenilor care cunosc comuniști 
să-i denunțe comandamentului mi
litar... Oricine este cunoscut că nu
trește simpatii de stînga sau este în 
opoziție cu autoritățile poate fi a- 
cuzat că face parte din acest partid...

K. S. Hanna, corespondentul zia
rului „Times of India“, care a vizi
tat zilele acestea Bagdadul, scrie că 
a auzit unele relatări, potrivit cărora 
în cursul operațiunilor de pedepsire 
efectuate în cartierele Bagdadului 
trupele siguranței au ucis femei, 
bătrîni și copii. Detașamentele înar
mate pun la cale 
muri în cartierele

Corespondentul 
„Keihan", care se 
frontiera 
tă,

* Represiuni în cartierele muncitorești ale Bagdadului • Lupte la Kirkuk 
și Amar.

dată. La Basra, unde muncitorii por
tuari îi sprijină pe adversarii nou
lui regim, situația continuă, de ase
menea, să fie încordată.

*

France Presse relatează că în 
curînd vor începe tratative între 
noul guvern irakian și societatea 
„Jraq Petroleum Company“, care 
exploatează petrolul irakian și în 
care sînt interesate capitaluri en
gleze, americane și franceze.

Corespondentul din Bagdad al a- 
genției Associated Press relata că 
noul guvern irakian intenționează 
să îmbunătățească relațiile cu „Iraq 
Petroleum Company“ și că el a a- 
bandonat planurile regimului prece
dent de creare a unei societăți na
ționale irakiene pentru exploatarea 
petrolului.

BRASILIA 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, un purtător de cuvînt al gu
vernului brazilian a anunțat la 19 
februarie că nava venezueleană 
„Anzoategui" care, după cum se 
știe, a fost capturată de un grup de 
patrioți venezueleni „se află în pre
zent sub controlul deplin al autori
tăților braziliene".

Purtătorul de cuvînt a confirmat 
știrea că guvernul brazilian a ho
tărît să acorde azil politic grupului 
care a organizat această acțiune 
curajoasă.

Potrivit agenției, nava, escortată 
de o corvetă a marinei militare bra
ziliene, a ridicat ancora din largul 
insulei Maraca și se îndreaptă spre 
portul Belem. Pe bordul navei s-au 
urcat ofițeri și soldați brazilieni, 
precum și doi piloți.

După cum transmite agenția U.P.I., 
la Belem a plecat un reprezentant 
superior al ministerului brazilian de

externe 
vasului 
ds azil 
bordul .....
timp, potrivit agenției Associated 
Press, amiralul Âzaredo Rodriguez, 
comandantul celui de-al 4-lea dis
trict naval de la Belem, a declarat , 
că oamenii care au capturat nava 
vor fi primiți ca „oaspeți'.

*
într-o convorbire telefonică cu 

corespondenți străini, acreditați la 
Caracas, un reprezentant al Fron* 
tulul de eliberare națională din Ve* 
nezuela a subliniat că operațiunea 
cu nava „Anzoategui” a avut succes 
deplin. Singurul scop al acestei o- 
perațiuni, a subliniat reprezentantul, 
a fost să atragă atenția opiniei pu
blice mondiale asupra luptei îndîr- 
jite pe care poporul din Venezuela 
o duce împotriva dictaturii lui Be-? 
tancourt.

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 19 (Agerpres). — La 19 
februarie, la Palatul Națiunilor a 
avut loc ședința închisă a reprezen
tanților grupului țărilor neutre par
ticipante la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare. La 
această ședință neoficială au parti
cipat reprezentanții Braziliei, Birma- 
niei. Etiopiei, Indiei. Mexicului, Ni
geriei, Suediei. Republicii Arabe 
Unite.

După încheierea ședinței, repre
zentanții presei au fost informați că 
delegații țărilor neutre au avut un 
schimb de păreri în problemele le
gate de desfășurarea activității comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare.

L. Paulinq : Sprijin cu fermitate 
crearea unei zone demilitarizate 

in Europa

BERLIN 19 (Agerpres). — Profeso
rul L. Pauling, cunoscutul om de 

. știință american, laureat al Premiu
lui Nobel, s-a pronunțat în sprijinul 
ideii dezarmării generale și totale și 

. al propunerilor R.D.G. cu privire la 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două state germane.

Sprijin cu fermitate crearea unei 
zone demilitarizate în Europa, a de
clarat L. Pauling într-un interviu 
acordat ziarului „Neues Deutsch
land".

Următorul pas important pe calea 
spre dezarmare și spre asigurarea 
unei păci trainice trebuie să-l cons
tituie încheierea unui acord interna- 
țional cu privire la încetarea tutu
ror experiențelor cu arma nucleară, 
a spus omul de știință american. 
Apoi ar putea să urmeze alți pași în 
direcția dezarmării generale și to
tale.

Peste 100 000 de parizieni, 
membri ai partidelor comunist, 
socialist, radical și ai celor trei 
mari tederații sindicale din 
Franța, au participat la mani
festația de masă care a avut loc 
în fața cimitirului Père Lachaise, 
pentru a comemora pe cei nouă 
antifasciști uciși cu un an în 
urmă, în timp ce poliția împrăș
tia o demonstrație populară.

Acțiuni anti-„Polaris“
cursei înarmărilor nucleare. Atît 
Comitetul englez pentru apărarea 
păcii, cit și celelalte două organi
zații larg cunoscute de luptă pen
tru pace din țara noastră („Comi
tetul celor 100" și „Mișcarea pen
tru dezarmarea nucleară“) vor da 
glas năzuinței profunde a po-

„Săptămîna acțiunilor anti-„Pola- 
ris". desfășurată la Holy Loch și în 
alte centre scoțiene là chemarea 
„Comitetului celor 100“, a luat 
sfîrșit la 16 februarie printr-o de
monstrație care a avut loc la 
Glasgow, capitala Scoției. La de
monstrație au luat parte sute de 
oameni de diferite categorii socia-, porului englez de a se pune ca
le, printre care numeroși tineri.

Reluarea în Anglia a luptei de 
masă împotriva prezenței submari
nelor și rachetelor „Polaris“ este o 
formă de protest popular împotriva 
noii etape a cursei înarmări
lor nucleare, declanșate în blocul 
N.A.T.O. prin acordul încheiat în 
insulele Bahamas de președintele 
S.U.A. și primul ministru englez. 
Holy Loch, despre care s-a vorbit 
mult și în cursul anului trecut, 
este portul scoțian ales ca bază 
pentru submarinele americane în
armate cu rachete „Polaris". Inițial, 
săptămîna acțiunilor anti-„Polaris" 
a fost organizată în semn de protest 
împotriva sosirii la Holy Loch a 
unui nou vas american, Hunley, 
menit a servi ca atelier pentru re
pararea submarinelor nucleare a- 
mericane. în ultimele săptămîni. 
numele portului Holy Loch a fost 
rostit însă de toți strategii și co
mentatorii militari de pe ambele 
maluri ale Atlanticului. în cercu
rile conducătoare ale N.A.T.O. se 
proiectează să se dea bazei pentru 
submarine atomice de aci o și mai 
mare extindere, astfel incit ea să 
folosească, cel puțin într-o primă 
perioadă, și ca punct de plecare 
pentru cele trei submarine atomice 
americane care, după cum s-a a- 
nunțat, vor naviga cu începere de 
la 1 aprilie în Medîterana.

Mișcarea pentru pace și dezar
mare din Anglia, care în ultimii 
ani a cuprins mase tot mai largi, 
exprimă protestul acestora față de 
noile proiecte de intensificare a

păt unor asemenea acțiuni de în- 
tețire a cursei înarmărilor, între
prinse tocmai în momentul în 
care în lumea întreagă popoarele 
cer cu toată hotărîrea guvernelor 
și îndeosebi guvernelor marilor 
puteri să valorifice posibilitățile 
create pentru reglementarea paș-

Corespondentă 
din Londra

nică a problemelor internaționale 
litigioase, pentru înfăptuirea de
zarmării, pentru asigurarea destin
derii și păcii.

„Mișcarea pentru dezarmarea nu
cleară", al cărei conducător este 
John Collins, organizează în a- 
cest an marșul de la Aldermaston, 
pe o scară mai largă ca niciodată. 
Unii dintre aderenții la această 
mișcare au susținut că acțiunea de 
la Aldermaston, care de cîțiva ani 
are loc cu regularitate în timpul 
sărbătorilor de paște, ar trebui în
treruptă, deoarece, afirmă ei, a 
devenit o tradiție și ar risca să-și 
piardă din forță. Viața a demons
trat însă contrariul : departe de 
a-și pierde din forță, marșul de la 
Aldermaston la Londra a crescut 
de la an la an și, de la cîteva sute 
de participanți, a ajuns să antre
neze zeci de mii de oameni. Atît 
„Mișcarea pentru dezarmarea nu
cleară“ cit și alte organizații
luptă pentru pace din Anglia au

de

adevăi-ate pogro- 
muncitorești.
ziarului iranian 

află în prezent la 
iraniano-irakiană. anun- 

după cum transmite France 
Presse, că la Kirkuk și Amar au loc 
lupte între adversarii și adepții nou
lui regim. In alte orașe, printre care 
Kerbela și Nejef, situația este încor-

în Anglia
propiis ca principala lozincă a mar
șului de la Aldermaston din anul 
acesta să fie „zone denuclearizate 
în toate regiunile periculoase din 
lume".

In ce-l privește. Comitetul pen
tru apărarea păcii a chemat pe toți 
cetățenii să ia atitudine împotriva 
noilor proiecte de înarmare nuclea
ră ale coaliției N.A.T.O., să milite
ze pentru dezarmarea generală și 
controlată. Comitetul a adoptat pla
nul desfășurării pe tot cuprinsul 
Angliei a unei campanii de de
monstrații și mitinguri ale partiza
nilor păcii. Campania sè va încheia 
la 26 mai printr-o demonstrație na
țională la Holy Loch, în semn de 
protest împotriva bazelor america
ne din Anglia. Totodată în ultime
le săptămîni comitetul a organizat 
spectacole cu filmul realizat la 
Congresul mondial pentru dezar
mare și pace de la Moscova, folo- 
sindu-le ca prilej pentru popu
larizarea propunerilor făcute la 
Congres. In special recomandările 
comisiei economice a Congresului 
în favoarea unui comerț mondial 
liber de orice restricții impuse în 
cadrul războiului rece capătă o 
mare importanță pentru opinia pu
blică din Anglia în momentul în 
care numărul șomerilor în țară se 
apropie de un milion. De aseme
nea, recomandările cu privire la 
reducerea cheltuielilor militare 
ale tuturor țărilor oferă o alterna
tivă constructivă perspectivei în
grijorătoare a unor noi și grele e- 
forturi financiare ce vor fi arun
cate pe umerii poporului englez ca 
urmare a aplicării acordului din 
Bahamas cu privire la cumpărarea 
din S.U.A. a submarinelor și rache
telor „Polaris".

irakieni

viată se află în primejdie. în

*

capăt vărsării de sînge din 
în numele salvării patrio-

PRAGA 19 (Agerpres). — Secre
tarul general al Federației Sindicale 
Mondiale, Louis Saillant, a adresat 
la 16 februarie secretarului ge
neral al O.N.U. o telegramă, în care 
se spune, printre altele : F.S.M. vă 
roagă să folosiți toate mijloacele pe 
care le aveți la dispoziție pentru a 
pune 
Irak 
ților și democraților irakieni a 
căror viață se află în primejdie. în 
numele respectării drepturilor omu
lui în conformitate cu Carta O.N.U. 
și cu declarația generală a drepturi
lor omului.

MOSCOVA (Agerpres). — Studen. 
ții irakieni care învață la Moscova, 
cărora li s-au alăturat studenți din 
Liban, Siria, Algeria. Yemen, Su
dan, Tunisia, Arabia Saudită și Ior
dania, aflați la studii în capitala 
U.R.S.S.. au adresat O.N.U. un apel 
în care se pronunță împotriva „a- 
sasinării a mii de fiice și fii glorioși 
ai poporului irakian'. Apelul chea
mă toți oamenii cinstiți din lume, 
toți oamenii de cultură și toate or
ganizațiile democratice să-și ridice 
glasul împotriva vărsării de sînge 
din Irak.

*
DUBLIN (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Irlanda de nord, U- 
niunea Socialistă a Tineretului, fi* 
lialele Confederației Sindicatelor 
muncitorilor din industria construe, 
toare de nave și Asociației lucrăto
rilor din cinematografe și teatre din 
Irlanda de nord au adresat ambasa
dei irakiene 
protest.

din Londra mesaje de

regiune 
muntoasă dîn Ve
nezuela, statul Fal- 
non, se desfășoa
ră, începînd de la 
16 februarie, o 
mare operațiune 

de „curățire" Între
prinsă de guver
nul Iul Betancourt 
pentru a pune 
capăt luptei par
tizanilor. In fo
tografie : doi din
tre comandanții u- 
nitățil de parti
zani 
nardo 
împotriva căreia 
de aproape o lu
nă operează za* 
damic 10 000 de 
oameni din arma
ta șl poliția guver
nului Iul Betan
court șl 20 de a- 
vioane de 
bardament.
acum aceste for* 
țe mobilizate îm
potriva partizani
lor n-au reușit 
decît să distrugă 
cu napalm mari 
suprafețe forestie
re, să aresteze cî
teva zeci de ță
rani, 
pentru a 
de la et 
privitoare 
tizanl.

„Jose Leo- 
Chlrlnos",

bom- 
Pînâ

torturîndu-1 
smulge 

indicații 
la par-

Intensificarea activității secesioniste 
în Kasaiul de sud

LEOPOLD VILLE 19 (Agerpres).— 
Agențiile occidentale de presă trans
mit că o serie de unități ale guver
nului central congolez sînt transpor
tate la Elisabethville.

Agenția Reuter relevă că transfe
rarea la Elisabethville a unor unități 
congoleze din cadrul forțelor O.N.U. 
coincide cu apropiata vizită a primu-

LAMPILE.MINUNE
„Marele vii-Sub titlul 

tor al lămpilor-minune", 
„Pravda“ înserează cî
teva articole semnate de 
cunoscuți savanți sovie
tici, în care se face o 
amplă prezentare a a- 
vantajelor pe care le 
prezintă folosirea largă 
în industrie a lămpilor 
cu catod rece. Aceste 
lămpi constituie o cupă 
a „dispozitivelor Ionice“ 
și pot înlocui numeroa
se lămpi electronice sau 
semiconductor!. Datorită 
pierderilor infime de e- 
nergie In dispozitiv șl

lui ministru Adoula în capitală ka-i 
tangheză.

Știri tot mai numeroase proveni
te din Congo relatează despre inten
sificarea activității secesioniste a 
unor elemente din provincia Kasaiul 
de sud. Agenția Reuter relevă că 
bandele teroriste, inspirate de fostul 
„împărat” al Kasaiului de sud, Ka- 
lonji, au trecut de la organizarea 
unor acte teroriste împotriva popu
lației pașnice și ațîțarea dușmăniei 
între triburi la atacuri directe îm
potriva unităților armatei naționale 
congoleze, dislocate în această pro
vincie.
. Trupele O.N.U. din Kasaiul de sud 
au descoperit numeroase documente 
care dovedesc legăturile permanente 
existente între bandele teroriste care 
acționează în această provincie și 
Kalonji, care- se află in prezent în 
Elveția.

a randamentului 
lămpile cu catod 
pol 
mici, 
nesc 
lor 
lămpi 
mult, dar nu au fost fo
losite decît ca izvor de 
lumină. In anul 1947, la 
Institutul de fizică al 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S., cercetătorii so
vietici au găsit posibili
tatea folosirii lămpilor 
cu catod rece în electro
nică.

Procesul de fabricare 
a lămpilor cu catod re-

mare, 
rece 

fi de dimensiuni 
simplifică și iefti- 
schemele diferite- 
Instalafii. Aceste 
sînt cunoscute de

ce este la fel de simplu 
ca și fabricarea becu
rilor pentru bateriile de 
buzunar. Lămpile cu ca
tod rece pot funcționa 
fără întrerupere zeci de 
mii de ore.

După cum arată în 
Pravda" academicianul 

Axel Berg, unul din cai 
mal mari specialiști so
vietici
lămpile cu catod 
au un 
vor contribui la crearea 
unor mașini electronice 
de calcul ieftine și 
un profil larg.

în electronică, 
rece 

mare viitor și

GORDON SCHAFFER

A început procesul intentat
Iui Joshua Nkomo

SALISBURY. La 18 februarie a în
ceput în locali’atea Rusape din Rho
desia de Sud judecarea procesului in
tentat liderului populafiei africane din 
acest teritoriu, Joshua Nkomo, preșe
dintele partidului Uniunea poporului 
african Zimbabwe, interzis de autori- 
tăfile rasiste, și a altor conducători ai 
mișcării de eliberare. Nkomo și ceilalți 
patrioți au respins categoric acuzafiile 
ce li se aduc. După cum relatează a- 
genfia Associated Press, 600 de afri
cani au demonstrat în fafa tribunalului

creafe no! funcfii. Unul dintre noile 
portofolii în guvern este ministrul de 
stat însărcinat cu problemele Yemenu
lui de sud. în această funcjie a fost 
numit Abdul Kerim El Ansi,

La 67.432.000 km 
distanță de Pâmint

cu

Remanierea
guvernului yemenit

împotriva procesului, cerînd eliberarea 
liderilor populație] africane. Detașa
mente de polijîe au atacat pe demon- 
stranfi, încercînd să-l împrăștie.

OTTAWA. Agenția U.P.I. transmite 
că, la 18 februarie, ministrul cana
dian al justiției, Donald Fleming, a 
anunțat demisia Iul din guvernul 
Diefenbaker, „pentru motive perso
nale'. Fleming a adăugat că nu va 
candida în alegerile generale de la 
8 aprilie. El esle al 5-lea ministru din 
guvernul canadian care demisionea
ză în ultimele săptămîni.

invitației 
din Fin- 
sosit la

HELSINKI. Răspunzînd 
ministrului învățământului 
landa, la 18 februarie a 
Helsinki într-o vizită oficială E. A.
Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S.

SOFIA. Cu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la moartea lui Vasil Levski, 
unul din organizatorii și conducătorii 
luptei de eliberare a poporului bulgar 
de sub jugul turcesc, la 18 februarie 
a avut loc la Sofia o adunare

MOSCOVA. Intr-un interviu a- 
cordat revistei sovietice „Ogo- 
niok", Serghei Kurașev. ministrul 
ocrotirii sănătății al U.R.S.S., a 
declarat că Uniunea Sovietică o- 
cupă primul loc în lume în ceea 
ce privește numărul medicilor ra
portat la numărul populației. In 
U.R.S.S., un medic revine la 516 
locuitori (în cifră nefiind incluși 
stomatologii), iar în S.U.A. un 
medic revine la .780 de locuitori, 
în Canada la 900 locuitori, Aus
tria la 620 de locuitori. U.R.S.S.. a 
subliniat ministrul, ocupă primul 
loc în lume și în ceea ce privește 
numărul total de cadre medicale 
care termină anual studiile supe
rioare.

învăfămînfulul, și Ilse Rodenberg, di
rectoarea feafrului. Au fost de față 
Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. D. Germană, și membri ai 
ambasadei, precum și D. Neleanu, di
rectorul Teatrului Tineretului din Bucu
rești. Premiera acestei piese romînești 
s-a bucurat de un frumos succes. După 
spectacol, în saloanele Ambasadei R. P. 
Romîne a avut loc un cocteil.

Sancțiuni economice împotriva
Portugaliei adoptate

de Sierra Leone

PARIS. Guvernul din Sierra Leone

festivă.

SANAA. După cum anunță 
de radio Sanaa, în seara zilei 
februarie, președintele As-Sallal 
cedat la remanierea guvernului 
nit. Postul de radio precizează că unii
dintre miniștri au primit pe tîngă ve
chile sarcini noi portofolii și au fost

postul 
de 18 

a pro- 
yeme-

BERLIN. La 17 februarie a avut loc 
la „Theater der Freundschaft“ din Ber
lin — în prezența autorului — pre
miera piesei pentru copii „Băiatul din 
banca a doua" a dramaturgului romîn 
Al. Popovici, pusă în scenă de regizo
rul Lucian Giurchescu. în afara su
telor de mici spectatori, care au um
plut sala pînă la refuz, au asistat Ia 
premieră personalități ale vieții politi
ce și culturale din R. D. Germană, 
printre care prof. Hans Rodenberg, 
membru în Consiliul de sfat al R. D. 
Germane, Hans Benfzlen, ministrul cul
turii, prof. Alfred Lemnifzer, ministrul

a 
luat hofă'îrea de a aplica sancțiuni eco
nomice împotriva Portugaliei. El a adop
tat un proiect de lege prin care interzice 
importul de mărfuri portugheze, După 
cum anunfă corespondentul A.F.P., tuturor 
cetățenilor portughezi care trăiesc in 
Sierra Leone li s-a făcut cunoscut că în 
timp de trei luni vor trebui să pără
sească tara.

DJAKARTA. Sindicatul muncito
rilor din industria zahărului a adre
sat președintelui Indoneziei. Su
karno, o scrisoare în care îi cere să 
interzică activitatea în Indonezia a 
„Corpului păcii" american. In scri
soare se subliniază că principala mi
siune a „Corpului păcii" este să des
fășoare o activitate subversivă îm
potriva țărilor slab dezvoltate, care 
năzuiesc spre independență politică 
și economică.

HAGA. Lucrătorii de la tipografii
le din Amsterdam au hotărît să de
clare o grevă de 24 de ore în cazul

cînd patronii vor refuza să satisfacă 
revendicările lor cu privire la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. Gre
va a fost fixată pentru 20 februarie 
și trebuie să cuprindă tipografiile 
tuturor ziarelor care apar în capi
tala Olandei.

HAVANA. La Havana s-a deschis 
primul Congres al medicilor, orga
nizat după victoria revoluției cuba- 
ne. La lucrările congresului parti
cipă 1 750 de medici și cadre sani
tare. cubane, precum și reprezen
tanți ai cercurilor medicale din 18 
țări. Delegația R. P. Romîne este 
condusă de prof. dr. I. Țurai, mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, vicepreședinte al Uniunii 
societăților de științe medicale din 
R. P. Romînă.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Intre 
13 și 19 februarie s-au stabilit legă
turi prin radio cu stația interplane
tară „Marte-l". De pe bordul stației 
au fost obținute informații teleme
tries.

Distanța dintre Pămînt și „Marte- 
I' va fi la 20 februarie ora 9 (ora 
Moscovei) de 67 432 000 km.

In acel moment stația va avea ur
mătoarele coordonate astronomice : 
ascensiune dreaptă — 6 ore, 52 mi
nute, declinația — 30 grade. 36 mi
nute.

Consfătuire la Casa Albă 
în probleme de politică 

externă

LONDRA. Ministerul Comerțului 
al Angliei a făcut cunoscut că defi
citul balanței comerțului exterior al 
Angliei a crescut în luna ianuarie 
1963 cu 49,7 milioane lire sterline 
în comparație cu luna decembrie 
1962.
Sesiunea comitetului militar

al „Uniunii Europei 
occidentale"

PARIS. La 19 februarie s-a întru
nit la Paris Comitetul militar al 
„Uniunii Europei occidentale”, gru
pare din care fac parte cele șase 
țări ale Pieței comune și Marea Bri- 
tanie. După cum anunță agenția 
Reuter, pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează discutarea aplicării acor
dului anglo-american din Bahamas 
cu privire la livrarea de rachete a- 
mericane de tip „Polaris” pentru for
țele militare britanice și ale altor 
țări membre ale pactului atlantic.

WASHINGTON 19 (Agerpies). — In 
seara zilei de 18 februarie liderii 
partidelor republican și democrat 
în Congresul S.U.A. au fost convo- 
cați la Casa Albă la o consfătuire 
cu președintele Kennedy în proble* 
me de politică externă. Consfătuirea, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
strict confidențială, a durat 40 de 
minute. Au luat parte, de asemenea, 
vicepreședintele Lyndon lohnson și 
secretarul de stat Dean Rusk.

După consfătuire Salinger, purtă
torul de cuvînt al președintelui Ken
nedy pentru problemele presei, a 
declarat că J. Kennedy „a prezentat 
un raport” în fața liderilor Congre
sului. Salinqer a refuzat să precizeze 
ce anume probleme au fost exami
nate la consfătuire.

Liderul democraților în Senat, 
Mansfield, a declarat că pe baza 
unor informații secrete a fost tre
cută în revistă situația din Cuba, 
precum și din alte cîteva reqiuni.

Un membru al Camerei reprezen
tanților din partea partidului repu
blican, care a preferat să-și păstreze 
anonimatul, a declarat coresponden
ților că după părerea sa președin* 
tele Kennedy „este îngrijorat din pri
cina criticilor aduse politicii sale ex
terne de către republicani și caută 
să-i împace”.
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