
Pe șantierele
construcțiilor
de locuințe

Pe șantierele construcțiilor 
de locuințe, activitatea nu con
tenește nici în aceste zile de 
iarnă.

BACĂU. — Constructorii 
din orașul Piatra Neamț lu
crează intens la realizarea ce
lor peste 1100 de apartamen
te. prevăzute în planul pe 
anul în curs. Blocul turn cu 
140 de apartamente este ridi
cat pînă la nivelul 10. în zona 
centrală a orașului au început 
zilele acestea lucrările 
3 blocuri turn cu cîte 
apartamente fiecare, 
scurtarea timpului de 
ție, constructori vor folosi co- 
fraje glisante și planșee pre
fabricate din beton.

La Onești a început preda
rea unui nou lot de 120 de a- 
partamente. A fost terminată, 
de asemenea, moderna clădire 
a oficiului telefoanelor. în 
prezent, constructorii lucrează 
la cele 8 blocuri cu cîte 9 
je, ridicate prin metoda 
frajelor glisante, și la un 
complex spitalicesc care 
avea o capacitate 
paturi.

PLOIEȘTI. — 
turn construit la 
primit locatarii, 
zile ale anului, 150 de familii 
ale oamenilor muncii din 
cest oraș s-au mutat în aparta
mente noi.

Foto: ION CUCU

PREZENT!“
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Proletari din toate țările, uniți-văl

a-

La chemarea gospodăriei colective

TINERETUL RĂSPUNDE

la alte 
72 de 
Pentru 
execu-

de 450

Primul bloc 
Ploiești și-a 
în primele

BRAȘOV. — La Brașov au 
fost date zilele acestea în fo
losință încă 7 blocuri cu 250 
de apartamente. Noile locuin
țe au fost construite în cartie
rele Uzinelor de tractoare. 
Uzinelor „Steagul Roșu" și în 
zona Teatrului de stat.

(Agerpres)

Un reportaj despre dezbaterile adunării 
generale deschise a organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. ȘSvița, regiunea Galați

cînteia
tineretului

în întreaga fără au început
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Muncitor
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AZI MAI BINE CA IERI, 
MÎINE MAI BINE CA AZI!

Angajamentele muncitorilor 
de la Poiana Cîmpina

Punct de reper — 
fruntașii

Propunerile de candidați pentru alegerile
de deputați în sfaturile populare

Marți 
ga țară 
rora au 
ai F.D.P. pentru alegerile de 
deputați în sfaturile populare 
comunale și orășenești de sub
ordonare raională.

ORADEA. Colectiviștii din 
comuna Mădăraș și din satul 
Mărțihaz, regiunea Crișana, au 
propus pentru a 6-a oară drept 
candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală comunală 
nr. 8 pe Eroul Muncii Socia
liste, Maghiar Teodor, pre
ședintele gospodăriei colective 
din Mădăraș. Cei care au luat 
cuvîntul pentru a-i susține 
candidatura, au scos în evi
dență munca însuflețită depu
să de el pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C.

în circumscripțiile comuna
le și orășenești raionale din 
regiunea Crișana au fost pro
puse în cursul zilei de marți 
aproape 200 de candidaturi. 
Printre cei pre puși fac parte

au început în întrea- 
adunări în cadrul că- 
fost propuși candidați

Hegheduș Petre, directorul șco
lii medii din comuna Ținea, 
Iosif Vințe, secretar al Comi
tetului orășenesc P.M.R. Sa- 
lonta, Alexandru Szabo, coo
perator croitor, și alții.

PLOIEȘTI. La adunarea ce
tățenească de la sfatul popu
lar comunal Tîrgșorul Nou, 
raionul Ploiești a fost propus 
candidat în circumscripția e- 
lectorală comunală nr. 15 Emil 
Iliescu, președintele 
„16 Februarie" din 
Colectiviștii care au 
vîntul cu acest prilej
vat înfăptuirile gospodărești 
din această circumscripție la 
care și-a dat contribuția și 
candidatul. Tot în cursul zilei 
de marți au mai fost propuși 
candidați petrolistul Constan
tin Drăgună, în circumscripția 
electorală orășenească de sub
ordonare raională nr. 20 din 
orașul Moreni, gospodina Ma
ria C. Nae, în circumscripția 
electorală orășenească de sub-

G.A.C. 
comună, 
luat cu- 
au rele-

ordonare raională nr. 13 din 
același oraș, și alții.

GALAȚI. în toate raioanele 
regiunii Galați au început 
marți propunerile de candi
dați pentru alegerile de depu
tați. în circumscripția electo
rală nr. 4 din comuna Tudor 
Vladimirescu, alegătorii au 
propus candidatura brigadie
rului zootehnist Tudorel N. 
Leu.

Cu acest prilej alegătorii 
au scos în evidență calitățile 
de bun gospodar ale candida
tului lor.

în comuna Vădeni alegătorii 
au propus drept candidat pe 
colectivistul Constantin Șoca, 
iar în circumscripția nr. 3 din 
comuna Bujoru a fost propu
să candidatura învățătoarei 
Rodica Tighici.

SUCEAVA. Cetățenii din 
circumscripția electorală 
munală nr. 16 au propus can-

co-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Uzina de reparații pentru utilaj petrolier 
din Poiana Cîmpina a raportat printre pri
mele întreprinderi din regiunea Ploiești în
deplinirea planului de producție pe anul 1962.

Pentru 1963 sarcinile uzinei au crescut. 
Analizînd posibilitățile pe care le au, sinteti- 
zînd propunerile făcute în adunările de dez
batere a cifrelor de plan pe acest an, colec
tivul uzinei și-a luat noi angajamente în în
trecerea socialistă :

— depășirea planului producției globale cu 
0,5 Ia sută ;

— depășirea planului producției marfă cu 
0,6 la sută ;

— depășirea indicelui planificat de creștere 
t productivității muncii cu 0,25 la sută ;

— realizarea prin reducerea prețului de 
cost de economii în valoare de 1 200 000 lei pe
ste sarcina planificată;

— reducerea rebuturilor cu 5 la sută față 
de anul 1962 ;

— obținerea de beneficii suplimentare în 
valoare de peste 500 000 lei.

în scopul realizării și depășirii acestor an
gajamente, pe baza propunerilor făcute de 
muncitori, conducerea uzinei va urmări apli

carea în producție a peste 180 de măsuri 
tehnico-organizatorice. Dintre acestea amin
tim:

— reorganizarea procesului tehnologic de 
repararea tractoarelor tip S 80 ceea ce va per
mite o creștere a producției cu 15 tractoare 
lunar ;

— construirea unui cuptor vertical cu gaze 
pentru cimentare ;

— proiectarea și executarea unei linii teh
nologice cu mecanizarea operațiilor auxiliare 
pentru confecționarea rolelor inferioare de 
tractor;

— amenajarea unui banc de probă în sar
cină a grupurilor de foraj „Voia” echipate 
cu convertizoare;

— confecționarea unei ștanțe acționate me
canic pentru tăierea garniturilor de serie 
continuă etc.

în adunare au luat cuvîntul numeroși mun
citori, ingineri și tehnicieni printre care Vir
gil Marinescu, Gheorghe Dinulescu, Alexan
dru Mache, Ion Dragomir, Ion Stanciu, care 
au arătat că aceste angajamente pot fi înde
plinite, că ele corespund năzuinței colectivu
lui de a obține noi și importante succese în 
întrecerea socialistă.

Cu cine ești in întrecere, 
ce angajamente ai?

I
n întreprinderea textilă 
„Dorobanțul”-Ploiești în
trecerea socialistă se 

desfășoară cu deosebit entu
ziasm.

Organizațiile U.T.M. s-au o- 
cupat în mod deosebit de an
trenarea tuturor tinerilor la 
întrecerea socialistă organiza
tă de sindicat. Aproape 450 de 
tineri sînt cuprinși în între
cere, iar lunar peste 100 dintre 
ei sînt declarați fruntași în 
producție.

— La noi — ne spunea So
fia Trăistaru, secretara unei 
organizații U.T.M. de schimb 
din secția filatură pieptănată 
— toți tinerii au angajamente 
concrete. Ele se referă la ca
litatea produselor, la reduce
rea deșeurilor, realizarea de 
cît mai multe economii, anga
jamente care se iau în con
sfătuirea de grupă sindicală. 
Pe de altă parte, fiecare tî- 
nără știe precis cu cine anume 
se întrece. Cîteva exemple: 
Dumitra Petroșanu se întrece 
cu Aurelia Guțoi, Niculina 
lorga cu Marieta Barboș

ș.a.m.d. Acest lucru este mo
bilizator. Noi obișnuim să dis
cutăm pe marginea angaja
mentelor luate cu tinerii în a- 
dunările de grupă U.T.M. 
Maiștrii și inginerii îi ajută pe 
tineri să-și stabilească și căile 
prin care acestea pot fi înde
plinite.

Ni s-a povestit următoarea 
întîmplare. Cu o vreme în 
urmă brigada Elisabetei Tri- 
fan și-a luat unele anga
jamente în întrecerea socia
listă : să depășească planul, 
să obțină economii etc. Bri
gada, așa cum s-a arătat 
apoi într-o adunare generală 
U.T.M., nu avea posibilitatea 
să-și respecte cuvîntul dat în 
întrecere, deoarece cu greu fă
cea față sarcinilor de plan. 
Această situație a fost anali
zată cu multă răspundere. 
S-au făcut propuneri de felul 
cum trebuie ajutați tinerii din 
brigadă. Da, în aceste condiții 
îți poți lua angajamente care 
să te mobilizeze.

I. BODEA

TELEGRAMĂ
Excelenței sale 

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

In numele Consiliului Revoluționar, al Guvernului Revolu
ționar și al poporului Uniunii Birmane și în numele meu per
sonal, doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul 
dv. mesaj de felicitări și de bune urări trimis cu ocazia celei 
de-a 15-a aniversări a independenței noastre. Mă alătur Exce
lenței Voastre exprimîndu-mi speranța că legăturile de priete
nie dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane
Rangoon, 11 ianuarie 1963

Muncitorii de la Uzina „E- 
lectromagnetica” din Capitală 
s-au obișnuit ca, săptămînal, 
sîmbăta, la sfîrșitul zilei de 
lucru, să audă transmițîndu-se 
la stația de radioamplificare o 
emisiune pentru fruntașii în 
producție. Realizată în forme 
variate (interviuri, discuții, 
declarații etc.) emisiunea „Pa
noul fruntașilor” constituie 
una din formele prin care co
mitetul sindicatului și comite
tul U.T.M. realizează stimu
larea celor ce obțin rezultatele 
cele mai bune în muncă.

— Stimularea fruntașilor în 
producție are un deosebit rol 
educativ — spunea Nicolaie 
Dina, secretarul comitetului 
U.T.M. Ea ne ajută să dezvol
tăm la tineri trăsături noi, 
înaintate care îi mobilizează 
astfel și mai activ la îndepli
nirea angajamentelor.

Periodic organizăm Ia clu
bul uzinei seri ale fruntașilor 
în producție. Cu acest prilej 
evidențiem realizările obținu

te de aceștia, metodele folo
site.

Cu deosebită eficacitate sînt 
folosite apoi schimburile de 
experiență. Astfel de acțiuni 
am organizat atît cu partici
parea fruntașilor din uzina 
noastră cît și cu fruntașii de 
la alte uzine din Capitală sau 
chiar din țară. Am primit vi
zita unui grup de fruntași de 
la Uzina „Victoria" din Făgă
raș. Fruntașii noștri au fost 
în schimb de experiență la 
Uzinele „Vulcan", I.O.R., „Tim
puri noi".

Stimularea fruntașilor în 
producție o realizăm și cu aju
torul posturilor utemiste de 
control. Imediat după ce se 
organizează un raid prin care 
colectivul postului urmărește 
să descopere felul cum tinerii 
își realizează angajamentele, 
sînt aduse la cunoștință (prin 
gazeta postului sau stația de 
radioamplificare) cele consta
tate.

D. VASILB

TELEGRAMA
Tovarășului TODOR JIVKOV 

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului DI MIT AR GANEV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidu

lui Muncitoresc Român, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, în numele poporului romîn 
și al nostru personal, vă transmitem dv., Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Prezidiului Adunării Populare, Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria și poporului frate bulgar, un salut 
frățesc și felicitări cordiale cu prilejul aniver
sării a 15 ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală in
tre Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Bulgaria.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

SOFIA
Ne exprimăm convingerea că relațiile trai

nice de prietenie și colaborare frățească din
tre Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Bulgaria, consfințite prin acest tra
tat, vor continua să se dezvolte spre binele 
ambelor noastre popoare, în interesul lagăru
lui socialist, al păcii în Balcani și în lumea 
întreagă.

Cu prilejul acestei aniversări vă urăm, 
dragi tovarăși, dv. și întregului popor frate 
bulgar, noi și tot mai mari succese pentru 
desăvîrșirea construcției socialismului în Re
publica Populară Bulgaria, pentru consoli
darea păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

în fotografii de la stingă la 
dreapta : Primele note mari au 
dărui să atenueze emojiile. Si- 
guranja a pus stăpînire pe stu- 
denji și iată... tabla se acoperă 

cu formule.

La tablă se află studentul Du
mitrescu Ion. Răspunsul clar, 
documentat, li aduce satisfacția 

primului 10.

încă un student a obținut nota 
10. Satisfacția e generală... Și 
colegii sînt bucuroși pentru 

succesul lui Liviu Măsălar.

Foto : N. STELORIAN

EXAMENELE
Duna orima zi Nota inaugurală: 10

15 ianuarie 1963. în toate fa
cultățile și institutele superioare 
de invățămînt din țară a început 
sesiunea de examene și colocvii 
— prima sesiune din actualul an 
universitar.

Pe panourile mari din holurile 
facultăților s-au și înscrii prime
le note. Studenții urmăresc cu 
emoție și satisfacție aceste veri- 
tabile grafice ale entuziastei lor 
activități profesionale. Așa ram 
întîlnit pe mulți dintre ei cu pri
lejul vizitei făcute ieri la Institu
tul pedagogic din Capitală. Exa
menele și colocviile din prima zi 
erau în plină desfășurare. La Fa' 
cultatea de Filologie, studenții 
din grupa 528 a anului II dădeau 
colocviu la limba germană. Exa' 
minatoarea urmărea cu atenție și 
satisfacție răspunsurile exacte și 
complete date de fiecare student.

Convorbire cu tov. prof. dr. Anghel Manolache, 
rectorul Institutului pedagogic din București.Institutului pedagogic din București.

Primii studenți examinați, pri
mele note de 9 și 10 din actuala 
sesiune.

Studenții din grupa 131 — anul 
III al Facultății de Matematic1 
s-au prezentat cn toții la coloc
viul de astronomie. La Faculta' 
tea de Istorie studenții anului I, 
grupa 414 trăiesc din plin emo* 
țiile și satisfacțiile primului lor 
examen din viața studențească 
inaugurată în urmă cu cîteva 
luni.

L-am întilnit pe tovarășul rec
tor Anghel Manolache, care, îm
preună cu tovarășii decani, con' 
trola desfășurarea examenelor și 
colocviilor de la cele opt facul
tăți ale institutului. Cu acest

prilej l-am rugat să ne dea cîte
va amănunte în legătură cu pre
gătirile care S'au făcut pentru 
actuala sesiune și cu rezultatele 
înregistrate în prima zi de exa
mene.

Cum s-au pregătit studenții in
stitutului pentru examenele din 
actuala sesiune ?

După cum e și firesc, în pe
rioada dinaintea examenelor e- 
forturile studenților și ale ca
drelor didactice sporesc. ( Ne-am 
preocupat totuși ca aceste efor
turi să nu se transforme într-o 
campanie, cu muncă în asalt.

S-a mărit numărul de consul
tații, s-au organizat meditații cu 
studenții mai slabi și s-a insistat

în mod deosebit asupra metode
lor de pregătire. Ne-am preocu
pat în special de studenții din 
anul I cărora li s-a arătat pe 
larg, încă de la începutul anu
lui, cum trebuie să-și scoată 
notițe la cursuri, cum trebuie să 
conspecteze materialul bibliogra
fic indicat și cum trebuie să se 
pregătească pentru seminarii, lu
crări de control și examene.

Bucurîndu-se de condiții ma
teriale din ce în ce mai bune, 
studenții noștri, crescuți și edu
cați dc partid, răspund, în marea 
lor majoritate, cu cinste înaltei 
obligații de a se pregăti cît mai 
temeinic. Prin îndrumătorii de 
grupă și an am făcut numeroase

IOAN N. CHIȚU 
lector universitar

(Continuare în pag. a II-a)

Întreaga grupă 
913 (anul III — Fa
cultatea de chimie 
a Universității din 
București) s-a pre
zentat ieri la exa
menul de chimie or
ganică. Studenții 
erau emoționați, fi. 
rește. Am intrat in 
sală. La tablă se 
afla studentul Do- 
brică Ștefan- For. 
mulele se înșirau 
cu o precizie... ma
tematică. Rînd pe 
rînd, cele trei su
biecte s-au epuizat. 
Dobrică își șterge 
fruntea cu mina al
bită de cretă în 
timp ce profesorul 
scrie încet, aproape 
caligrafic: „Chimie 
organică, 15 ianua
rie 1963, calificati

vul — 10! Următo
rul student, Dumi
tru Petre, obține a- 
celași calificativ — 
— 101 Judecat
după asemenea răs
punsuri, zîmbetul 
tovarășului profesor 
Gheorghe Vasiliu 
ni se pare semnifi
cativ.

-Ne aflăm la In- 
stitutul politehnic. 
In fața sălii 303, un 
grup de băieți și 
fete din anul I, gru. 
pa 903 (Facultatea 
de tehnologia con
strucțiilor de mași
ni) discută pasio
nați pe marginea 
unei probleme de 
geometrie descrip
tivă. Mai sînt doar 
cîteva minute pînă 
va începe exa

menul. Sînt emo
ționați, desigur. A- 
cesta este doar pri. 
mul lor examen din 
viața de student. 
Măsălar Liviu trage
— nu fără emoție — 
biletul. Răspunsul 
clar, bine documen. 
tat, îi aduce satis
facția primului 10 
trecut în carnetul 
de student-

In corpul L, gru
pa 517 (anul III — 
mecanică) are exa
men la rezistența 
materialelor. Stu
denți în grupă — 23. 
Prezenți la examen
— 23. Dintre aceștia, 
19 au obținut califi
cative între 7 și 
10.

ADRIAN
VASILESCU
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In dezbaterea adunării gene

9

rale deschise a
de bază U.T.M.

organizației
din G.A. C. TINERETUL RĂSPUNDE

Șuvița, regiunea Galați : contribuția |
otinerilor colectiviști la îndeplinirea

planului de producție pe anul 1963
3 G

ala e arhiplină. Peste 200 de tineri ascultă cu atenție. Unii își notează 
în carnețele ce li se pare mai interesant. Vorbește un tovarăș de-al lor 
de muncă. Concret, clar, el face propuneri prețioase.

Ne aflăm în adunarea generală deschisă a organizației de bază 
U.T.M., care a avut loc după adunarea generală a colectiviștilor în care 
s-au stabilit cifrele de plan pe anul 1963. Scopul adunării este de a dis
cuta cum și cu ce pot contribui tinerii colectiviști la îndeplinirea pla

nului de producție al gospodăriei pe anul 1963. Adunarea a fost organizată din timp. 
Comitetul U.T.M. din colectivă a cerut sprijinul organizației de partid și al consi
liului de conducere al gospodăriei. S-a consultat cu cei doi ingineri, agronomul și 
zootehnicianul, cu brigadierii, cu șefii de echipă și cu tinerii fruntași.

Membrii comitetului U.T.M. au mai cercetat și planurile de muncă anterioare 
ale organizației ca să vadă ce au făcut și ce mai au de făcut. Deci, documentare 
amănunțită, serioasă. Apoi, sub îndrumarea organizației de partid, comitetul U.T.M. 
a trecut la elaborarea unui proiect de hotărire. Cu materialul documentar în față 
s-a început lucrul. La fiecare punct din hotărîre — calcule, socoteli, comparații. „Pot 
realiza tinerii asta?” Să vedem! „Ce ziceți, tovarășe președinte?”, „Ia faceți-ne un 
calcul, tovarășe inginer”. Rigla, condeiele — lucrează. Fiecare angajament se con
turează, se întregește. Așa e bine. Unde sînt mai multe capete se nasc idei mai multe, 
mai pline. Și astfel, s-a creat un proiect de măsuri bogat. Abia după asta proiec
tul a fost supus dezbaterilor tinerilor în adunarea generală U.T.M. deschisă.

Și iată-i acum în sală discutând cu însuflețire. Baza de discuții au creat-o cu- ...„*..1 js-x-i.-j - - . prezen^aț (je Qheorghe Guțanu, secreta-

Concret, clar, el face propuneri prețioase.

vintul președintelui și proiectul de măsuri 
rul comitetului U.T.M. pe gospodărie.

că și altele- A mai arătat președintele cu 
ce pot contribui tinerii la plantarea pe 
teren slab productiv, în pantă, a celor 30 
de hectare de viță de vie, 20 de hectare 
cu pomi fructiferi, precum și la redarea 
în circuitul agricol a 40 de hectare de 
teren prin desecări. Apoi, s-a oprit asu
pra planului de construcții din gospodă
rie.

— Avem o echipă de construcții. Știți, 
o conduce tovarășul Pătrașcu Nicolae. E 
om priceput. Toți ceilalți constructori 
sînt oameni în vîrstă și sînt harnici. Dar 
să vă spun ceva (atenția crește, tinerii 
ascultă). Uite, fiul meu care e aici în 
sală poate să ducă pe umeri doi saci cu 
ciment, să zicem. Puneți-l pe moș Nicu- 
lae să-i ridice măcar. Poate, măi ? Nu 
prea. Zimbiți, așa-i ? Da’ eu vreau să 
trageți din asta o învățătură. Care ? Să 
veniți să lucrați cit mai mulți în echipa 
de construcții. Avem nevoie de forță de 
muncă, de meseriași bine calificați.

Și președintele le-a explicat citeva lu
cruri. Unificarea celor două gospodării, 
dezvoltarea șeptelului pun în fața colec
tiviștilor sarcini noi și destul de mari în 
ceea ce privește construcțiile. Se vor con
strui în acest an două grajduri pentru 
vaci a cîte 100 de capete fiecare, un sai
van pentru 1.500 de oi, cinci pătule pen
tru porumb cu o capacitate totală de 
500 de tone, o hală pentru 5.000 de păsări, 
o seră pentru grădina de legume, maga
zii și altele. Tinerii au și aici un larg 
cîmp de activitate.

Apoi, deodată privirea președintelui se 
îndreaptă spre unul din graficele afișate

puneți de tot ce doriți: cercuri agrozoo
tehnice, conferințe, bibliotecă... Păi, învă
țăm noi ăștia, părinții și bunicii voștri, 
dar mi-te voi. Că astăzi fără învățătură 
nu mai merge, ești ca fără mîini. Voi sîn- 
teți viitorul colectivei, voi va trebui să 
duceți mai departe și să desăvirșiți ceea 
ce am început noi. Nu pierdeți timpul, că 
tinerețea nu se mai întoarce... Invățați 
cu nădejde știința agricolă...

La ce vor Lucra

„Să munciți

— Despre noi, tinerii legumicultori, 
s-au spus lucruri frumoase în adunare — 
și-a început cuvîntul utemista Veronica 
Codreanu. Lauda asta ne bucură. Dar eu 
cred că am fost lăudați ca să muncim pe 
viitor și mai bine. Eu sînt convinsă că 
putem să muncim și mai bine. Are drep
tate tovarășul președinte. Trebuie să în
vățăm, să fim inimoși la treabă ca și la 
distracție. Iată, eu mă gîndesc că noi, 
fetele, am putea da o mînă de ajutor în 
aceste zile tinerilor de pe atelaje care 
transportă gunoiul la răsadnițe Și sere 
cit și la legatul snopilor de stuf pentru 
confecționatul perdelelor de protecție a 
răsadurilor. Cred că de mîine putem să 
începem. Toate fetele din brigăzile legu
micole or să participe de-acurna în colo 
la transportul gunoiului și la confecțio
natul perdelelor de protecție.

Am și o altă propunere : ca să scoatem 
pe piață numai legume și zarzavaturi de 
prima calitate, să se formeze echipe spe
ciale de sortare după cules.

Au vorbit despre legumicultură și 
Sanda Oprea, și Vasilica Purcică, și alte 
fete. La cuvînt s-a înscris și tînărul Toa
der Bercaru.

care lucrăm în echipele de cîmp, cu aceia 
de pe atelaje și de la legumicultură am 
putea să transportăm o cantitate mare și 
prin muncă patriotică. E ti.mvul cel mai 
potrivit. Se poate transporta foarte bine 
gunoiul pe sănii și el poate să fie depozi
tat în preajma răsadnițelor. Eu îmi iau 
angajamentul să transport 50 de căruțe 
cu gunoi de grajd. E bine fetelor ?

— Cum să nu. Așa, da !
Cu același interes s-a discutat și despre 

munca tinerilor din sectorul zootehnic. 
Se fac aprecieri bune cu privire la mun
ca fruntașilor, sînt criticați aceia care nu 
îngrijesc cum trebuie animalele proprie
tate obștească.

ci miiner
■ I U 

O— E o treabă bună, spunea Ion A. Mo- 
canu, îngrijitor de oi, că organizația 
U.T.M. a recomandat mulți tineri să lu
creze în sectorul zootehnic. Grigoraș 
Oprea, Nicolae Codreanu, Ghiță Oprea 
sînt tineri cu care ne mîndrim. Ei au 
obținut anul trecut cu peste 200 de litri 
de lapte mai mult decît media realizată 
pe gospodărie de la fiecare vacă furajată. 
Dar sînt unii tineri, cum ar fi Nicolae 
Chipăilă, care nu ne prea fac cinste. Face 
el treabă sau nu 2 Face, pe naiba. In loc 
să le dea rații ca lumea, le dă cu bîta, 
pleacă de la grajd cînd îi vine lui chef. 
Păi, așa vrem noi producții mari ? Pe 
Chipăilă ăsta nu l-am recomandat tot 
noi ? Noi! Dar nu ne-am mai amestecat 
de loc în munca lui. Să-l vedem cum lu
crează, să-l ajutăm. Să nu-l lăsăm să facă 
lucrurile după cum îl taie capul. Adică 
vreau să spun... S-a propus în proiectul 
de hotărîri să mai recomandăm în acest 
an încă 20 de tineri care să- lucreze în 
sectorul zootehnic. De acord. Dar după 
asta să ne ocupăm de calificarea lor, să-i 
ajutăm să învețe și să-și respecte angaja
mentele lubte.

— Mai am ceva de zis. Eu lucrez la oi. 
Se apropie perioada fătărilor. Prin uni
ficarea gospodăriilor a crescut mult 
numărul oilor și nu prea avem adăpos
turi așa cum ar trebui. Trebuie ca în 
cel mai scurt timp să improvizăm un 
adăpost din stuf și papură cu grădele de

0 critică
însușită pe loc

■■ ' '1 x 'L

soarelui. E o treabă P«

Ce băiefi buni avem I — gîndeșle 
tele. E destul să le dai o idee, să-i 

sînt gata să facă minuni...cu dragoste.

din Tătarca. Deci sîntem două

Se spun lucruri deosebit de importante. Toader Bercaru și Cosfică Năvălici își scriu pe hîr- 
,fie totul, să nu uite nimic...

— Prin unificarea ei eu cea din satul 
Tătarca — a spus tovarășul Chiriță Mo
ravei, președintele — gospodăria noastră 
va fi de acum încolo mai puternică. Cul
turilor cerealiere le vom acorda și in 
acest an o atenție deosebită. Ce cerem noi 
de la tineri ? Lucruri obișnuite : să vină 
zilnic la lucru, să pună accentul pe cali
tatea lucrărilor, să fie cot la cot cu frun
tașii. Sînt astea cerințe mari ? Eu cred 
că nu, că doar e vorba de tineret, de en
tuziasm, de putere de muncă. Vrem să 
obținem în acest an producții sporite de 
porumb și grîu, de plante tehnice, legu
me, lapte, struguri. Citeva cifre : 2.800 de 
kg. de porumb boabe la hectar, 26.000 
de kg. de roșii timpurii, 7.000 de kg de 
struguri. Sînt producții medii la hectar 
pe care ne-am propus să le scoatem de 
pe suprafețe întinse.

Tovarășul Horovei, a prezentat tineri
lor și alte cifre mobilizatoare și a arătat 
căile prin care ele pot fi realizate. Apoi 
a vorbit despre legumicultură. Mulți din
tre tinerii prezenți in sală au devenit 
foarte atenți. Președintele parcă le-a 
ghicit gîndul.

— Legumicultura este un sector adu
cător de mari venituri pentru gospodăria 
noastră colectivă. Aici lucrați mulți din- 
trei cei prezenți acum în sală. Din cei 250 
de colectiviști care lucrează în brigăzile 
legumicole, peste 150 sînt tineri. Mai ales 
fete. Putem spune că milionul de lei, ve
nit realizat în anul 1962 de la grădină, a 
trecut într-un fel și prin mîinile tinerilor 
noștri legumicultori. Am vrea ca și în 
acest an ei să lucreze tinerește, cu dra
goste. Cunoașteți că în planul de produc
ție pe 1963 vom mări suprafața de gră
dină de la 37 de hectare la 100 de hec
tare. Vor fi plantate cu roșii extra tim
purii 37 de hectare. Acum, în zilele de 
iarnă, avem de făcut răsadnițe și sere pe 
10.140 de m.p., 10.000 de metri de per
dele de protecție, de transportat 8.400 de 
tone de gunoi de grajd și mraniță. Ce 
aveți de făcut voi ? Să organizați con
voaie de atelaje — una la mină, să vîr- 
fuiți săniile cu gunoi și să-l transportați 
la răsadnițe — două la mină, să fiți ageri

la celelalte lucrări — trei la mină... E 
mult ? E greu pentru voi, oameni in floa. 
rea virstei ?

— Nuuu, se aude un cor de voci, și toa
te fețele sînt ztmbitoare.

Aprecieri bune a făcut președintele și 
cu privire la munca celor 32 de tineri 
care lucrează în sectorul zootehnic. Vor
bitorul a dat exemple de tineri care și-au 
depășit planul de producție la lapte, lină, 
carne și altele. Dar în mod deosebit a 
subliniat că organizația U.T.M. va trebui 
să recomande în continuare tineri dintre 
cei mai capabili, cu dragoste pentru me
seria de crescători de animale, care să 
lucreze în acest sector. Motivul e lesne 
de înțeles. Colectiviștii și-au propus să 
ajungă în acest an la peste 1.200 de tau
rine, din care 451 de vaci cu lapte (număr 
dublu față de anul 1962), peste 3.000 de 
ovine, aproape 1.000 de porcine, din care 
600 porci la îngrășat, 6.500 de păsări mat-

„Micii balerini” învață (Cercul de balet al Școlii populare de arfă 
dm Brașov).

Foto : AGERPRES

DISCURI NOI

Arta lui H. Szeryn
„Arta lui Szeryng impresionea

ză prin degajare, prin armonia 
calină și distinsă cu care învăluie 
textul muzical interpretat".

„Arta lui Szeryng răspîndește 
In cel mai înalt grad farmecul li
rismului, al poeziei, al emoției"

„Muzician deosebit de sensibil 
Szeryng reușește să entuziasmeze 
o sală întreagă prin aceea că tub 
aparența unei sobrietăți totale r. 
expresiei, oricine deslușește sufle
tul cald, vibrant cu care acer, 
excepțional interpret se apropi- 
de opera de artă".

Am notat aceste citeva frlnturi 
din mulțimea cronicilor închinate 
violonistului Henryk Szeryng după 
concertele pe care le-a dat în 
septembrie 1961 în Capitala noas
tră, pentru că ml se par a sublinia

prețuirea deosebită de care se 
bucură arta reputatului violonist 
mexican.

Zilele trecute „Electrecordul" 
a pus la dispoziția iubitorilor muzi
cii un disc cuprinzînd două dintre 
cele mai strălucite imprimări ale 
remarcabilului violonist : Concer- 
'ui pentru vioară și orchestră în 
mi major și celebra Ciacona din 
rartita nr. 2 pentru vioară solo de 
’ach.

Discul reușeșțe să redea întrea- 
ta căldură cu care Henryk Sze- 
yng interpretează monumentala 

arhitectură a Ciaconei, și paginile 
minunatei lucrări concertante a 
marelui compozitor german.

I. S.

> Li .

— Noi, băieții, am fost criticați de fete 
că nu lucrăm prea mulți la grădină. Dar 
nu stăm nici cu mîinile în sin. Așa, să 
știe ele.

— Dar cine v-a spus asta ? — au în
trebat mai multe voci din sală.

— Stați nițel, să fac eu niște propu
neri. S-a propus în proiectul de hotărîri 
ca tinerii să contribuie la transportul ce
lor 8 400 tone de gunoi de grajd pen
tru răsadnițe. Păi da, așa este. Noi tinerii

bețe de floarea 
care o pot face tinerii.

— Facem noi cîndva și treaba asta. O 
să ne adunăm să stabilim... — a zis cine
va din sală.

— Păi, da, așa mai la vară — s-a ridi
cat utemistul Costică Grecu.

— Nu la vară, ci mîine — a zis altci
neva.

— De ce mîine — a reluat Grecu. Doar 
sîntem cu toții acum aici. Să hotărim pe 
loc. Eu unul mă înscriu de acum la a- 
ceastă treabă.

Și rînd pe rînd aproape 20 de tineri 
s-au oferit să participe încă de a doua zi 
la muncă pentru construirea adăpostului 
necesar oilor.

Secretarul organizației de partid, to
varășul Niculiță Șoimu, a sprijinit ini
țiativa tinerilor și a apreciat-o ca fiind 
foarte bună.

In aceeași măsură a fost apreciat de

pe pereți- Erau puse acolo de membrii 
comitetului UT.M. înainte de începerea 
adunării. Le confecționaseră ei, împreună 
cu inginerii colectivei Ion Petrescu și Pe
tru Tutaru. Că de, ceea ce auzi și cu ceea 
ce vezi, te ajută mai bine să-ți întipărești 
in minte exact unele lucruri, lată cit de 
mult face un lucru simplu in aparență. 
Atrage atenția, stîrnește interes. Așa dar, 
privindu-le, președintelui i.a venit ideea 
să spună:

— După cum vedeți, pe graficul din 
d -eapta. săgeata lui saltă și mai sus. El 
indică fondul de bază al colectivei pe 
anul 1963 : 6.081.223 lei. Această bogăție 
se poate realiza numai prin creșterea 
producției in toate sectoarele gospodăriei 
noastre. Și voi, tinerii, care sinteți o forță 
în colectiva noastră, trebuie să puneți 
umărul la toate cu mai multă nădejde. 
Dar treaba cea mai serioasă pe care tre
buie să o faceți voi este să invățați. Dis-

Acum ne-am unificat cu gospodăria
sate. Să facem o echipă artistică ștrașnică, să nu ne-o mai ia îna

inte cei din Frumuși|a...

Lucrurile astea le-am auzit. Dar iată ca acum cînd se vorbește
despre munca noastră pe concret 8 limpede ce avem de făcut...

■
 chitele mai vechi

și mai noi cuprin
se în volumul „Di
mineață de toam
nă" confirmă ta
lentul lui Vasile 
Rebreanu, a cărui 

preocupare pentrul genul scurt 
pare să devină un interludiu 
între realizări epice de am
ploare, pregătindu-le în ceea 
ce privește maturizarea mij
loacelor artistice. Folosirea 
simbolului revelator pentru 
înțelegerea profundă a trans
formărilor în planul conștiin
ței umane, factura lirică deo
sebită, realizată prin topirea 
liricului în substanța epică 
densă și sobră, explorarea cu 
mare finețe a amănuntelor a- 
parent nesemnificative ale 
psihologiei personajelor, sînt 
caracteristici evidente în ro
manul „Casa", dar prefigurate 
în volumul de schițe „în plină 
zi“.

Cîteva schițe din volum se 
remarcă prin finețea surprin
derii acelor elemente revela
toare pentru formarea unei 
conștiințe noi, socialiste. „Trei, 
zeci de țărani", „Conducta sub
terană”, „Frumusețile patriei” 
surprind aspecte ale transfor
mării oamenilor în procesul 
construcției socialismului, fără 
ostentație și grandilocventă. 
Dramatismul latent al schiței 
„Dimineață de toamnă" — 
indiscutabil cea mai bună din 
volum — este dat de conflictul 
etic puternic dintre doi repre
zentanți ai unor moduri dife
rite de a privi lumea.

Bucuria lui Finantu, din 
schița care a dat titlul volu
mului, justificată din punctul 
lui de vedere prin satisfacția 
de a dispune singur de avutul 
lui personal, pare la început 
să fie adîncă („flacăra aceea a

bucuriei nu pîlpîia, nici nu se 
clătea") și pe măsură ce calcu
lele „îi ieșeau nespus de bine”, 
„bucuria lui creștea".

Predispus la început spre 
reacții de tip moromețian 
(„problema îi alta, spuse Fi
nantu. Problema e așa : cum 
stă piața. Eu zic că piața stă 
bine, bucatele-s destul de 
scumpe...") Finantu își pierde 
treptat încrederea în proprii- 
le-i planuri datorită interven
ției lui Rova, un colectivist 
care mergea la tîrg, în același

siuni minime, dar extrem de 
sugestive. Finantu suferă un 
adevărat șoc prin contactul cu 
bucuria interiorizată, siguran
ța de sine și detașarea lui 
Rova de problemele mărunte. 
El nu poate să nu observe că 
Rova se bazează tocmai pe a- 
cea putere economico-morală 
a colectivistului care lui îi lip
sește deocamdată.

Creșterea treptată a tensi
unii dramatice, logica interi
oară a procesului de pierdere

imperceptibile. Schițele de
monstrează capacitatea lui Va
sile Rebreanu de a crea o 
atmosferă de tensiune drama
tică al cărei efect sugestiv ca
pătă valențe profunde prin 
folosirea inteligentă a simbo
lului.

Descifrarea universului in
fantil plin de neprevăzut în 
reacții, își găsește o continui
tate de la volumul de debut 
la „Dimineață de toamnă", 
numai că aici firescul situații
lor din „în plină zi" este în

VASILE REBREANU:

„Dimineață de toamnă"
scop ca și Finanțu dar fără a 
fi nevoit să facă planuri și cal
cule mărunte, ceea ce îi îngă
duie să-și valorifice resursele 
spirituale în observații libere, 
nestingherite, despre foarte 
multe lucruri.

El face aprecieri asupra di
feritelor rase de cai și asupra 
porumbului, găsește timp să 
contemple cerul și să facă ob
servații de astronomie însușite 
de la inginerul agronom al 
gospodăriei colective. Odată 
cu pierderea siguranței de sine 
și cu apariția unui vag senti
ment de însingurare, Finantu 
alunecă spre claustrare interi
oară, devine morocănos și 
chiar impulsiv în reacții. Bu
curia lui șubredă luase sfîrșit 
acum. într-un fel. drama lui 
o reproduce pe aceea a lui 
Moromete într-un alt con
text social-istoric și la dimen

a unei calități etice (bucuria) 
caracteristic umane, motivea
ză perfect răbufnirea plină de 
„mînie oarbă, stupidă și înver
șunată" a lui Finanțu. De fapt 
această răbufnire poate de
veni premiza unei ulterioare 
evoluții a lui Finanțu spre in
tegrarea sa în colectivitatea 
socialistă, singura capabilă 
să-i ofere 0 bucurie adevărată.

Ciclul schițelor despre răz
boi este unitar, bine închegat 
(„Deruta", „Marș forțat", 
„Foșnetul"). Vasile Rebreanu 
surprinde cu acuitate analiti
că fiecare gest, fiecare gînd 
ce lasă să se întrevadă des
compunerea morală a arma
telor fasciste și, paralel, con
damnarea războiului.

Această descompunere ca
pătă o existență reală, palpa
bilă, deși elementele din care 
este compusă sînt aproape

locuit uneori printr-o compli
care inutilă a realului cu 
elemente care tin de absurd 
și învăluie ca într-o ceață cla
ritatea analizei psihologice. 
Jocul dintre Tăviță și Dida 
(„A treia zi după război") se 
transformă în dragoste fără o 
motivare plauzibilă, convingă
toare. Tot puțin motivată 
este și atragerea adolescen
tului din „La ferestrele Eu
ropei" în munca ilegală a 
U.T.C., transformarea lui din- 
tr-un spectator indiferent al 
evenimentelor într-un luptător 
conștient și activ, al cărui ori
zont spiritual limitat initial la 
orașul de provincie îmbîcsit, 
se extinde de-odată la nivelul 
întregului continent, după 
participarea la o acțiune de 
răspîndire a manifestelor co
muniste. Resortul interior, 
care a declanșat aceste schim

bări esențiale pentru viața a- 
dolescentului, este prea puțin 
luminat, nu ni se relevă 
nimic din acea acumulare 
cantitativă ce duce la tran

sformările din conștiința per
sonajului.

Volumul de schițe „Dimi
neață de toamnă" lasă pe 
alocuri impresia unei ne- 
asimilări artistice profunde a 
materialul de viată folosit, 
ceea ce implică imperfecțiuni 
de ordin artistic și, uneori, 
chiar o anumită încetoșare a 
conținutului de idei, a mesa
jului. Simpla confirmare a ta
lentului nu este în măsură să 
satisfacă adevărata exigentă, 
mai ales cînd vorbim despre 
un scriitor în plină dezvoltare 
a posibilităților de reflectare 
artistică. Comparativ cu volu
mul „în plină zi" nu găsim un 
spor calitativ, a cărui existen
ță vrea s-o demonstreze Radu 
Enescu în „Tribuna". S-ar 
putea chiar afirma că, sub ra
portul autoexigenței artistice 
a prozatorului, volumul „în 
plină zi" este mai unitar decît 
volumul „Dimineață de toam. 
nă“ unde paralel cu calitățile 
remarcate mai sus, în direc
ția surprinderii unor aspecte 
semnificative ale realității, 
există o alunecare la supra
fața evenimentelor, fără re
flectarea contradicțiilor dia
lectice care stau la baza 
apariției noului în evoluția 
conștiinței umane.

Este evident că Vasile Re
breanu poate să depășească 
aceste deficiențe și să ne ofere 
adevărata măsură a talentului 
său. O bună parte din povesti
rile adunate în culegerea dis
cutată dovedesc aceasta cu 
prisosință,

GEORGE DOCA

După prima zi
(Urmare din pag. I) 

sondaje în această perioadă pen
tru a constata modul în care ei 
se pregătesc, pentru a-i ajuta în 
planificarea și desfășurarea stu
diului individual.

Aș vrea să evidențiez în mod 
deosebit activitatea bogată și 
plină de inițiativă desfășurată la 
Facultatea de fizică (decan I. 
Hangea) și la Facultatea de filo
logie (decan Al. Bistrițianu).

îndrumători de an și de grupă 
ca Vlad Matei, Maria Manolescu, 
Mariana Botez, Octavian Păun și 
alții au stat mai tot timpul în 
mijlocul studenților, ajutîndu-i 
serios în pregătirile lor pentru 
examene.

Cum apreciați rezultatele obți
nute de studenții institutului la 
examenele și colocviile din pri
ma zi a sesiunii ?

în baza planificării alcătuite 
încă din luna decembrie, în pri
mele zile ale sesiunii sînt mai 
puține examene și colocvii. To- 
tuși, asistînd încă din prima zi 
la examinarea majorității grupe" 
lor programate, am constatat cu 
satisfacție realul salt calitativ în
registrat de studenții noștri în 
pregătirea lor profesională. La 
examenul de Educație cetățeneas
că și la colocviul de astronomie, 
la cursul practic de limba rusă 
ca și la disciplina Organizarea 
muncii culturale de masă răspun
surile date de marea majoritate 
a studenților examinați s-au dis
tins prin claritatea și fundamen
tarea științifică, printr-o formu
lare corectă și precisă. Demn de 
remarcat este faptul că studenții 
împletesc armonios, în răspun" 
șurile lor, cunoștințele căpătate 
la cursuri și cu prilejul conspec’ 
tării materialului bibliografic cu 
prețioasele date culese din dife
ritele activități practice ca lucră
rile de laborator, practica peda
gogică, practica în producție etc. 
Studenții de la facultățile de 
filologie, istorie și matematici au 
obținut cele mai multe note ma- 
xime. Sînt convins că în zilele 
care vor urma și studenții celor" 
lalte facultăți vor obține rezul
tate tot atît de frumoase, mani- 
festîndu-și în acest fel marea lor 
pasiune pentru profesia aleasă ca 
și recunoștința pentru condițiile 
bune de viață și studiu care le_au 
fost create.

5
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cei prezenți în sală și un alt fapt petre
cut in adunare.

Unii tineri care au vorbit cu căldură 
despre meseria de îngrijitor de animale 
și au arătat că vor depune eforturi 
susținute pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție al gospodăriei, au 
cerut să fie recomandați de organizația 
U.T.M., consiliului de conducere al gos
podăriei, să lucreze în sectorul zootehnic. 
Adunarea generală s-a orientat pe loc. 
Cinci tineri: Zamfira Șoimu, Ștefănache 
Vlad, Năstase Agache, Ionel Popoiu și 
Toader Bercaru au fost recomandați să 
lucreze in sectorul zootehnic.

„Mă înscriu 
în echipa 

de constructori"
Discuții vii au fost purtate și în legă

tură cu felul în care tinerii au participat 
și trebuie să participe la construcțiile 
gospodăriei. Volumul construcțiilor ridi
cate numai în cîțiva ani în gospodăria 
din Șivița este impresionant. Colectiva de 
aici dispune în prezent de 12 grajduri 
pentru animale, două maternități și o în- 
grășătorie de porci pentru 500 de capete, 
două incubatoare cu o capacitate de 9000 
de ouă pe serie, 4 hale pentru păsări, 3 ma
gazii de cereale cu o capacitate de peste 
150 de vagoane, ateliere de fierărie și tîm- 
plărie, un castel de apă și altele.

Din cuvîntul președintelui s-a văzut ci 
și în acest an tabloul construcțiilor co
lectivei va trebui întregit cu noi obiec
tive. Cu atît mai nefirească a apărut 
slaba preocupare a organizației U.T.M. 
pentru mobilizarea tinerilor colectiviști 
la ridicarea acestor construcții. Că așa 
stau lucrurile a reieșit și din cuvîntul 
tovarășului Gheorghe Guțanu, secretarul 
organizației U.T.M. pe gospodărie:

— Am fost criticați pe drept că în a- 
cest sector de activitate al gospodăriei ti
nerii n-au fost prezenți așa cum ar fi 
trebuit, a spus el. în anul acesta sîntern 
chemați să ne aducem contribuția de
plină la ridicarea construcțiilor gospodă
rești planificate. Eu mă înscriu acum in 
adunare să lucrez în echipa de construc
ții. Tovarășul președinte ne-a explicat 
clar de ce e nevoie de noi, tinerii, acolo. 
Gospodăria are nevoie de zidari, tîmplari, 
dulgheri.

Alți șase tineri printre care și Costa- 
che Oprea, Ilie Fătu și Petrache Rădvan 
au urmat exemplul secretarului organi
zației U.T.M. cerînd și ei să lucreze în 
echipa de construcții. De altfel. în hotă- 
rirea luată de adunarea generală s-a pre

văzut ca pe parcursul anului încă 10 ti
neri să treacă să lucreze aici.

Și alte obiective...
Via și livada care se vor extinde în a- 

cest an cu peste 50 de hectare pe terenuri 
slab productive, lucrările de desecări și 
irigații, piscicultura și alte obiective din 
planul de producție al gospodăriei au 
fost, de asemenea, obiectul unor discuții 
vii. Despre sarcinile pe care le au tinerii 
în acest an au vorbit : Petru Știrbăț, 
Eleonora Munteanu, Ion Basalic, ingine
rul zootehnician Ion Petrescu, Costică 
Birligoi și alții.

Un loc important la discuții l-a o- 
cupat și învățămîntul agrozootehnic de 
trei ani. S-a vorbit despre ce s-a făcut 
bine, dar și despre ceea ce trebuie să se 
facă în continuare. Mai ales că, în cercu
rile agrozootehnice din colectivă sînt cu
prinși ISO de tineri. Dar cum învață ei,
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Ce a hotărît adunarea
Apoi, proiectul de hotăriri, îmbunătățit cu propunerile 

tinerilor, a fost supus votării și aprobat în unanimitate de 
adunarea generală.

Dăm mai jos cîteva din principalele obiective ale hotă- 
rîrii :

1. SECTORUL VEGETAL :
a) în tot timpul anului și mai ales în perioadele de 

viii (însămînțări de primăvară, prașile, seceriș, transpor
tul gunoiului de grajd, cînd se vor face arăturile adînci 
de vară, recoltatul legumelor și al culturilor timpurii) toți 
tinerii vor participa la muncă în fiecare zi și vor face 
lucrări numai la nivelul cerut de agrotehnică.

b) In campaniile însămînțărilor de primăvară și toamnă, 
organizația U.T.M. va recomanda organizației de partid și 
consiliului de conducere cîte 15—20 de tineri (după 
nevoi), din cei mai pricepuți, care să lucreze pe semă
nători, batoze, combine și alte agregate.

c) înainte de arăturile efectuate după păioase, tinerii 
vor transporta pe cîmp, prin muncă patriotică, 8 000 de 
tone de gunoi de grajd și-l vor încorpora sub brazdă pe 
400 de hectare.

d) De asemenea, tinerii vor efectua muncă patriotică 
pentru redarea a 40 de hectare de teren prin desecări, 
pină

2)
a) 

laje, __ _ . .
transportarea celor 8 400 de tone de gunoi de grajd și 
mraniță, necesare celor 10 000 m.p. de răsadnițe și seră. 
Acțiunea începe în zilele imediat următoare adunării de 
față.

b) Din cei 10 000 de metri pătrați de perdele necesare 
protecției răsadnițelor, 5 000 m.p. vor fi confecționați din 
snopi de stuf de către tineri, prin muncă patriotică.

3. SECTORUL ZOOTEHNIC :
a) Pe lingă cei 32 de tineri care lucrează în sectorul 

zootehnic, în cursul acestui an organizația U.T.M. va mai 
recomanda consiliului de conducere încă 20 de tineri, din 
care 5 au fost recomandați în această adunare cu unani
mitate de voturi.

b) Fiecare tînăr de la ferma de vaci se angajează să

la data de 1 aprilie.
SECTORUL LEGUMICOL:
In lunile ianuarie și iebruarie toți tinerii de pe ate- 
cei din brigăzile legumicole și alții vor participa Ia

obțină cite 200 litri lapte pe cap de vacă furajată, peste 
planul de producție al G.A.C., iar cei de la ferma de 
ovine cite 0,200 kg lină peste plan de la flecare oaie pe 
care o au in îngrijire.

4. SECTORUL POMI-VITICOL :
a) Toți tinerii din sectorul poml-viticol și alții vor par

ticipa la toate lucrările ce se fac acum, în primăvară și la 
toamnă Ia plantarea celor 30 de ha cu viță nobilă și 20 ha 
cu livadă pe terenuri în pantă.

b) în primăvară, tinerii vor planta prin muncă patrio
tică, 3 000 de puieți iar în toamnă 6 ha de livadă. De a- 
semenea, ei vor confecționa tot prin muncă patriotică 
15 000 de spațieri pentru viță de vie din material lemnos 
rezultat din deirișarea unor pilcuri de salcimi.

5. SECTORUL CONSTRUCȚII :
a) In cursul acestui an vom propune consiliului de con

ducere al G.A.C. 15 tineri care să lucreze în echipa de 
construcții. Un număr de 6 tineri au cerut chiar acum să 
lucreze la construcții și adunarea generală a votai în una
nimitate cererea lor.

b) Tinerii vor confecționa, prin muncă patriotică, 8 000 
de snopi de papură din cel 14 000 snopi necesari învelirll a 
două grajduri și un saivan de oi. Tot prin murrcă patriotică 
vor transporta 25 tone de balast.

6) ADUNAREA GENERALĂ U.T.M. A MAI HOTĂRÎT:
a) în toată perioada cît vor dura cursurile agrozooteh

nice, comitetul organizației U.T.M. va ajuta pe fiecare 
tînăr să-și însușească temeinic fiecare lecție, organizînd 
grupe de întrajutorare la studiu, recenzii la cărți de spe
cialitate, vizionarea în comun a unor filme documentare 
agricole. în toamnă va îndruma încă 50 de tineri să par
ticipe la cursurile care se vor redeschide.

b) Pentru stimularea tinerilor fruntași în producție, sub 
îndrumarea organizației de partid și cu sprijinul consiliu
lui de conducere al G.A.C., se vor organiza vizite în u- 
zine și la șantiere din Galați, vizite la diferite muzee din 
Capitală, excursii.

c) Vom înființa, pină Ia sfîrșitul lunii aprilie, două 
posturi utemiste de control (unul în sectorul vegetal și 
unul la sectorul zootehnic) care vor organiza periodic rai
duri în urma cărora vor face propuneri concrete privind 
îmbunătățirea activității tinerilor în producție.

Se discută aici despre treburi serioase... Uite care e și părerea mea. Sînt de acord să mai reco
mandăm și pe alji tineri să lucreze ca îngrijitori de animale. Dar să știji că asta-i meserie serioasă. 
Ori te fii de ea ca lumea, ori te lași păgubaș. Să-i recomandăm pe tineri dar să nu mai uităm de ei 

după aia... să-i ajutăm să învețe și să muncească serios...

cum participă la lecții, ce cunoștințe și-au 
însușit pină acum ? Despre lucrurile as
tea — s-a arătat în adunare — prea 
puțin s-a ocupat organizația U.T.M. Co
mitetul U.T.M. va trebui să analizeze 
periodic modul cum studiază fiecare 
cursant. Pe bună dreptate s-a arătat că 
mai sînt unii tineri ca Simion Chipailă și 
Spirache Putinei care sînt înscriși doar 
cu numele la cursuri.

— Păi, așa ne pregătim noi — a spus 
utemista Vasilica Purcică. Vine primă
vara, ieșim în cîmp și trebuie să facem 
multe lucrări noi pe care le cere știința. 
Mîine, poimîine va trebui să pregătim ră
sadurile pentru grădină. Mai sînt unii 
dintre noi care încă nu știu cum se fac 
gropile pentru paturile calde, cum trebuie 
ocrotite plantele sau rolul pe care-l are 
repicatul în călirea răsadurilor. Dacă nu 
ne însușim ce ni se predă, dacă nu cău
tăm să citim, degeaba. Vom face tot lu
cru de mîntuială. Deci, nu ne rămîne alt
ceva de făcut, decît să învățăm.

Adunarea generală deschisă 
a organizației U.T.M. din 
G. A. C. Șivița a pus în 
fața tinerilor obiective și sar
cini precise, a stabilit concret 
căile prin care se pot realiza 
aceste obiective. Organizația de 
partid din gospodărie a apre
ciat adunarea generală care 
s-a desfășurat, ca pe o iniția
tivă utilă și bine gîndită a or
ganizației U.T.M. Tovarășul 
Niculiță Șoimu, secretarul or
ganizației de partid din G.A.C., 
a subliniat faptul că organiza
ția U.T.M. trebuie să întărească 
permanent munca de educație 
comunistă in rindul tinerilor, 
să-i ajute zilnic ca ei să-și res
pecte angajamentele luate. A- 
dică, cuvîntul dat să devină 
faptă.

„Ziceți-i băîeti 
pe nume!"

După o treabă făcută temeinic, la sfîr
șitul adunării, brigada artistică a pre
zentat un program (era, doar vorba de o 
adunare a tineretului) care a subliniat 
unele aspecte ale dezbaterilor din adu
nare prin cintece și cuplete vesele. Spi
cuim și noi cîteva fragmente din pro
gram :

„Zlceți-i băieți pe nume : 
La grădina de legume 
Obținurăm, dragii mei, 
Peste-un milion de lei. 
Iar în ăst an, măi Ioane, 
Peste două milioane".

Ori îfi faci autocritica și-fi anali zezi munca așa cum trebuie, ori Pentru indisciplină, pentru păreri nesănătoase despre atitudinea fafă 
nu mai face lumea degeaba să rîdă... de avutul obștesc, adunarea l-a criticat serios pe G'heorghe Pur

cică. La ce se gîndește el acum ? După chipul lui se vede că opinia 
colectivului nu-i este totuși indiferentă.

Sînt cîntați și fruntașii din sectorul 
zootehnic.

„Da. tovarăși, așa e,
Ei, Codreanu Nicolae

Ghiță, Oprea Grigoraș
Toți îngrijitori fruntași!
Că lucrînd bine, mai an,
Obținură peste plan
Lapte, vere, pe-ntrecute
Litri cam vreo 200”.

Iar despre vie și livadă se spunea:

„Vom planta pe deal, bădie,
Treizeci de hectare vie,
Pomi vreo două zeci hectare
Să ne fie satul floare 
în grădina țării, floare 
Mîndră și strălucitoare*.

Ca de obicei, n-au fost uitați nici cei 
care mai au încă de luptat cu unele lip
suri și ghimpele satirei s-a îndreptat mai 
ales spre sectorul construcțiilor din gos
podărie unde tinerii nu prea au lucrat.

„în echipă, ce să zici,
Au lucrat numai... bunici
Și noi avem, dragii mei,
Planuri multe în ’63
Și o spunem pe de-a dreptul:
Să lucreze tineretul!“

în încheierea programului, brigada ar
tistică de agitație a cîntat puterea gos
podăriei colective, frumusețea muncii 
unite:

„Trandafir moldovenesc,
Mult mi-i drag și mă mîndresc
Că la Șivița, la noi,
Toate-s mîndre azi și noi,
Că muncim în libertate
Lanurile îngemănate, 
Prin înțelepciunea lui, 
Dragului, partidului".

Adunarea a durat aproape două ore și 
jumătate. (Păcat însă că, din cauză că 
unii tineri au întârziat, ea a început cu o 
jumătate de oră mai târziu, față de ora 
fixată). Bine pregătită, anunțată din 
timp, adunarea și-a atins scopul propus. 
Tinerii au știut ce vor, au știut ce să 
vorbească. Discuțiile au fost vii, intere
sante, iar angajamentele luate — pe mă
sura posibilităților tinerilor colectiviști 
din Șivița.

NICOLAE BARBU 
TUDOREL OANCEA 

Fotografii: ION CUCU

dNTK SIMPLU
Însuflețit și tînăr călător, 
în dimineața pururi argintie 
și-n seară și-n amurgul vuitor, 
azi te cutreier, țară-bucurie.

Urcînd, port haina munților severi 
cu nasturi grei și sclipitori, de stele 
Haina cîmpiilor o port în seri — 
cîmpii unite, de lumină grele.

Dar mai ales, în ritmul uriaș, 
pe străzi ce se siîrșesc sclipind în soare, 
port zilnica mea haină de oraș, 
a marilor zidiri scînteietoare.

Spun : bună dimineața, șantier. 
Fiece frunză energii emană. 
Se-nalță calm, spre stele ce nu pier, 
gîndirea noastră demnă și umană.

Trec peste cîmpuri, mă ridic pe munți. 
Lumina ta-i cunună grea de lauri.
O, țara mea, cînd numele-ți pronunț, 
parcă și pietrele devin de aur !

FLORIN MUGUR 

Eu cred că-n mine e un sol fertil. 
Svirliți sămânța, toamna-i pe sfîrșite... 
Nu socotiți că încă sînt copil, 
Mustesc în mine seve pîrguîte.

Cînd omu-a-nsămințat întîia oară 
fără să știe, stelele în lut 
au încolțit — și cînd în primăvară 
au izvorît, de ele s-a temut

înțelegând că i-au răpit țărînii 
comori pe care le-au închis în spic, 
el a aflat atunci gustul minunii 
și-a prețuit și bobul cel mai mic.

Poate că-n mine este un grăunte 
pe care-n solul mare-nsămînțîndu-1, 
va încolți și-n pisc de munte 
și-și va-nmulți în stîncă rîndul.

ION NICULESCU 
student

PALAT
Au în priviri unica frumusețe 
A apelor cînd prind să se dezghețe, 
Cînd Ia chemarea vastelor oîmpii 
Irump prelung în sori și armonii.

Ca niciodată tineri, merg compact — 
Pămintului i-au scris Marele Act! 
îi oglindesc marmoreene trepte, 
Ei trec, surîd în gesturi înțelepte.

Au în priviri unica Simfonie
A apelor ce nu mai întîrzie
Să se-nfrățească-n marea de cristal...
Cum calcă, cum privesc, cum își admiră 
Această casă, zveltă ca o liră 
îi simți stăpîni și-ncununați egal.'

CRISTIAN PETRE 
economist Buc.

Ședința lărgită a secției de cereale și plante 
tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii 

consacrată culturii porumbului
Marți după-amiază au în

ceput în Capitală lucrările șe
dinței lărgite consacrate cultu
rii porumbului a secției de ce
reale și plante tehnice a Con
siliului Superior al Agricultu
rii.

La ședință participă tovară
șul Mihai Dalea, secretar al 
C C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, membrii secției de ce
reale și plante tehnice a Con
siliului Superior al Agricultu
rii, președinți și șefi de secții 
ai consiliilor agricole regionale, 
directori și ingineri șefi ai 
trusturilor Gostat, specialiști

----•---- ------
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de la institutele de cercetări și 
de învățămînt superior agricol 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

In cuvîntul de deschidere, 
tov. Nicolae Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, a arătat im
portanța culturii porumbului, 
subliniind rolul pe care-l are 
generalizarea în producție a 
rezultatelor cercetărilor științi
fice și a experienței înaintate 
în vederea realizării în acest 
an a unor recolte sporite.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Nicolae Giosan, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al A- 
griculturii, directorul Institu
tului central de cercetări Agri
cole, care a prezentat referatul 
„Rezultatele cercetărilor în
treprinse la cultura porumbu-

lui dublu hibrid de către sta
țiunile experimentale ale 
I.C.C.A. în perioada 1957-1362.

In continuare, tov. Dezideriu 
Torje, președintele Comisiei de 
stat pentru încercarea și omo
logarea soiurilor, a prezentat 
referatul „Comportarea hibri
zilor de porumb în perioada 
1957-1962 în rețeaua C.I.S.”, iar 
tov. Triță Făniță, director ge
neral adjunct al Trustului cen
tral Gostat, a expus referatul 
„Rezultatele obținute de gos
podăriile agricole de stat la 
cultura porumbului pentru 
boabe în anul 1962".

A fost prezentat apoi filmul 
în culori „Porumbul hibrid a- 
sigură recolte bogate”.

Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

I n
Marți seara a plecat spre 

Moscova, la invitația lui E. I. 
Afanasenko, ministrul învăță- 
mîntului din R.S.F.S. Rusă, o’ 
delegație a Ministerului Invă- 
țămîntului, condusă de acad. 
Ilie Murgulescu. ministrul în
vățământului.

f o r m a ț
La plecare, în Gara de Nord, 

delegația a fost condusă de 
membri ai conducerii Ministe
rului Învățămîntului și de re
prezentanți ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice.

★
Teatrul „C. Nottara" a pre-

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Populară Bulgaria, to
varășul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne, a 
trimis o telegramă de felicita
re tovarășului Ivan Bașev, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria.

* t>

1 1
zentat marți seara, în sala Ma- 
gheru, premiera piesei „Prirrta 
zi de libertate” de Leon Kruc- 
zkowski, în regia Sandei Mânu 
și a lui Mircea Avram.

Decorurile sînt semnate de 
Mircea Marosin, iar costumele 
de Mircea Nico Iau,

Propuneri de candidați 
pentru alegerile de deputați 

in sfaturile populare
(Urmare din pag. I) 

didat pe loan Gulei, brigadier 
de cîmp la G.A.C. Ipotești. Pe 
loan Gulei îl cunosc bine cetă
țenii din comună. împreună 
cu brigada el a muncit cu rîv- 
nă pentru obținerea unor pro
ducții sporite. în anul care a 
trecut, brigada condusă de el 
a realizat 18 600 kg sfeclă de 
zahăr la hectar și 20 000 de kg 
cartofi. El este participant ac
tiv la acțiunile întreprinse de 
sfatul popular pentru înfrumu
sețarea comunei. O contribuție 
de seamă a adus-o la extinde
rea rețelei electrice, la radio- 
ficarea comunei, la întreține
rea drumurilor și altele. Pen
tru activitatea lui neobosită, 
organizația P.M.R. din cornu

nă l-a primit de curînd în rân
durile candidaților de partid.

Adunări pentru propunerea 
de candidați au avut loc în 
cursul zilei de marți în toate 
comunele și orașele de subor
donare raională din regiunea 
Suceava.

TIMIȘOARA. în regiunea 
Banat, în adunările care au 
avut loc în circumscripțiile 
electorale, au fost propuși can
didați în cursul zilei de marți 
peste 300 de oameni ai mun
cii — muncitori fruntași în 
producție, colectiviști și me
canizatori, tehnicieni și ingi» 
neri, medici, învățători, gos
podine, activiști culturali și 
alții.

(Agerpres) ,



UE PESTE HOTARE • BE PESTE HOTARE • BE PESTE HOTARE
Deschiderea celui de-al Sosirea lui V.V. Kuznețov 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie,

Congres al P.S. U G
la Havana
14 ianuarie 
răspunzînd

colaborare șl asistentă mutuală

BERLIN. — Corespondentul 
Agerpres, St Deju, transmite: 
La 15 ianuarie, la Berlin în 
sala care poartă numele an
tifascistului german Werner 
Seelenbinder s-a deschis cel 
de-al VI-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. Printre delegați se află 
muncitori din întreprinderi și 
gospodării de stat, membri ai 
cooperativelor agricole de pro
ducție, inovatori în producție, 
eroi ai muncii, veterani ai 
mișcării muncitorești germane, 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții publice.

La congres participă delega
ții din partea a 70 de partide 
comuniste și muncitorești.

Delegația Partidului Munci
toresc Romîn, care participă la 
Congres, este alcătuită din to
varășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., conducătorul 
delegației, Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului — 
secretar al C.C. al 
Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției 
de propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R., Aldea Militaru,

Politic,
P.M.R.,

prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., și 
Ștefan Cleja, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. în R.D.G.

Sala congresului este pavoa
zată festiv: drapele roșii ale 
mișcării muncitorești interna
ționale, drapele de stat ale Re
publicii Democrate Germane, 
Marea stemă a congresului — 
figurile lui K. Marx, F. En
gels și V. I. Lenin pe un fundal 
roșu.

Tov. Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., de
clară deschis Congresul al 
VI-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania. în picioa
re asistența cinstește memoria 
activiștilor de frunte ai mișcă
rii muncitorești internaționa
le, ai P.S.U.G., precum și altor 
patrioți de frunte ai R. D. 
Germane care au încetat din 
viață în perioada după cel 
de-al V-lea Congres al P.S.U.G.

în aplauzele puternice ale 
celor prezenți tov. Walter Ul
bricht salută delegații și re
prezentanții partidelor comu
niste și muncitorești prezente 
la congres.

După alegerea Prezidiului,

Congresul confirmă urmă
toarea ordine de zi :

1. — Raportul Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania și raportul 
Comisiei Centrale de Revizie 
(cele două rapoarte au fost 
prezentate delegaților în scris).

2. — „Programul socialismu
lui și sarcina istorică a Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania" — raportor tov. Walter 
Ulbricht.

3. — Statutul P.S.U.G. Ra
portor Erich Honecker.

4. — Alegerea organelor cen
trale.

Tov. Friederich Ebert, mem
bru al Biroului Politic, dă 
cuvîntul tovarășului Walter 
Ulbricht care prezintă expu
nerea „Programul socialismu
lui și sarcina istorică a Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania".

Lucrările primei zilei a Con
gresului au continuat cu dis
cuții asupra raportului de ac
tivitate al Comitetului Central, 
proiectului de Program 
P.S.U.G. și a expunerii lui 
Ulbricht.

Congresul își continuă 
crările.

al 
W.

lu-

Expunerea tovarășului Walter Ulbricht

au 
Ei

BERLIN 15 (Agerpres). — 
W. Ulbricht a arătat în expu
nerea sa că proiectul de 
program al Partidului Socia
list Unit din Germania a fost 
discutat de către întregul po
por. Făurind Republica Demo
crată Germană, poporul a creat 
pentru prima dată în istoria 
Germaniei propriul său stat 
în care au fost lichidate din 
rădăcini cauzele războaielor.

Walter Ulbricht a trecut 
apoi în revistă realizările ob
ținute pînă în prezent în 
R.D.G. prin forța creatoare a 
oamenilor muncii. Calea noas
tră spre o eră nouă, a declarat 
el, a fost parcursă în perioa
da istorică scurtă de după anul 
1945. în acești ani hotărîtori 
oamenii muncii germani 
înfăptuit reforma agrară,
au făurit mari uzine și între
prinderi populare. Oamenii 
muncii au dezvoltat forțele de 
producție și au ridicat produc
tivitatea muncii lor. Sprijinin- 
du-se pe ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice, ei au pus 
capăt situației mizere a po
porului și au lichidat morma
nul de ruine pe care l-au lăsat 
imperialismul, militarismul și 
fascismul hitlerist. Datorită 
politicii consecvente a parti
dului, Republica Democrată 
Germană este un stat socialist 
industrial bine dezvoltat, care 
ocupă o poziție trainică în sis
temul economic mondial al so
cialismului. Potrivit calculelor 
economiștilor noștri, a decla
rat el, pe teritoriul R.D.G., 
care reprezintă mai puțin de 
o pătrime din teritoriul fostu
lui Reich german, am atins la 
sfîrșitul anului 1961 aproxima
tiv 90 la sută din volumul pro
ducției industriale a întregii 
Germanii din anul 1936. Men- 
ținîndu-se ritmul prevăzut de 
creștere a productivității mun
cii, la sfîrșitul anului 1964 
vom atinge un volum al pro
ducției industriale egal cu cel 
al întregului Reich german 
din 1936, iar ca urmare a în
deplinirii planului septenal, a- 
cest nivel va fi depășit consi
derabil. Poporul eliberat de 
exploatare și asuprire este 
creatorul acestui miracol eco
nomic.

Vorbind despre situația in
ternațională, W. Ulbricht a 
declarat că evoluția evenimen
telor din ultimii ani a de
monstrat justețea tezei formu
late de Consfătuirea din I960 
a reprezentanților celor 81 
partide comuniste și muncito
rești : conținutul și particula
ritățile fundamentale ale dez
voltării societății omenești sînt 
determinate în actuala epocă 
mai ales de succesele Uniunii 
Sovietice, ale sistemului mon
dial socialist și de forțele care 
luptă împotriva imperialismu
lui. pentru transformarea so
cialistă a societății.

Vorbitorul a subliniat succe
sele obținute de U.R.S.S. de 
la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Faptul că Uniunea 
Sovietică a ocupat deja primul 
loc în lume în ramurile hotă- 
rîtoare ale științei șl tehnicii 
are o importanță istorico-mon- 
dială. Acest lucru este dove
dit de grandioasele succese ale 
Uniunii Sovietice în cucerirea 
Cosmosului.

După cum a arătat în conti
nuare W. Ulbricht, după Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. 
înlăturarea cultului personali
tății lui Stalin — cotitură im
portantă înfăptuită sub condu
cerea leninistă a C.C. al 
P.C.U.S. și, îndeosebi, din ini
țiativa tovarășului Nikita 
Sergheevici Hrușciov — a dat 
un puternic avînt mișcării co
muniste internaționale.

Raportorul a dat o Înaltă 
prețuire eforturilor pașnice 
ale Uniunii Sovietice în învin
gerea crizei internaționale din 
regiunea Mării Caraibilor. 
Prin politica sa fermă, rațio
nală și pătrunsă de conștiința 
răspunderii, guvernul Uniunii

Sovietice a îndepărtat lumea 
de prăpastia războiului atomic.

Pentru omenirea contempo. 
rană, pentru relațiile dintre 
țările cu orînduiri de stat dife
rite nu există altă posibilitate 
decît coexistența pașnică. Răz
boiul a încetat de a mai fi uri 
mijloc de rezolvare a proble
melor litigioase.

După ce criza din regiunea 
Mării Caraibilor, provocată de 
Statele Unite, a adus lumea în 
pragul unui război nuclear, 
mulți oameni își pun între
barea în ce mod pot fi lichi
date în Germania. îndeosebi 
în Berlinul occidental rămăși
țele celui de-al doilea război 
mondial.

încheierea conflictului din 
regiunea Mării Caraibilor ne 
învață că și într-o situație 
atît de încordată se poate 
realiza o anumită înțelegere 
pe calea tratativelor. Dacă a- 
cest lucru a fost 
merica centrală, 
mult trebuie să 
Europa centrală.

Firește că acum 
tuturor popoarelor sînt aținti
te spre Germania, deoarece 
rămășițele celui de-al doilea 
război mondial din Berlinul 
Occidents’ și din Germania oc
cidentală reprezintă principa
lul focar de primejdie. Lupta 
pentru dezarmare, a spus vor
bitorul, 
pașnică 
transformarea Berlinului occi
dental în oraș pașnic, neutru 
și liber. Aceasta înseamnă în 
primul rînd lichidarea statu
tului de ocupație și a baze
lor N.A.T.O. din Berlinul oc
cidental. O asemenea regle
mentare pașnică ar contribui 
la încheierea unui pact de 
neagresiune între statele par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre 
ale N.A.T.O. și ar înlătura tot
odată una din piedicile hotă
râtoare din calea spre dezar
marea generală și totală.

Făcînd o apreciere a condi
țiilor reale ale evoluției eveni
mentelor, a spus în continuare 
W. Ulbricht, considerăm ne
cesară continuarea tratativelor 
dintre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. în ce privește regle
mentarea pașnică germană și 
în problema Berlinului occi
dental. Sîntem convinși că 
realizarea unei înțelegeri este 
posibilă.

Sîntem gata să ținem seama 
că în legătură cu Berlinul oc
cidental puterile occidentale 
acordă un anumit rol proble
melor de prestigiu. De aceea _ 
sîntem dispuși să discutăm | 
despre reglementarea trepta
tă a problemei transformării I 
Berlinului occidental în oraș 
liber, neutru și pașnic. Sîntem | 
dispuși de asemenea ca în In
teresul reglementării pașnice a 
acestei probleme să studiem 
propunerea ca în Berlinul oc
cidental steagul N.A.T.O. să 
fie deocamdată înlocuit cu 
steagul Organizației Națiuni
lor Unite și ca O.N.U. să-și a- 
sume acolo anumite obligații 
și funcții internaționale. De
sigur că o asemenea reglemen
tare ar fi acceptabilă pentru I 
noi dacă ar include respecta- ■ 
rea suveranității Republicii | 
Democrate Germane de către 
toate statele membre, în pri- | 
mul rînd în ce privește folosi
rea căilor de transport, tere
stre, fluviale și aeriene ale 
R.D.G. spre Berlinul occiden
tal.

W. Ulbricht s-a pronunțat 
pentru ducerea de tratative 
între R.D.G. și R.F.G. Ne pro
nunțăm, a spus el, pentru nor
malizare, pentru stabilirea u- g 
nor legături de afaceri între I 
cele două state germane. Sîn- | 
tem gata, de asemenea, să ■ 
ducem tratative cu Senatul | 
vest-berlinez privitoare la sta- _ 
bilirea de relații normale.

posibil în A- 
cu 
fie

atît mai 
posibil în

pri virile

cere reglementarea 
germană, inclusiv

Raportorul s-a oprit apoi a- 
supra problemelor coeziunii 
frățești a partidelor comuni
ste și muncitorești și a unității 
statelor lagărului socialist.

Din păcate, nu toate parti
dele frățești au respectat cele 
stabilite de reprezentanții par
tidelor comuniste și muncito
rești în anul 1960, în legătură 
cu unitatea și coeziunea parti
delor comuniste și a țărilor so
cialiste, precum și cu coexi
stența pașnică. Mă refer în 
primul rînd la atitudinea con
ducătorilor partidului din Al
bania și a acelora care se află 
în spatele lor.

Prin atacurile lor neînteme
iate împotriva politicii de 
coexistență pașnică, promova
tă cu consecvență de Uniunea 
Sovietică în interesul păcii în 
întreaga lume, ei încalcă teze
le principiale din declarațiile 
Consfătuirilor 
lor partidelor 
muncitorești și 
cauzei noastre 
atitudinea lor conducătorii al
banezi au dat deja suficiente 
dovezi clare că ei sînt nu nu
mai sectariști înguști, ci și ad
versari ai marxism-leninismu- 
lui. Considerăm realiste for
mulările adoptate de partidele 
comuniste și muncitorești în 
anul 1960 la Moscova, conside
răm că Uniunea Sovietică, 
promovînd o politică consec
ventă de pace și coexistență 
pașnică respectă cu strictețe a- 
ceste formulări.

Considerăm că articolul pu
blicat la 7 ianuarie 1963 în 
ziarul „Pravda”, sub titlul „Să 
întărim unitatea mișcării co
muniste în numele triumfului 
păcii și socialismului”, este 
foarte folositor pentru eluci
darea problemelor principiale 
și consolidarea unității mișcă
rii comuniste mondiale. Acesta 
este un articol oportun întru
cît conducătorii Partidului 
Muncii din Albania și anumite 
forțe care îi sprijină se înde
părtează de la principiile im
portante ale marxism.leninis- 
mului și de la hotărîrile adop
tate în comun de partidele co
muniste și muncitorești.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, precum și partidul 
nostru își orientează în spirit

reprezentanți- 
comuniste și 

aduc prejudicii 
comune. Prin

r

I 
I 
I
I 
I

ROMA. — în librăriile 
apărut romanul 

de Zaharia Stancu. 
Traducerea în limba italiană 
a romanului este semnată de 
prof. Giovanni Baldari.

italiene a 
„Dulăii"

politica spre consoli- 
coexistenței pașnice a 
cu sisteme sociale di-

leninist 
darea 
statelor 
ferite, spre întrecerea econo
mică a socialismului cu capita
lismul și spre victoria comu
nismului în aceste condiții. 
Dogmaticii însă sînt, dimpo
trivă, profund neîncrezători în 
forțele socialismului și comu
nismului, în forțele maselor 
populare. Ei se pronunță împo
triva politicii coexistenței paș
nice. In condițiile coexistenței 
statelor cu orînduiri sociale di
ferite, respingerea coexistenței 
pașnice înseamnă orientarea 
spre război.

In timp ce Uniunea Sovietică 
sprijină în mod real lupta de 
eliberare națională a popoare
lor care s-au eliberat și se eli
berează de sub imperialism, 
dogmaticii doresc să ne inspire 
ideea că cel mai important lu
cru îl constituie răspîndirea 
frazelor de hîrtie.

P.S.U.G. consideră că între 
partidele comuniste și munci
torești toate problemele pot și 
trebuie să fie rezolvate pe ca
lea consultării și adoptării de 
hotărîri în comun și că este 
inadmisibil ca unii lideri de 
partid, care nu sînt de acord cu 
principiile Declarației comune 
din 1960, să încerce în mod ar
bitrar să-și impună ideile dog
matice altor partide. Sîntem 
convinși că mișcarea comunistă 
internațională în frunte cu 
P.C.U.S. va dezvolta și va în
tări și pe viitor unitatea sa pe 
baza principiilor marxism-Ie- 
ninismului.

In continuare, W. Ulbricht 
s-a ocupat de problemele dez
voltării interne a R. D. Ger
mane. Planul septenal al eco
nomiei naționale pe perioada 
1964-1970, a spus el, va consti
tui un nou pas pe calea dez
voltării economice a R. D. 
Germane, aportul său la între
cerea economică a țărilor so
cialiste cu cele capitaliste.

In anul 1970 volumul pro
ducției anuale a întregii in
dustrii va trebui să reprezinte 
în expresie valorică 136 mili
arde mărci, depășind de șase 
ori volumul producției indu
striale din anul creării R. D. 
Germane.

In anii septenalului, a spus 
raportorul, trebuie să dezvol
tăm forțele de producție în ve
derea desăvîrșirii construcției 
socialiste, creării bazei tehnico- 
materiale a socialismului fără 
de care victoria definitivă a 
socialismului este de necon
ceput.

Un capitol special al rapor
tului este consacrat problemei 
dezvoltării continue a agricuL 
turii socialiste.

In ultima parte a expunerii 
sale, consacrată problemelor de 
partid, W. Ulbricht a arătat că 
sarcina principală a partidului 
constă în dezvoltarea inițiati
vei tuturor cetățenilor în inte
resul dezvoltării continue a 
orînduirii sociale socialiste.

A fost un mare succes fap
tul că, din momentul constitu
irii sale, partidul a reușit •— 
fără crize interne esențiale — 
să indice, în conformitate cu 
scopul urmărit și cu pricepere, 
din punct de vedere tactic, ca
lea spre orînduirea antifascisă 
— democratică și spre trecerea 
la transformări socialiste, așa 
cum ne-a învățat Lenin. Deși 
cultul personalității lui Stalin 
a pricinuit pierderi și partidu
lui nostru, a declarat W. Ul
bricht, conducerea noastră de 
partid a rămas închegată și 
unită. Raportorul a relevat ne
cesitatea perfecționării conti
nue a conducerii și controlului 
de partid. In încheiere, W. Ul
bricht a subliniat că P.S.U.G. 
a ținut întotdeauna și va ține 
sus steagul victorios al mar- 
xism-leninismului.

HAVANA. — La 
a sosit la Havana 
invitației lui Râul Roa, minis- 
strul afacerilor externe al Cu
bei, V. V. Kuznețov. prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.

La aerodrom V. V. Kuzne
țov a fost întîmpinat de Râul 
Roa, ministrul afacerilor ex
terne al Cubei, Chomon Me
diavilla, ministrul comunica
țiilor, și A. I. Alexeev, amba
sadorul U.R.S.S. în Cuba.

★
In drum spre Havana, V. V. 

Kuznețov și persoanele care îl 
însoțesc au făcut un scurt po
pas pe aerodromul din Ciudad 
de Mexico, unde V. V. Kuzne
țov a făcut următoarea decla
rație pentru reprezentanții 
presei:

„Am sosit la Ciudad de Me
xico de la New York, aflin- 
du-ne în drum spre Havana, 
unde am fost invitați de prie
tenii cubani.

La New York am participat 
la tratativele dintre părțile di
rect interesate, cu participarea 
secretarului general al O.N.U.

Problemele discutate s-au 
referit la reglementarea recen
tei crize din regiunea Mării

Caraibilor. Tratativele s-au în
cheiat prin expedierea la 7 ia
nuarie a unei scrisori comune 
a guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. 
către secretarul general al 
O.N.U., precum și prin expe
dierea documentelor respective 
către guvernul Republicii 
Cuba. In cunoscuta scrisoare 
comună a fost confirmat acor
dul cu privire la reglementarea 
crizei din regiunea Mării Ca
raibilor, obținut în timpul 
schimbului de mesaje dintre 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.R.S.S. și președin
tele S.U.A.

Dar la tratativele de la New 
York nu au putut fi rezolvate 
o serie de probleme de mare 
însemnătate pentru asigurarea 
unei păci trainice in regiunea 
Mării Caraibilor. Trebuie să 
regretăm că guvernul S.U.A. 
nu a consimțit să accepte pro
punerile guvernului Republicii 
Cuba din 28 octombrie 1962, 
care urmăresc întărirea păcii 
și normalizarea continuă a si
tuației din această regiune și 
corespund întrutotul principii
lor Cartei O.N.U. Guvernul 
sovietic sprijină fără rezerve 
aceste propuneri ale guvernu
lui Republicii Cuba și consi
deră că ele trebuie să fie tra
duse în viață.

între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

Prietenia frățească
romîno - bulgară

Tratativele sovhto-amsricane în problema
încetării experiențelor cu arma nucleară
NEW YORK. — La repre

zentanța U.R.S.S. de pe lîngă 
O.N.U. din New York a avut 
loc la 14 ianuarie prima între
vedere între reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele 
bilaterale în problema încetă
rii experiențelor cu arma nu
cleară.

La întrevederea care a avut 
loc la propunerea S.U.A.. au 
participat din partea sovietică
N. T. Fedorenko, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la
O. N.U. și S. K. Țarapkin. re-

prezentantul U.R.S.S. în Sub
comitetul pentru interzicerea 
experiențelor cu arma nuclea
ră ; din partea americană a 
participat William Foster, di
rectorul Agenției pentru de
zarmare și control asupra 
armamentelor.

în cursul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri 
unele probleme referitoare 
încetarea experiențelor 
arma nucleară.

Următoarea întrevedere ur
mează să aibă loc astăzi.

în 
la 
cu

Mesajul președintelui Kennedy
în Congresul S. U. A.

ia-WASHINGTON. — La 14 
nuarie președintele S.U.A., John 
Kennedy, a citit, în ședința comu
nă a celor două camere ale Con
gresului S.U.A., mesajul „Cu pri
vire la starea Uniunii". Potrivit 
tradiției, la începutul fiecărui an 
președinții americani întocmesc în 
aceste mesaje bilanțul anului care 
a trecut și trasează, în linii gene
rale, orientarea politicii lor inter
ne și externe pe anul în curs.

Mesajul afirmă că anul trecut 
s-a caracterizat prin succese ale 
așa-zisei „lumi libere". Statele U- 
nite, a spus președintele Kennedy, 
„au menținut granițele libertății 
din Vietnam pînă în Berlinul oc
cidental" (terminologie folosită de 
Kennedy pentru a desemna sfera 
de dominație a lumii capitaliste — 
N. R.). Totodată el a avertizat că 
„simpla absență a războiului nu 
înseamnă pace. Probleme 
loase rămîn 
Cuba pînă la 
sud".

Referindu-se 
ședințele Kennedy a făcut elogiul 
acordurilor încheiate cu Macmillan 
la Nassau privind crearea unei 
forțe nucleare „multilaterale" și a 
susținut cunoscuta teză americană 
că țările N.A.T.O. trebuie să adu
că o contribuție mai mare în ce 
privește intensificarea înarmării 
cu armament convențional. Recu- 
noscînd că „divergențele de pă
reri din cadrul N.A.T.O. vor con
tinua", el a căutat să atenueze 
gravitate* lor.

Referindu-se la perspectivele pă
cii în anul 1963, Kennedy a recu
noscut importanța rezolvării pro
blemei dezarmării. „Noi nu consi
derăm dezarmarea ca un vis zadar
nic, întrucît avem convingerea că, 
In ultima instanță, ea este singura 
cale de garantare a securității in
ternaționale fără a primejdui in
teresele cuiva", a spus Kennedy,

pericu- 
pretutindeni — din 
Marea Chinei de

la N.A.T.O., pre-

o-subliniind că „a duce tratative 
norabile nu constituie o greșeală". 
Totuși Kennedy a prezentat lucru
rile ca și cum statornicirea păcii 
ar depinde numai de Uniunea So
vietică.

în legătură cu problemele inter
ne ale S.U.A., președintele a atras 
atenția că „timp de 61 de luni, 
dintr-un total de 62 de luni, șoma
jul s-a menținut la 5 la sută sau 
mai mult“ din totalul brațelor de 
muncă și că trebuie îmbunătățită 
„viața celor 32 milioane de ameri
cani care trăiesc încă în pragul 
sărăciei".

O e împlinesc 15 ani de la 
semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și 

asistență mutuală între Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Populară Bulgaria — 
eveniment însemnat în istoria 
legăturilor frățești romîno-bul- 
gare.

Popoarele romîn și bulgar 
sînt legate printr-o prietenie de 
secole. Destinele lor s-au îm
pletit de-a lungul istoriei, prie
tenia dintre ele consolidîndu-se 
în lupta comună pentru liber
tate națională și socială.

Tratatul semnat la 16 ianua
rie 1948 a ridicat pe o treaptă 
nouă, superioară, tradiționala 
prietenie romîno-bulgară.

Interesele fundamentale' co
mune ale țărilor noastre socia
liste, atașamentul popoarelor 
noastre față de învățătura 
marxist-Ieninistă atotbiruitoare, 
fidelitatea față de principiile 
internaționalismului proletar — 
iată temeliile de granit pe care 
se dezvoltă relațiile frățești ro- 
mîno-bulgare, relații ce fac 
parte integrantă din legăturile 
ce unesc strîns marea familie 
a țărilor socialiste.

Poporul nostru se bucură din 
inimă de marile succese obți
nute de poporul frate bulgar pe 
calea înfloririi patriei sale so
cialiste. Economia R. P. Bulga
ria cunoaște un avînt continuu, 
înfloresc cultura și știința. Oa
menii muncii din Bulgaria fră
țească luptă cu avînt pentru 
înfăptuirea programului însufle- 
țitor trasat de cel de-al VlII-lea 
Congres al P.C. Bulgar.

Succesele poporului bulgar, 
succesele poporului nostru pe 
drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste în Republica Popu
lară Romînă, ca și succesele 
celorlalte popoare din țările so
cialiste frățești sînt inseparabil 
legate de relațiile de colabora
re și întrajutorare tovărășească 
statornicite între țările lagăru
lui socialist și în primul rînd 
de ajutorul multilateral al Uniu
nii Sovietice.

In anii care au trecut de la 
semnarea Tratatului, relațiile 
romîno-bulgare bazate pe prin
cipiile egalității în drepturi și 
colaborării tovărășești dintre 
țările socialiste s-au lărgit și 
dezvoltat continuu în toate 
domeniile vieții politice, eco
nomice, culturale și sociale, în 
folosul ambelor țări și popoare. 
Trainica prietenie frățească ro- 
mîno-bulgară s-a întărit și se 
întărește mereu în interesul co
mun al popoarelor noastre, al 
întregului lagăr socialist, în in-

teresul păcii și colaborării in
ternaționale.

Schimburile economice romî- 
no-bulgare au crescut mereu și 
sînt prevăzute să atingă în 1965 
un volum de 3—4 ori mai mare 
decît în 1959. Anul trecut a fost 
semnat un acord de colaborare 
culturală și științifică între 
R. P. Romînă și R. P. Bulgaria, 
acord care prevede o largă 
dezvoltare a colaborării în do
meniu] științei, invățămlntului, 
culturii și artei, presei, radiote- 
leviziunii, sportului și turismu
lui.

O mare contribuție la cimen
tarea legăturilor dintre po
poarele noastre, Ia dezvoltarea 
colaborării lor multilaterale, la 
întărirea unității lagărului so
cialist au adus-o în acești ani 
vizitele reciproce ale conducă
torilor de partid și de stat din 
cele două țări. Aceste vizite au 
prilejuit manifestări puternice 
ale prieteniei noastre de 
nezdruncinat.

R. P. Romînă și R. P. Bulga
ria promovează, împreună cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
state socialiste, politica leninis
tă de pace și coexistență paș
nică, ele luptă neobosit pentru 
apărarea și consolidarea păcii. 
Popoarele și guvernele țărilor 
noastre sprijină cu toată hotă- 
rîrea propunerile istorice ale 
U.R.S.S. privind înfăptuirea de
zarmării generale și totale, cale 
sigură pentru lichidarea a în
săși mijloacelor de purtare a 
războiului. Țările noastre se 
pronunță pentru încheierea 
Tratatului de pace german și 
transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber, demi
litarizat. R. P. Romînă și R. P. 
Bulgaria militează pentru dez
voltarea unor relații de bună 
vecinătate în Balcani și crearea 
unor zone denuclearizate în a- 
ceastă regiune, pentru rezolva
rea pașnică, prin tratative a pro
blemelor litigioase.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre țările noastre, 
poporul, tineretul romîn, urează 
poporului și tineretului Bulga
riei frățești să obțină noi și tot 
mai mari succese în lupta pen
tru socialism și apărarea păcii.

Poporul nostru este ferm con
vins că prietenia și colaborarea 
romîno-bulgară se vor adinei 
și întări tot mai mult în inte
resul comun al țărilor noastre, 
în interesul întregului lagăr so
cialist, în interesul păcii și co
laborării internaționale.

Evoluția evenimentelor
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — Agenția United Press 
International anunță că podul 
peste riul Lufira, aruncat în 
aer de mercenarii lui Chombe, 
a fost reconstruit, iar forțele 
O.N.U. au trecut acest riu și 
au ocupat poziții de atac în a- 
propierea orașului Kolwezi, 
ultimul punct de sprijin al se- 
cesioniștilor katanghezi. Intre 
timp, instalațiile industriale 
ale societății „Union Miniere’’ 
din acest oraș, au fost minate 
pentru a fi aruncate în aer.

Dîndu-și seama că atacul 
împotriva orașului Kolwezi 
este iminent și că în acest caz 
aruncarea în aer a instalațiilor 
industriale l-ar lipsi complet 
de posibilitatea de a mai duce 
tratative cu guvernul central 
congolez, Chombe a recurs la 
o manevră de ultimă oră. Și-a

adunat imediat „miniștrii’’ săi 
refugiați la Kolwezi, și a adop
tat hotărîrea de a capitula în 
fața trupelor O.N.U.

Referindu.se la comunicatul 
lui Chombe, agenția U.P.I. re
latează că în cercurile politice 
și diplomatice „se manifestă 
serioase îndoieli în legătură cu 
validitatea capitulării lui 
Chombe, întrucît este bine știut 
că liderul katanghez a mai fă
cut asemenea promisiuni și în 
trecut pe care tot el nu le-a 
respectat’’. Ca și pînă acum, 
continuă agenția, „în prezent 
rămîne la latitudinea lui 
Chombe încheierea unui acord 
politic cu guvernul central — 
proces care poate dura luni și 
chiar ani“.

La numai 30 de minute de la 
anunțarea capitulării, vrînd 
parcă să întărească îndoielile
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din Congo
in legătură cu sinceritatea de
clarației sale, Chombe, anunță 
agenția Associated Press, a 
plecat cu avionul de la Kol
wezi spre orașul Kitwe, situat 
la granița cu Rhodesia de nord. 
In același timp, rasistul Roy 
Welensky, premierul Federa
ției Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, pretextând „o inspecție a 
trupelor de la granița federa. 
ției“, a plecat tot spre orașul 
Kitwe, desigur, pentru a se în
tâlni cu Chombe. Scopul ace
stei întâlniri secrete nu a fost 
dezvăluit. Insă, după cum este 
și de așteptat, aici se vor pune 
la cale noi manevre menite să 
ducă la menținerea secesiunii 
Katangăi chiar în cadrul unui 
Congo federalizat, întrucît, 
după toate probabilitățile, tot 
Chombe va conduce provincia 
Katanga.

8
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Situația din Togo
LOME 15 (Agerpres). — Co

mitetul insurecțional din Togo 
a avut luni o ședință în cursul 
căreia au fost luate hotărîri în 
vederea normalizării situației 
din țară după victoria loviturii 
de stat și răsturnarea 
nului 
După 
Kongo, secretarul Comitetului 
insurecțional, a anunțat că a- 
cest comitet a hotărît să ceară 
lui Nicolas Grunitzky să for
meze noul guvern togolez. 
Grunitzky este unul din con
ducătorii partidului de opozi
ție — Uniunea democrată a 
populațiilor din Togo și a fost 
prim-ministru al țării pînă în 
1958 cind a venit la putere 
Sylvanus Olympio. El s-a aflat 
în ultima vreme în emigrație 
în Dahomey. Grunitzky a sosit 
luni la Lome și a avut între
vederi cu membrii Comitetu
lui insurecțional, precum și cu 
oameni politici de frunte ai 
Togo-ului. Componența noului 
guvern, care are un caracter 
provizoriu, va fi anunțată ul
terior.

a semnat Ia 14 ianuarie un decret 
prin care stabilește data alegerilor 
generale la 23 iunie 1963. Alege
rile se vor desfășura după siste
mul reprezentării proporționale, 
nou introdus în Argentina. Decre
tul menționează că alegătorii vor 
fi chemați să desemneze președin
tele, vicepreședintele, 
federali și provinciali, 
autoritățile municipale, 
greș ales își va începe 
la 12 august, iar noul 
va fi instalat la 12 octombrie.

deputății 
precum și 
Noul Con- 
atcivitatea 
președinte

guver- 
lui Sylvanus Olympio. 
ședință, locotenentul

• BUENOS AIRES. — Președin
tele Argentinei, Jose Maria Guido,

• CAIRO. — După cum rela
tează ziarul ,,A1-Ahram“, la grani
ța de răsărit a Yemenului a avut 
Ioc o nouă ciocnire 
urma încercării unor 
conduse de ofițeri ai 
regale yemenite, de 
în această regiune.

diferență în minus, scrie „Les 
Echos", „echivalează cu construc
ția a trei facultăți de științe ca 
cea de la Montpellier".

• PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă la Katmandu 
a fost semnat protocolul construirii 
unei șosele naționale între Kat
mandu și Lhassa, în conformitate 
cu acordul încheiat la 15 octom
brie 1961 la Pekin între guvernul 
Republicii Populare Chineze și 
guvernul Nepalului.

• LONDRA. — La 15 Ianuarie a 
sosit la Londra delegația sovietică

condusă de S. K. Romanovski, 
președintele Comitetului de Stat 
al Consiliului de Minștri al
U.R.S.S. pentru legături culturale 
cu țările străine. Din dele
gație iac parte reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, ai i L'_. 
rului Invățămlntului Superior 
Mediu de Specialitate și ai . 
instituții de învățămlnt de 
din U.R.S.S. Delegația va 
tratative pentru semnarea 
acord de colaborare culturală 
tehnico-științifică între Uniunea 
Sovietică și Anglia pe anii 1963— 
1965.

Ministe- 
■ Si 
altor 
stat 

duce 
unui 

si

• TAIPE. — în anul 1962, în 
Taivan au fost săvîrșite 98 500 
crime, adică de patru ori mai multe 
decît în anul 1950. După cum re
levă ziarele din Taivan, principala 
cauză a creșterii numărului crime
lor constă în mizeria, șomajul și 
influența nefastă a „modului de 
viață american".

armată, în 
detașamente, 
fostei armate 
a se infiltra

Franța : „învățămîntul — 
rudă săracă a economiei"

® PARIS. — Pe marginea dez
baterilor din Adunarea Națională 
a Franței în legătură cu bugetul 
pe 1963, săptămînalul „Les Echos" 
publică sub titlul „învățămîntul 
superior reclamă credite" un arti
col în care critică insuficiența 
alocațiilor bugetare pe anul 1963 
destinate educației în Franța. 
„Educația națională rămîne ruda 
săracă a economiei noastre", scrie 
„Les Echos".

Ziarul subliniază că o serie de 
artificii bugetare au fost emise 
pentru a »educe, în fond, autori
zațiile date pentru construcții uni
versitare și material didactic co
respunzător. „Pentru anul 1963, 
sumele prevăzute în acest scop 
sînt inferioare anilor precedent! 
cu 206,3 milioane franci". Această

Ziarul francez „Le Monde" scrie că avalanșa 
investifiilor americane în țările Europei occiden
tale este un adevărat „cal troian" care aduce 
cu sine pericolul dominafiei S.U.A. în aceste țări.

Un nou film sovietic 
consacrat tinerei 

generații
• MOSCOVA. — Noul film 

„Intrare", după scenariul scris de 
Nera Panova, este apreciat ca una 
din cele mai importante producții 
ale cinematograiiei sovietice din 
ultimul timp. Regia filmului apar
ține lui Igor Talankin. care a de
butat, împreună cu Gheorgh Da- 
neli. cu filmul „Serioia". Filmul a 
fost realizat în studioul „Mosfilm", 
după povestirile „Valea" și „Vo- 
lodia" de Vera Panova. Dar el nu 
este o simplă ecranizare a celor 
două povestiri. Autorii filmului 
au creat o producție cinematogra
fică în care realitățile vieții sînt 
oglindite într-un mod profund ve
ridic .

Filmul este consacrat generației 
care a pășit în viață în anii celui 
de-al doilea război mondail. Eroii 
filmului sînt tinerii leningrădeni 
Valea si Volodia, care au fost 
evacuați din orașul asediat depar- 
et, în spatele frontului. Ei au tre
cut acolo printr-o școală aspră a 
vieții, s-au maturizat repede și au 
înțeles cit de mare este răspun
derea omului față de soarta sa și 
soarta celor din jur. Compoziția 
filmului este neobișnuită: Panova 
și Talankin au renunțat la tradi
ționala formă de alcătuire a sce
nariului. In locul unui subiect în-

chegat, sînt povestite liber cîteva 
nuvele care, formal, nu au legă
tură între ele, dar din punct de 
vedere, logic, dezvăluie intenția 
autorilor. Realizatorii Ulmului o- 
glindesc adevărul crud al greută
ților din anii războiului. în ace
lași timp, filmul reflectă o încre
dere deplină în tînăra generație, 
în forțele ei morale.
• DJAKARTA. — La 14 ianua

rie a avut loc o mare demonstra
ție la Kotabaru (Hollqndia) în fața 
clădirii misiunii Organizației Na
țiunilor Unite, care exercită In 
mod temporar tutela asupra Iria- 
nului de vest. Demonstranții au 
cerut reprezentantului misiunii să 
transmtiă la sediul O.N.U. reven
dicările populației din Irianul de 
vest cu privire la faptul că acest 
teritoriu să lie transmis imediat 
și fără rezerve Indoneziei.

Decorații pentru... merite 
în „războiul rece"

• WASHINGTON. — Ministerul 
de Război al S.U.A. a adresat Con
gresului un proiect de lege care 
acordă dreptul ca militarii care 
au dat dovadă de „eroism în bă
tăliile războiului rece" să poată fi 
decorați cu principalele ordine mi
litare. Potrivit legilor și principii
lor existente, aceste ordine se con
feră de obicei numai pentru ser
viciul militar în timpul acțiunilor 
de luptă cu adversarii armați ai 
S.U.A. Pentagonul intenționează 
să decoreze cu ordine și medalii 
militare și pe soldații și ofițerii 
forțelor armate americane care au 
dat dovadă de „eroism și curaj" 
în timpul serviciului efectuat in 
forțele armate aparținînd țărilor 
prietene ale S.U.A.
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