
BEZEB VELE INTEBNE-
MA1 BINE FOL OSITE

La începutul anului, comite tul U.T.M. de la Uzinele 
„Electroputere" Craiova a organizat cu posturile utemiste 
de control mai multe raiduri anchetă privind mai buna va
lorificare a rezervelor interne.

Rezultatele acestor raiduri au fost discutate pe larg într-o 
consfătuire de lucru la care au participat alături de colecti
vele tuturor posturilor utemiste de control, de activul U.T.M. 
și ingineri, șefi de secții, tovarăși din conducerea uzinei.

Ce probleme s-au ridicat în această consfătuire ?

— Pentru noi — spunea 
Radu Vîlcereanu — responsa
bilul postului utemist de con
trol din secția L.D.E., proble
ma nr. 1 a raidului a consti- 
tuit-o ORGANIZAREA MUN
CII.

Conducerea secției a luat 
măsuri ca în cadrul echi
pelor să fie cuprinși munci
tori de diferite grade de califi
care, pentru ca tinerii cu mai 
puțină experiență să învețe de 
la fruntași. Echipelor le-au 
fost încredințate lucrări pe 
subansamble, repere și, acolo 
unde s-a simțit nevoia, chiar 
pe operații. Sînt măsuri bune, 
care au dus la specializarea 
muncitorilor, la organizarea 
producției în flux. Ca urmare, 
a crescut productivitatea mun
cii, s-a îmbunătățit calitatea 
produselor.

Ne-am pus însă întrebarea : 
nu mai există rezerve în mai 
buna organizare a muncii ? 
Ba da, există. Am să vă dau 
un exemplu : Dumitru Spîr
leanu este, lăcătuș în atelierul 
de montaj general. împreună 
cu alți muncitori, execută lu

Inovații la
în primele 26 de zile din acest 

an inovatorii Combinatului side
rurgic Hunedoara, ajutați de ca
binetul tehnic, au aplicat în pro
ducție, în medie, zilnic, cîte o 
inovație.

La postul de comandă pentru 
deschiderea cuptoarelor adînci de 
la Iaminoarele vechi, de pildă, a 
fost pusă de curînd în funcțiune 
o instalație de semnalizare elec
trică. acustică și optică. Instala
ția realizată de maistrul loan 
Emanoilov elimină posibilitatea 
pătrunderii în cuptor a aerului 
care dă naștere la fisuri în lin-

Măsuri tehnico^ 
organizatorice eficiente

Multe din cele aproape 1 000 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
prevăzute în planurile pe acest 
an ale marilor uzine construc
toare de mașini din regiunea Bra
șov, au și fost înfăptuite. La Uzi
nele „Independența" din Sibiu, 
de exemplu, au fost aplicate pînă 
acum 63 din cele 220 de măsuri, 
a căror eficiență economică este 
evaluată la aproape 10 milioane 
lei. Pentru ridicarea indicilor de 
utilizare a cuptoarelor, s-a trecut 
la mecanizarea încărcării și des

A 15-a aniversare a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între R. P. Romînă și U.R.S.S.

TELEGRAME

București, 3 februarie 1963.

GHEORGHE ION GHEORGHE MAURER
GHEORGHIU-DEJ președintele Consiliului

prim-secretar de Miniștri
al C.C. al P.M.R., al Republicii Populare

președintele Consiliului de Stat Romîne
al Republicii Populare

Romîne

T ov atașului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului 
ION GHEORGHE MAVRER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor so
vietic vă felicităm pe dv. și în persoana dv. poporul frate ro
mîn cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Romînă.

Acest tratat, bazat pe principiile marxism-leninismului și ale 
internaționalismului socialist, a pus fundamentul trainic al dez
voltării și întăririi relațiilor de prietenie frățească și colaborare 
multilaterală fructuoasă dintre țările noastre. Anii care au tre
cut au demonstrat convingător că el corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale popoarelor noastre, cauzei unității și coeziu
nii tuturor statelor socialiste.

Oamenii sovietici se bucură în mod sincer că relațiile de prie
tenie dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă 
se dezvoltă și se întăresc din zi în zi. Credincioase mărețelor 
principii ale coexistenței pașnice, Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Romînă împreună cu celelalte țări socialiste 
luptă consecvent pentru dezarmare generală și totală, pentru 
încheierea tratatului de pace german și normalizarea pe această 
bază a situației în Berlinul occidental și rezolvarea celorlalte 
probleme arzătoare ale contemporaneității, pentru triumful cau
zei păcii și fericirea întregii omeniri.

Poporul sovietic care merge cu încredere pe drumul con
struirii comunismului salută din toată inima succesele minunate 
ale poporului romîn obținute sub conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romîn în construcția socialistă. Poporul 
nostru apreciază mult eforturile Republicii Populare Romîne în 
lupta pentru pace, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale 
între țările balcanice și transformarea regiunii Balcanilor într-o 
zonă a păcii, liberă de arma racheto-nucleară.

In această zi remarcabilă vă urăm dv., dragi tovarăși, și în
tregului popor romîn succese mari, continui în îndeplinirea pro
gramului desăvîrșirii construirii socialismului, în lupta pentru 
întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, pentru menți
nerea și întărirea păcii.

Trăiască prietenia veșnică, de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic si romîn!

N. S. HRUȘCIOV L. I. BREJNEV
prim-secretar președintele

al Comitetului Central Prezidiului Sovietului Suprem
al Partidului Comunist al U.R.S.S.

al Uniunii Sovietice, 
președintele

Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin, 3 februarie 1963.

Tovarășului 
N. S. HRUȘCIOV 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului 
L. I. BREJNEV 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

MOSCOVA

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, în numele întregului popor romîn și al nostru 
personal, vă transmitem dv., și prin dv. marelui popor sovietic, 
C.C. al P.C.U.S. și guvernului U.R.S.S., un salut frățesc și felici
tări cordiale cu ocazia aniversării a 15 ani de la semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Re
publica Populară Romînă și Uniunea Sovietică.

Tratatul romîno-sovietic, a cărui aniversare o sărbătorim 
astăzi, exprimă înaltele principii leniniste ale internaționalismu
lui socialist pe baza cărora între țările noastre s-a statornicit o 
prietenie trainică și se dezvoltă continuu relații frățești multila
terale în toate domeniile de activitate.

Poporul romîn nutrește sentimente profunde de recunoștință 
față de Uniunea Sovietică pentru ajutorul internaționalist ce i-1 
acordă în opera de construire a socialismului.

Relațiile de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
R.P.R. și U.R.S.S., prietenia dintre toate țările socialiste slujesc 
intereselor vitale ale popoarelor noastre, întăririi continue a 
unității lagărului socialist, promovării principiilor coexistenței 
pașnice între țările cu sisteme sociale diferite, luptei pentru 
pace în întreaga lume.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele popoa
relor sovietice în dezvoltarea economică, în avîntul științific și 
cultural, în făurirea bazei materiale a comunismului.

în această zi de mare sărbătoare a prieteniei romîno-sovie- 
tice vă urăm dv. dragi tovarăși și întregului popor sovietic noi 
și mari victorii în construirea comunismului, în lupta dv. nobilă 
pentru triumful cauzei socialismului și a păcii în lumea în
treagă.

crări de montare a țevilor la 
care sînt necesare zeci de ope
rații de ajustare. De la loco
motivă pînă la bancul de lu
cru unde se fac acestea, pier

Ce conc^ufui- 4>-au 

^RAIDURILE 
POSTURI UTEMISTE DE CONTROL 
^^.ELEcfnnpuTEnE&m

dea zilnic timp prețios. Pe Du
mitru l-a frămîntat problema 
și într-o zi și-a montat un mic 
banc de lucru chiar acolo, pe 
locomotivă. în acest fel a reu
șit să elimine timpii nepro
ductivi, să cîștige zilnic în 
plus două ore. Ne-am gîndit — 
a spus în încheiere Radu. — 
că ar fi bine ca tovarășul Ni- 
colae Rizoiu, maistrul șef al 
atelierului, să urmărească ca

Hunedoara
gourile de oțel și în profilele de 
laminate. Astfel crește calitatea 
laminatelor și se îmbunătățesc 
totodată condițiile de muncă ale 
lucrătorilor de la postul de co
mandă.

în cei 13 ani care au trecut de 
la înființarea cabinetului tehnic 
al combinatului au fost aplicate 
în producție mai mult de 2 500 
de inovații și raționalizări. Nu
mai în anul trecut an fost obți
nute, în urma inovațiilor aplicate, 
economii în valoare de peste 12 
milioane lei.

(Agerpres)

cărcării fontei, cu ajutorul unui 
electromagnet, iar la turnătoria 
de fontă și oțel a fost dată în 
folosință o instalație — vibrator 
pentru presăratul nisipului pe 
forme. Totodată, operațiile de 
formare la 30 de repere au fost 
complet mecanizate.

Măsuri tehnico-organizatorice, 
cu o mare eficiență economică, 
au fost aplicate și la uzinele 
„Steagul Roșu", „Hidromeca
nica" și altele,

(Agerpres) 

și ceilalți lăcătuși să-și orga
nizeze în acest fel locul de 
muncă.

Intr-adevăr, mai buna orga, 
nizare a muncii constituie pen
tru ' întreaga uzină o impor
tantă rezervă internă. Și pe a_ 
ceasta temă s-au dezbătut în 
consfătuire mai multe proble
me.

Eugen Buligă (mașini rota
tive) : „După stanțare, margi
nile lamelelor de la colectorul 
generatorului auxiliar trebuie 

curățate, operație pe care o 
fac acum manual trei munci
tori. In atelier există o mașină 
pentru ajustare, care șlefuie- 
ște mecanic. E nevoie doar de 
puțin spirit organizatoric din 
partea maistrului și îndepăr
tarea bavurilor s-ar putea 
face la această mașină ; pro
ductivitatea muncii ar crește, 
în acest caz, la operația res
pectivă cu 50 la sută”.

Marin Bărbulescu (fabri
ca de transformatori): „In ate
lierul de împachetat transfor
matori mici, tolele care vin de 
la lăcuire nu sînt așezate pe 
poziții, în ordinea operațiilor. 
Din această cauză se pierde 

------------•------------ ------------------

mult timp cu sortarea lor, 
timp care influențează negativ 
bunul mers al procesului de 
producție. De exemplu: mun
citorul care are nevoie să fo
losească poziția 3, trebuie să 
dea mai întîi jos două rînduri 
din pachetul respectiv. Noi am 
făcut și un mic calcul pe care 
vrem să vi-1 prezentăm. Eli
minarea acestui neajuns ar 
duce la folosirea mai judicioa
să a timpului de lucru, iar pe 
această cale s-ar putea împa
cheta lunar, în plus, 12 trans
formatori”.

Lucrurile erau spuse limpe
de, clar. Șefii de sectoare 
și-au notat propunerile făcute 
și în unele cazuri au anunțat 
pe loc măsurile care se vor 
lua. Tovarășul Ion Darie, șeful 
secției L.D.E., spunea : „Vom 
organiza cu toți lăcătușii o vi
zită la locul de muncă al lui 
Spîrleanu. Sîntem convinși că 
ei vor înbrățișa metoda lui de 
a-și organiza locul de muncă, 
iar conducerea secției le va 
crea toate condițiile”.

Intr-o uzină mare, moder
nă, cum este „Electro- 
putere”, UTILIZAREA 

MAȘINILOR LA ÎNTREAGA 
CAPACITATE e o problemă 
deosebit de importantă. Iată 
de ce, în timpul consfătuirii, 
vorbitorii s-au ocupat de acest 
aspect al bunului mers al pro
ducției.

Aneta Vaculidis — poveste-

IANCU FLOREA
■prim secretar 

al Comitetului orășenesc 
Craiova al U.T.M.

CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In S.M.T. Luna, cărții la sate

Aproape 80 la sută din mașinile agricole Duminică, în satele maramureșene:
au fost reparate 120000 de participant!

Mecanizatorii din S.M.T. 
grăbesc lucrările de pregătire 
a tractoarelor și mașinilor pe 
care le vor folosi în campania 
agricolă de primăvară. Pînă 
la sfirșitul lunii trecute, ei au 
pus în stare de funcționare a- 
proape 80 Ia sută din numărul 
tractoarelor, semănătorilor de 
porumb, grapelor etc. Reali
zări deosebite au înregistrat 
mecanizatorii din regiunile 
Ploiești, Hunedoara, Brașov și 
Argeș care au reparat între 
88—84 la sută din tractoarele 
și mașinile agricole.

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Cîacova, Curticî și Variaș, re
giunea Banat, Făgăraș, regi-

( — Să-Î purtaji cu cinste și sS ) 
( nu uitați nici o clipă, în nici o j 
j împrejurare a vieții, că faceți j 
f parte din rîndurile Uniunii Ti- J 
f neretului Muncitor, Gheorghe) 
f Obogeanu, secretarul Comite- -j 

tulul orășenesc U.T.M. Galați, j 
(îrrmînează carnetul roșu de 
j- U.T.M. unui grup de noi merru

bri ai organizației.

Foto : N. STELORIAN j
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Pentru
vacanta 

studenților
IAȘI. — Sute de studenți 

din centrul universitar Iași își 
vor petrece vacanța de iarnă 
în tabăra de la Tușnad, în sta
țiunile Predeal, Sinaia și 
Bușteni.

Pentru studenții care în 
timpul vacanței rămîn în Iași 
Casa de cultură a tineretului 
a pregătit un program variat 
și instructiv : audiții muzicale, 
expuneri pe teme de educație, 
științifice și internaționale, seri 
literare, concursuri „Cine știe 

>— cîștigă", întreceri sportive.
CLUJ. — Sute de studenți 

din centrul universitar Cluj 
își vor petrece vacanța de iar
nă în taberele de la Predeal, 
Sinaia, Bușteni, Timișul de 
Sus și Tușnad. In același timp, 
la Casa de cultură a studenți
lor din Cluj vor avea loc zilnic 
programe artistice, conferințe, 
întîlniri cu scriitori, audiții 
de muzică, reuniuni tovără
șești.

BRAȘOV. — Un număr de 
117 studenți de la Institutul 
politehnic și Institutul pe
dagogic din centrul univer
sitar Brașov își vor petrece 
vacanța de iarnă în taberele 
de la Predeal și Sinaia. Pentru 
studenții care rămîn în Bra
șov s-a organizat un frumos 
program de vacanță la Casa 
de cultură a studenților. Aici 
se vor viziona filme, se vor 
organiza audiții muzicale, seri 
literare și conferințe, con
cursuri de șah și tenis de 
masă. Studenții vor participa, 
de asemenea, la excursiile ce 
se vor organiza la Poiana Bra
șov, la muzeul istoric Castelul 
Bran, la Predeal și la gospo
dăriile agricole colective din 
Hălchiu și Hărman.

(Agerpres) 

unea Brașov, 23 August, re
giunea Dobrogea, Făurei, re
giunea Galați, Ciorani, regiu
nea Ploiești au terminat repa
rațiile la întregul pare de trac
toare și mașini.

Lucrările de reparații se a- 
propie de sfîrșit și în nume
roase alte S.M.T. din țară.

(Agerpres)

Cursuri pentru 
ingineri agronomi

La Casa agronomului din 
Timișoara s-a deschis luni un 
curs tehnico-profesional pen
tru inginerii agronomi ai 
G.A.C. din regiunea Banat. In 
prima serie care va dura 6 zile 
participă 115 ingineri din zona 
de șes a Banatului. în cadrul 
acestui curs specialiști de la 
Consiliul regional al agricul
turii și cercetători de la sta
țiunile experimentale Lovrin 
și Miniș predau lecții despre 
noutățile tehnice din agricul
tură. De asemenea, inginerii a- 
gronomi de la G.A.S. Cărpi- 
niș, Lenauheim și Belinț vor 
face expuneri privind rezulta
tele obținute în sporirea pro
ducției de grîu, porumb, car
tofi și alte culturi.

(Agerpres)

Concert 
pentru 

colectiviști
Orchestra „Miorița" a Tea

trului muzical „Gh. Dima", 
din Brașov, a dat duminică un 
concert de muzică populară 
pentru colectiviștii din comuna 
Vaida Recea, raionul Făgăraș.

Colectiviștii au răsplătit cu 
vii aplauze pe artiștii veniți în 
mijlocul lor.

De la începutul anului și 
pînă acum orchestra de muzică 
populară „Miorița" a dat nu
meroase concerte în gospodă
rii colective la care au luat 
parte mii de colectiviști.

(Agerpres)

La standul de cărți din secția distribuție 1 a Rafinăriei nr. 3 Teleajen 
din Ploiești, au sosit noutăți literare

Foto : O. PLECAN

Grijă pentru sănătatea școlarilor
In majoritatea școlilor din țara 

noastră au fost înființate în ultimii 
ani dispensare medicale dotate cu. 
instrumente, medicamente și mo
bilierul necesar, iar în internate 
funcționează infirmerii. Școlarii 
primesc acum asistența permanen
tă din partea medicilor școlari, 
medicilor din circumscripții și a 
unui numeros personal mediu sa
nitar. Totodată, in scopul îmbună
tățirii educației în școli, medicii 
pediatri și igieniști țin cursuri de

cola de stat Chereușa, 
la S.M.T. Satulung și 
în gospodăriile agri
cole colective din 
Foeni, Sălsig, Mădă- 
ras, Lipău și altele au 
fost organizate expo
ziții de cărți, stan
duri de cărți cu vîn
zare unde au fost 
prezentate ultimele 
noutăți editoriale.

Prin grija Comite
tului pentru cultură 
și artă regional, două 
autolibrării ale Uniu
nii regionale a coo
perației de consum 
au plecat în raioa
nele Oaș și Lăpuș, 
punînd la dispoziția 
colectiviștilor din sa
tele cele mai înde
părtate ultimele nou
tăți din literatura po
litică, agrozootehnică 
și beletristică.*

Duminică, la toate 
căminele cul
turale, biblio

tecile și librăriile din 
satele regiunii Mara
mureș au avut loc 
numeroase manifes
tări prilejuite de des. 
chiderea „Lunii cărții 
la sate". Peste 200 de 
intelectuali din Baia 
Mare și centrele raio
nale au ținut în fața 
a sute de colectiviști 
din satele și comu
nele regiunii, expu
neri despre rolul căr
ții în îmbogățirea cu
noștințelor profesio
nale și cultural-știin- 
țifice ale colectiviști
lor. Aproape peste 
tot expunerile au fost 
urmate de bogate 
programe cultural- 
artistice.

La gospodăria agri-

PLOIEȘTI. — La căminele cul
turale, în școli și la bibliotecile 
comunale din raioanele Rîmnicu- 
Sărat, Cislău, Buzău, Mizil și Te- 
Icajen din regiunea Ploiești au 
loc șezători literare, șeri de în
trebări și răspunsuri, discuții cu 
cititorii despre cărțile noi apă
rute și alte manifestări culturale 
de masă. în circa 2 500 de școli, 
cămine culturale, librării sătești 
și unități agricole socialiste din 
regiune au fost organizate stan
duri de cărți, bazare și expoziții 
de cărți cu vînzare, colțuri cu 
noutăți literare etc.

★
SUCEAVA. — în 60 de G.A.C. 

din regiunea Suceava au fost or
ganizate expoziții ale cărții pe 
diferite teme cum sînt: „Secto
rul zootehnic — izvor de mari 
venituri în G.A.C.", „Cartea a- 
grozootehnică — factor impor
tant în îmbogățirea cunoștințelor 
colectiviștilor" etc. în satele re-

Spectacol de televiziune retransmis 
prin releu București-Sofia

Spectacolul de varietăți pre
zentat duminică seara de tele
viziunea romînă a fost re
transmis și de televiziunea din 
Sofia. Aceasta este prima re
transmisie după ce s-a reali-- 

inițiere sanitară destinate cadrelor 
didactice și predau elevilor lecții 
pe această temă. De asemenea, 
orele de educație fizică, sportul, 
excursiile și organizarea taberelor 
școlare se fac sub directa supra
veghere și îndrumare a medicilor.

O altă măsură importantă este 
înființarea de cabinete stomatolo
gice în școli, unde medici specia
liști fac tratamente și acordă ele
vilor îngrijirea necesară.

(Age'pres)

Numeroși colecti
viști și-au completat 
cu această ocazie bi
bliotecile personale.

La căminele cultu
rale din Tiream, Ar. 
dud. Seini, Păulești 
și din alte localități 
au fost organizate, 
seri literare, șezători 
și discuții pe margi
nea unor cărți proas
păt ieșite de sub ti
par.

Tot din ziua de du
minică au început și 
zilele consacrate căr
ții politice.

La toate aceste ma. 
nifestări închinate 
deschiderii „Lunii căr
ții la sate" au parti
cipat peste 120 000 
de oameni ai muncii 
de la sate.

V. MOINEAGU
*

giunii au fost organizate, de a- 
semenea, 200 de expoziții pentru 
popularizarea cărților nou apă
rute, de literatură politică, be
letristică și agrozootehnică.

★
în peste 100 de comune din 

regiunea Hunedoara s-a deschis 
duminică, într-un cadru festiv, 
„Luna cărții la sate". Cu acest 
prilej, s-au ținut conferințe și s-a 
scos în evidență rolul cărții agro
zootehnice în munca țăranilor 
colectiviști pentru sporirea pro
ducției agricole. în cursul zilei 
au funcționat standuri de cărți 
organizate de cooperativele să
tești. O caravană cu cărți, echipe 
de agitatori și difuzori voluntari 
s-au deplasat în comunele și sa
tele raionului Hațeg difuzînd 
numeroase cărți politice și agro
zootehnice, precum și Almana
hul țărănimii colectiviste.

(Agerpres)

zat legătura de radio-releu în
tre București-Sofia. Cu acest 
prilej, televiziunea romînă a 
transmis un călduros salut te
lespectatorilor bulgari.

(Agerpre»)

Expoziție 
agricolă 

permanentă
La Corabia, regiunea Olte

nia, s-a deschiș o expoziție a- 
gricolă permanentă unde sînt 
expuse, pe soiuri, semințe de 
grfu, porumb, plante tehnice și 
culturi legumicole, precum și 
mulaje ale celor mai reprezen
tative rase de animale exis
tente în G.A.C., produse seri
cicole, viticole și pomicole. 
Sînt expuse, de asemenea 
planșe și grafice ce înfățișează 
creșterea producției vegetale și 
animale în raion în ultimii ani, 
tablouri cu principalii dăună
tori ai culturilor vegetale etc.

(Agerpres)

Al Vll-lea concurs 
al artiștilor amatori

La cel de-al Vll-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori 
vor participa aproape 2 000 de 
formații din regiunea Bacău, cu 
400 mai multe decît la ultima edi
ție. Ștafetele culturale care se 
desfășoară cu acest prilej în fie
care raion fac cunoscută activita
tea îndelungată a unor formații ar
tistice de amatori fruntașe, cum 
sînt corurile căminelor culturale 
din Oifuz și Drăgăneșfi, echipele 
de dansuri din comunele Traian și 
Colonejfi, taraful căminului cultu
ral din comu.ta Corbeasca, briga
da artistică de agitație a G.A.C. 
din Negrești și altele. In satele 
regiunii se desfășoară, de aseme
nea, o întrecere sub lozinca „Nici 
o gospodărie colectivă fără bri
gadă artistică de agitație la con
curs". Pînă acum, în 80 la șuti 
din G.A.C. din regiune au fost 
constituite brigăzi artistice de agi
tație.

(Agerpres)



Condiții de practică
adecvate cerințelor meseriei

Sporește numărul 
dispensarelor 

veterinare

leviî școlilor profesionale 
din întreaga țară au început 
cel de al ll-iea trimestru 

cu cîteva zile înaintea colegilor lor 
din școlile de cultură generală. 
Pentru viitorii tractoriști și mecani
zatori din regiunea Crișana — a 
căror pregătire se realizează în 11 
școli, care funcționează pe lîngă 
stațiunile de mașini și fractoare și 
în 3 centre șcqlare — acest tri
mestru constituie a etapă hotărî- 
foare înaintea verificării prac
tice din timpul campaniei agricole 
de primăvară.

Primul trimestru a constituit o 
perioadă de verificare a eficacită
ții noii forme de pregătire. In ciu
da unor greutăți inerente începu
tului, se poate spune că rezulta
tele acestei verificări sînt, în ge
neral, pozitive și că pe baza con
cluziilor desprinse din analiza 
muncii în această perioadă efec
tuată de consiliul agricol regional 
și de către fiecare conducere de 
școală, există toate premisele 
pentru ca în școlile profesionale 
de mecanici agricoli din regiunea 
Crișana să fie formați mecaniza
tori cu o pregătire multilaterală.

Un sprijin permanent și deose
bit de prețios în buna desfășurare 
a muncii instructiv-educative in 
școlile de mecanici agricoli au a- 
cordaf conducerile și organizațiile 
U.T.M. ale S.M.T.-urilo/ din regi
unea Crișana, care, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, s-au stră
duit să asigure condiții materiale, 
didactice și culturale cît mai bune 
în pregătirea viitorilor tractoriști. 
La S.M.T.-urile din Valea lui Mi
hai, Marghifa și Sîntana, bunăoară, 
s-a acordat o grijă deosebită a- 
me-najării atelierelor în care se 
realizează instruirea practică a ele
vilor. Acestor condiții bune de lu
cru elevii le răspund prin însușirea 
unor temeinice deprinderi practice 
și efectuarea unor lucrări de caii—

tate — piese, sau ansamble și or
gane — folosite direct în campa
nia de reparații a mașinilor și trac
toarelor.

Ingineri cu experiență din ca
drul marilor unități agricole socia
liste, așa cum sînt inginerul Niculce 
Stan, de la G.A.C. ,,Lupta" din co
muna Codlea, inginerul Nicolae 
Purcaru, de la S.M.T. Secuieni, 
și-au început din acest an și ac
tivitatea ca profesori ai viitorilor 
tractoriști.

mașinile necesare în campania a- 
gricolă de primăvară.

Munca desfășurată în primele 
luni ale anului școlar in școlile de 
mecanici agricoli din regiunea Cri
șana a scos însă la iveală și o se- 
rie de neajunsuri a căror lichidare 
trebuie să constituie obiectivul 
principal al activității în cel de al 
ll-iea trimestru. De pildă, la 
S.M.T.-urile din comunele Tileagd 
și Nușfalău trebuie șă gxisfe o 
preocupare mai atentă pentru

mestre ale anylyi școlar, sectorul 
de învățămînt din Consiliul agricol 
regional Crișana a lua) o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității. Astfel, pentru îmbogățirea 
materialului didactic s-a prevăzut 
ca, pe baza modelelor prezentate 
de centrele școlare aqricole din 
Oradea și gin Șimleu Silvaniei, să 
fie confecționate în toate școlile 
de mecanici agrițpli planșe înfăți- 
șînd scheme fracțipnate de trac
toare, mașini și instalații agricole.

Despre pregătirea viitorilor mecanizatori 
din școlile regiunii Crișana

Odată cu noul trimestru, studiul 
la disciplina tractoare și mașini a- 
gricole va deveni mai pasionant, 
Cu sprijinul mecanicilor utemiști 
din stațiuni, școlile profesionale 
din Codlea, Sîntana și din alte lo
calități au trecut la organizarea 
unor cabinete-laborator dotate cu 
ansamble ale tractorului, recupera
te din piese scoase din uz și 
secționate astfel încît să fie puse 
în evidență caracteristicele lor 
principale.

Simjindu-se pe deplin răspun
zători de nivelul pregătirii schimb- 
bului de mîine, mecanicii tracto
riști din stațiunile de la Codlea și 
Sînfana au sprijinit cadrele didac
tice ale școlilor respective în or
ganizarea unor lecții direct în ate
lierele de reparații, efectuînd nu
meroase demonstrații cu privire la 
utilizarea celor mai noi metode 
și tehnologii de lucru. Acum, vii
torii tractoriști din anii II și III 
participă în cadrul brigăzilor for
mate din cei mai buni mecanici- 
tractgriști la activitatea din ateilere, 
unde se pregătesc tractoarele și

crearea unor cabinefe-laborator 
dotafe corespunzător cu piese 
și organe de mașini nece
sare predării obiectelor de cul
tură tehnică generală și de spe
cialitate. De asemenea, pentru 
pregătirea la un nivel corespunză
tor a viitorilor mecanici tractoriști 
este necesar ca la școlile din Să- 
cuieni și Tileagd atelierele de 
practică să fie dotate cu un nu
măr suficient de instrumente de 
mășjjră și control astfel încît elevii 
să poată efectua în bune condiții 
operațiile respective.

Ținînd seama de sarcinile care 
stau în fața școlilor de mecanici 
agricoli, în cursul viitoarelor Iri

De asemenea, colectivele școlilor 
se vor orienta mai mult către con
fecționarea în orele de practică 
ale ucenicilor din anul I a unor 
piese și organe de mașini întregi 
și secționate și a unor machete în 
stare de funcțiune reprezentînd 
cele mai noi agregate agricole.

Nou! trimestru va reprezenta un 
pas înainte și pe linia îmbogățirii 
vieții cultural-artisfice și sportive 
a elevilor din școlile profesionale 
de mecanici agricoli. Comitetele 
U.T.M. din S.M.T.-Uri, alături de 
care funcționează școli de meca
nici agricoli au alcătuit planuri co
mune de acțiune împreună cu con
ducerile școlilor. în aceste planuri

esfe prevăzufă participarea mai vie 
a elevilor la viața cluburilor și 
colțurilor roșii din S.M.T.-uri, an
trenarea lor în echipele artistice, 
în brigăzile de agitație, în echi
pele și secțiile colectivelor spor
tive.

De altfel la Valea Iui Mihai, Mar_ 
ghita, Codlea majoritatea elevilor 
din respectivele școli profesionale 
participă intens la activitatea echi
pelor a'e teatru, dansuri, corurilor, 
brigăzilor artistice de agitație, pre- 
gătindu-se laolaltă cu tinerii trac
toriști pentru a participa la între
cerile Spartachiadei de iarnă.

împletirea activității școlare cu 
activitatea extrașcolară vie, intere
santă, munca de educare comu
nistă în spiritul dragostei pentru 
meseria aleasă, a dorinței de a 
contribui din toate puterile la dez
voltarea agriculturii socialiste va 
da, fără îndoială, bogate roade în 
munca de formare a viitorilor me
canici agricoli.

Prima verificare pe această li
nie, pe care viitorii mecanici trac
toriști o așteaptă încrezători în 
forțele lor, o va constitui, peste 
puțin timp, participarea elevilor 
din școlile de mecanici la campa
nia de primăvară.

Ir.g. N. VLĂDĂȘEL
din sectorul de învățămînt 

ai Consiliului agricol' regional 
Crișana

AL. CIUCA
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Vești culturale din regiunea Suceava
Artiștii amatori

gata pentru a se

dansului o pereche de dansatori din formația Casei de 
cultură din Brașov. Foto : AGERPRES

întrece tim nou3 4

Rodnică activitate 
brigăzilor științifice

științifi-Brigăzile 
ce alcătuite din pro
fesori, ingineri, me
dici, activiști cultu
rali etc. au fost și 
duminica aceasta 
oaspeți ai colectiviș
tilor din comunele 
și satele patriei.

La cererea a nu
meroși țărani mun
citori din satele și 
comunele raioane
lor Bazavici, Moldo
va Nouă, Caran
sebeș, Lipova și Fă
get, peste 60 de 
brigăzi științifice 
din Timișoara, A- 
rad, Reșița, Lugoj 
s-au întîlnit cu co
lectiviști și munci
tori forestieri. Cu 
acest prilej, ei 
dat răspunsuri 
întrebările puse 
legătură cu aplica- 
carea metodelor a- 
grotehnice avansate 
în cultura griului și 
a porumbului, creș
terea animalelor în 
ferme mari, folosi
rea rațională a pă- 
mîntului, precum și 
in domeniul științe
lor naturii, al cuce
ririi spațiului cos
mic de către om etc.

în cursul lunii 
trecute, mai mult

au 
la 
în

ie 500 cadre didac
tice, profesori, în
vățători, juriști re
prezentanți ai or
ganizațiilor obștești 
au ținut în comu
nele și satele regiu
nii conferințe pe 
diverse teme. De a- 
semenea colective
le de lectori de pe 
lîngă căminele cul
turale din regiune 
au organizat în a- 
ceastă perioadă pes
te 1 400 de acțiuni 
de răspîndire a cu
noștințelor științifi
ce și culturale.

★
în întîlnirile cu 

sătenii din comune
le regiunii Hune
doara, membrii bri
găzilor științifice 
au dat răspunsuri 
la diferite întrebări 
puse de țăranii co
lectiviști. La G.A.C. 
din comunele Șibot 
și Miercurea au a- 
vut loc consultații 
științifice pe teme 
ca: „Mgsuri pen
tru sporirea produc
ției de legume” și 
„Cum putem obți
ne 5 000 kg porumb 
boabe la hectar în 
teren neirigat".

Lg 160 cămine

culturale, printre 
care cele din co
munele Prices, Tur- 
daș. Dobra, Bră- 
nișca, Vințu de Jos, 
Băița, Zam și altele, 
s-a ținut conferința 
„Alegerile din tre
cut și de azi“,

★
Membrii celor 16 

brigăzi științifice 
din Brașov au ex
plicat locuitorilor 
din comunele vizi
tate unele proble
me de agrotehnică^ 
zootehnie, medicină 
etc. Echipele artis
tice care au însoțit 
aceste brigăzi au 
prezentat programe 
artistice.

Tot duminică, la 
căminele culturale 
din regiune s-au ți
nut conferințe pe 
tema „Cum va ară
ta patria noastră în 
1965“. De asemenea, 
la punctele de agi
tație în vederea ale
gerilor de la 3 mar
tie s-au organizat 
jurnale vorbite, seri 
culturale, discuții 
despre democratis
mul sistemului nos
tru electoral și pro
grame artistice.

(A,gerpres)

în regiunea 
făcut intense 
derea întrecerilor din cadrul 
celui de-al 7-lea coneurs mu- 
zical-cpregrafic al formațiilor 
artistice de amatori. 8-au con
stituit comisiile regionale și 
raionale de organizare a con
cursului, au fosț instrijiți în 
cursuri speeiale instructorii 
de dans și aj brigăzilor artisti
ce de agitație și s-au trimis 
recomandări de repertorii. 
Așa, de pildă, pentru forma
țiile de cor s-au trimis de că
tre Casa regională a creației 
1 300 exemplare culegeri de 
cînțece pe temele: „Slăvită fii 
Republică11, „Mereu înainte11, 
„înflorești, pămînt al bucu
riei11, „Grivița biruitoare11. 
Pentru formațiile de dansuri 
ș-au trimis două librețe pe te
mele: „Sărbătoarea recoltei 
îmbelșugate1* și „Bucuria mun
cii colective11. Instructorii for
mațiilor de dans au fost, de 
asemenea, îndrumați spre va
lorificarea folclorului local și 
promovarea dansurilor cu 
temă.

Pentru brigăzile de agitație 
s-au trimis în această perioa
dă textul „Votăm pentru pace 
și belșug11. La cel de-al 7-lea 
concurs coregrafic, în regiu
nea Suceava și-au anunțat 
participarea 1410 formații ar
tistice care cuprind 23 000 de 
artiști amatori. De remareat 
este că față de cel de-al 6-lea 
concurs ce a avut loc anul 
trecut, s-au înscris cu pește 
200 formații mai mult. Așa, 
de pildă, numărul brigăzilor 
artistice de agitație care vor 
participa la concurs este de 
421, număr dublu față de anul 
trecut. In afară de cele 404 
formații de dansuri, 43 fanfa
re, orchestre și tarafe etc., la 
cel de-al 7-lea concurs muzi- 
eal-coregrafic s-au mai în
scris 776 soliști vocali și 402 
soliști instrumentali.

Suceava, s-au 
pregătiri în ve-

Fără îndoială că pregăti
rile făcute pentru desfășura
rea concursului în acest an, 
numărul mare de formații ce 
și-au anunțat participarea, 
vor face din cel de-al 7-lea 
concurs un nou succes al miș
cării artistice de amatori din 
patria noastră.

Pe scena căminului cultural

Săpîăminsi —
o premieră teatrală

Pînă nu de mult, tu căminul 
cultural din Dumbrăveni, ra
ionul Botoșani, a existat nu
mai o formație de teatru. De 
fapt, așa cum există la multe 
din căminele culturale. Piesele 
de teatru „Încercarea”, „Risul 
pământului”, „O intimplare 
eu tîlc” — prezentate în fața 
tuturor colectiviștilor din co
mună — s-au bucurat de apre
cierea unanimă. îndrăgind 
spectacolele de teatru, colecti
viștii au cerut să fie prezen
tate mai multe piese la 
căminul cultural. Organizația 
U.T.M. și conducerea căminu
lui cultural au cerut părerea 
artiștilor amatori. Fiecare din

ei au propus atunci să ajute 
și pe ălti tineri colectiviști din 
comună, dornici să facă parte 
din formația teatrală. Inșcriin- 
du-se un număr mare de ti
neri, s-a stabilit să se mai în
ființeze încă trei formații de 
teatru. în scurt timp, s-a creat 
posibilitatea ca în fiecare săp- 
tămînă colectiviștii din Dum
brăveni să vizioneze cite o 
piesă de teatru în premieră.

în prezent, cele patru for
mații de teatru din Dumbră
veni își desfășoară din plin 
activitatea. Prima formație de 
teatru — cea veche — a pre
gătit și prezentat, piesa „Jos 
Tudorache, sus Tudorache” și 
F""aătește în premieră piesa 

a zero la purtare”. în 
.inicile următoare, colec

tiviștii vor participa la spec
tacolele prezentate de celelalte 
trei formații de teatru care 
pregătesc: „Ultima rădăci
nă”, de Gheorghe Ostafi, „Asta 
e nora pe care o vreau”, de 
Radu Boureanu. și piesa 
„Stupii cu pricina”.

AURELIA CĂRUNTU 
corespondentul „Scinteii 

tineretului” pentru regiunea 
Suceava

(Agerpres)

1

In zece comune din regiunea 
Oltenia, printre care Dăbu- 
leni, Băbieiu, Voineasa, Ce
tate, Goicea Mare și Baia de 
Aramă, s-au cîat în folosință la 
sfîrșitul anului trecut, dispen
sare veterinare.

Zilele acestea, au fost puse 
la dispoziția constructorilor 
documentațiile pentru încă 
einci dispensare veterinare 
care urmează să se ridice 
în comunele Bîrza, Moțăței, 
Burila Mare, Iancu Jianu și 
Ploștina. în același timp, au 
fost elaborate proiectele pen
tru construcția a trei subcen- 
tre pentru însămînțări artifi
ciale la Baia de Aramă, Balș 
și Bechetu. '

în prezent, în regiune există 
24 dispensare veterinare și 180 
de circumscripții în care îșj 
desfășoară activitate numeroși 
ingineri zootehniști și medicj 
veterinari.

Vara sania 
iarna... materiale 

de construcție Inleresanf 1 Ce lucruri frumoase poți găsi înfr-o carte 
Foto : I CUCU

Energia nucleară 
în industria petrolieră

La numeroase sonde din sche
lele de pe Valea Prahovei, Mol
dova, Oltenia s-au. stabilit, cu aju
torul izotopilor radioactivi, zonele 
de infiltrare a ap®i ln zăcămînf, 
locul de înfundare a conductei, 
controlul coloanelor de tubaj etc. 
Anul trecut, de exemplu, au fost e- 
fectuate peste 28Q de asemenea 
operațiuni care au ajutat petroliștii 
să asigure o exploatare rațională 
a zăcămintelor, contribuind astfel 
la creșterea producției de țiței și 
la obținerea unor însemnate eco
nomii.

Izotopii radioactivi sînt folosiți 
cu succes și la urmărirea transpor-

tului prin conducte a produselor 
petroliere, la prospectarea de noi 
zăcăminte, precum și la diferite 
determinări în procesul tehnologic 
de prelucrare a țițeiului șl de de- 
parafinare a uleiurilor.

întreaga garpș de izotopi radio
activi folosiți în industria noastră 
petrolieră sînt produși în fără, la 
Institutul de fizică atomică al A- 
cademiei R, P. Rpmîne.

In cursul acestui an aplicațiile 
izotopilor radioactivi în diverse 
domenii ale industriei petroliere 
se extind.

(Agerpres)

Gospodăriile agricole colective 
din regiunea Suceava folosesc 
perioada de iarnă pentru a ee 
aproviziona cu piațerigle nece
sare ridicării construcțiilor agro
zootehnice prevăzute în planu
rile de producție pe acest an. 
Colectiviștii din comuna Dumbră
veni, raionul Botoșani, de exem
plu, au transportat o mare parte 
din materialul lemnos, plăcile 
de azbociment, nisipul și Btmen- 
tu] nccesgr construcțiilor pe care 
le vor începe în primăvară. De 
asemenea, meșterii colectiviști 
confecționează de pe acum ușile 
și ferestrele necesare noilor con
strucții.

Gospodăria a preyăzut să con
struiască încă 4 adăposturi pen
tru animale, magazii și remize, 
precum și locuință pentru ingine
rul agronom.

La transportul materialelor se 
lucrează și în gospodăriile colec, 
tive din numeroase alte comune, 
printre care Fîntînele și Salcia,

Gospodăriile colective din re, 
giusie vor extinde experiența do- 
bîndită anul trecut cînd, prin 
folosirea pietrei, chirpiciului, 
lemnului provenit din defrișări și 
a altor materiale din resurse lo
cale, au realizat economii la con. 
strucțiile făcute de aproape 33 
milioane lei. Cu sprijinul consi, 
liilor agricole, gospodăriile se 
vor întrajutora la deschiderea de 
cariere noi de piatră.

(Agerpres)

Tenis de masă
• In sala Di

namo au fost de
semnați duminică 
seara 
pioni 
masă

masculin, titlul a tosl . .. .,
Radu Negulescu fC.S.M. Cilii) iar 
la feminjn de WHPSțra emerită Ma
ria Alexandru. (Ptogreșul) care a 
avut o comportare remarcabilă. 
Ea a învins o în finală cu 3—1 pe 
Ella Constantinescu fVointa). lată 
campionii în probele de dublu : fe
minin : Maria Aiex,gndtu — Geta 
Pitică ; masculin : Radu Negulescu 
— Adalbert Rethi ; dublu mixt : 

' Gh. Cobîrzan — Marja Alexandru.
Jucătorii fruntași ișî continua a- 

cum pregătirile în vederea parti
cipării la campionatele internațio
nale ale R. F. Germane, Artgilei, 
R. P. Romine și a „mondialelor" de 
la Praga.

noii cqm- 
de tenis de 
ai tării. La 
cîștiga! de

m 2’01 "2/10. La 5 000 m cel mai ra
pid s-a dovedit a fi Knut Johan- 
nesen (Norvegia) — 7'55"2/10 iar 
la Ig 000 m 
sat jonny 
i5’Ș2"4/Î0. .

Titlul de 
solut a foșt 
Nils Aaness cu 183,747.

® Tînărul patinator sovietic Oleg 
Șabărov a corectat recordul mon
dial îa multiatlan eu prilejul con
cursului desfășurat lg patinoarul 
Medea de lingă Alma-Ata. El a 
totalizat 132,763 pținpte, qb|irynd 
în ț.ele j probe următoarele r.epil- 
tate : 50Q m — 42 "Sili) ; 1 500 m 
— .2'P9”7llO > 5 000 ni — 8W8/I0 , 
10 000 m — 16’53". Recordul lumii, 
recunoscui de Federâția jnlernațio- 
nală este de 164,638 puncte și a 
fost stabilit cu 8 ani în urmă de 
JlzaUri Sakunenko.

Faîbaî

pe primul Loc s-a cla- 
Nilșșon (Suedia) —

campion eurqpean ab- 
cucerft de norvegianul

Cei dintîi care dau viață pro
duselor sînt proiectanții. Pe 
foaia de calc, ei prezintă sub 
formă de linii și calcule viitoa
rele troleibuze și autobuze 
care vor purta marca Uzinelor 
..Tudor Vladimirescu" din Ca-

® Echipele de tenis de ciașă 
ale Angliei în vederea campionate
lor mondiale de la Praga au fost 
alcătuite astfel : masculin : Jan 
Harrison, Chester Barnes, Brian 
Merrett, David JCțegimer t fezni- 
Uiu : Diana Rowe, Mary Shannon, 
Leslie Bell. Barneș a cîștigăt re
cent campionatul Angliei iar Krem- 
met campionatul Țării Galilor. A- 
cești jucători vor evolua la cam
pionatele internaționale ale R. F. 
Germane de la Frankfurt pe Main 
și la campionatele Arjglie.i de . la 
Brighton,

Scrimă
• Turneul international de spadă 

Spreaiico" d^fă^uraț la Mi
lano a fost cîștigat de' schmerul 
maghiar Tamas Gabor care a în
vins în meci de baraj cu 10—6 pe 
compatriotul său Kulcsar. France
zul Brodin s-a clasat pe locul 
urmat de italianul Breda.

Atletism

3,

• Crosul internațional desfășu
rat în orașul belgian Hanut a re
venit englezului Johnston care a 
Earcurs 10 km ÎJI 32'07". Belgianul 
Van de Watyne a ocupat locul doi 
cu 32’09"3/10. Francezul 
cîștigătorul crosului de la 
Paolo a ocupaț locul 7.

Patinaj

Ameur 
i Sao

• Au luat sfîrșit campionatele 
europene masculine de patinaj vi
teză de la Goteborg. După victoria 
repurtată In proba de 500 m, pati
natorul sovietic Boris Stenin a cu
cerit cel de-al doilea titlu termi- 
nînd victorios și în cursa de 1 500

(Urmare din pag. I)

echipă 
tinere, 

mașini, 
mașini

ște responsabilul postului de 
la aparataj — lucrează la pre
gătiri bobine. Are în 
4 muncitoare. Toate 
Ele au în primire trei 
Nu e vorba de niște
mari. Și totuși, aiei se obține 
zilnic o productivitate ridica
tă iar produsele executate sînt 
de calitate superioară. Expli
cația e simplă : mașinile lu
crează din plin tot timpul.

Asemenea exemple — așa 
cum a rezultat în consfătuire 
— sînt dominante în viața u- 
zinei. S-au descoperit însă, 
din acest punct de vedere, și 
unele deficiențe, peste care nu 
se putea trece cu vederea.

Inginerul Ion Stănescu, res
ponsabilul postului utemist de 
control de la secția mecanică, 
a cerut și el cuvîntul. Nu s-a 
mai oprit asupra experienței 
pozitive, lucru bine cunoscut 
în secția mecanică. „Noi — 
spune el — am făcut raidul în 
schimbul doi. Am sesizat o 
deficiență care trebuie să stea 
peapăraț în a.tenția conducerii 
secției : mașinile nu șe preiau 
din mers. La orele 15,15 unele 
mașini nu lucrau din plin. Am 
făcut pe loc un calcul. Minu
tele pierdute echivalează cu 
sarcina de plan a unui om/ 
mașină pe o zi întreagă”.

Calculul acesta strînește in-

tergs. Inginerului Gheorghe 
Tîrpe, șeful secției mecanică, i 
se pun întrebări, i se cere o 
situație a felului cum sînț uti
lizate mașinile. Rezultă că, în- 
tr-adevăr, mai sînt rezerve 
însemnate și că măsura pre
luării mașinilor din mers tre
buie introdusă în toate atelie
rele.

Iar în secția mecanică există 
condiții. De multe ori munci
torii lucrează același produs. E 
clar deci că, dacă mașinile s-ar 
prelua din mers s-ar putea 
cîștiga timpul necesar pentru

Eugen Buligă — mașini ro
tative :

— Printr-o debitare mai ra
țională a materialelor, echipa 
de tinichigii condusă de Pe
tre Șurlea reduce lunar con
sumul specific cu 10—15 la 
sută. Experiența aceasta cre
dem că ar trebui generalizată 
în toate secțiile unde se de
bitează materiale.

Ion Fieraru — aparataj :
— Capetele bobinator ale 

bobinelor secundare se lasă 
mai mari cu 10—15 cm. Dacă 
s-ar respecta desenul, s-ar e- 
conomisi lunar 300 m conduc-

sursă însemnată de economii 
(în perioada cînd s-au efec
tuat raidurile au fost adunați 
electrozii împrăștiați și cape
tele care în total cîntăreau 5 
kg I).

Se impune deci a se lua 
următoarele măsuri:

— electrozii să se scoată de 
la magazie de către șefii de 
echipă în cantitățile specifica
te de serviciul tehnic pentru 
comanda la care se lucrează ;

— capetele de electrozi în
roșite să fie strînse în cutii 
speeiale pentru a putea fi fo
losite, după răcire, în opera
țiile de aftuire.

Fiecare intervenție, în ea-

dat de responsabilul postului 
utemist de control de la ma
șini rotative este concludent. 
Electricianul Vasițe Ciocîrlie 
a rebutat izolația exterioară 
la buclele a 40 de bobine. 
Cauza: neatenția în timpul 
lucrului care a condus la ne- 
respeetarea procesului tehno
logic. Și încă o problemă foar
te importantă — spunea dînsul 
—> controlorii tehnici de cali
tate să fie mai exigenți. Se pu
ne poate întrebarea : cum au 
reușit posturile să descopere a- 
tîtea probleme ? Acest lucru 
ni-1 explică unul din respon
sabilii posturilor utemiste de

Rezervele interne bine folosite
pregătirea lucrului, ar crește 
productivitatea muncii.

Dar la o discuție despre 
rezervele interne nu se 
putea să nu se vorbea

scă și despre GOSPODĂRI
REA MAI JUDICIOASĂ A 
MATERIEI PRIME (element 
principal al prețului de cost). 
Uzina „Electroputere” s-a an
gajat să realizeze în acest an, 
peste plan, 1 250 000 lei econo
mii.

Una din căj este reducerea 
consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale. Pe 
aeeastă linie s-au făcut propu
neri bune.

tor din care s-ar putea con
fecționa mai multe bobine.

De la un alt colț al mesei 
Marin Bărbulescu, de la tran
sformatori, intervine cu un 
nou calcul:

— In lada de deșeuri a ate
lierului de conexiuni am întîl
nit 7—8 bare de cupru lungi 
de 1,2—1,5 m. Prin lipirea lor 
și cu ajutorul unor mufe, ace
stea se pot folosi. Un conduc
tor oîntărește în medie 1,300 
kg. După calculele noastre, la 
deșeuri erau 7 kg de cupru. 
Se aruncaseră deci, la fier 
vechi... 190 lei”.

Mai mulțl vorbitori :
— Electrozii trebuie folosiți 

mai rațional. Ei constituie o

drul consfătuirii, fiecare pro
punere a posturilor utemiste 
de control a însemnat o con
tribuție concretă la îmbunătă
țirea muncii, la realizarea de 
economii în producție strîns 
legat de îmbunătățirea per
manentă a calității produse
lor.

Este foarțe important să 
realizăm eît mai multe econo
mii. Acest lucru nu trebuie 
făcut însă în dauna calității. 
Obținerea unor produse de un 
înalt nivel tehnic este o sursă 
însemnată care conduce la e- 
conomii. De fapt între acești 
doi indici — calitatea și eco
nomii —există o strînsă legă
tură. Dar acest lucru nu se 
înțelege pește toț. Exemplul

control — Ion Fieraru de la 
aparataj.

— înainte de a porni la ae- 
țiune, eomitețul U.T.M. s-a 
consultat cu conducerea uzi
nei, cp șefii de secții în legă
tură eu problemele pe care să 
le urmărească posturile. In in
struirea care s-a făcut ni s-au 
dat indicații să nu urmă
rim probleme generale, ci 
să ne fixăm cel mult asupra 
a două-trei obiective. Cum 
am organizat practic, noi cei 
de la aparataj, raidul ? Din 
colectivul nostru fac parte 5 
membri: 2 tehnicieni și 3 
muncitori bine pregătiți în di
verse meserii. Deci, oameni 
competenți. înainte de a porni

f e Selecționa, 
tele de fotbal (ju- 
nicnr) ale R.P.F. 
Iugoslavia și R. P. 
Bulgaria s-au în
tîlnit la Split în 
cadrul eliminato
riilor turneului

U.E.F.A. Meeiul s-a terminat la e- 
galitate : 1—1. Iugoslavii' au con
dus cu 1—0 la pauză prin golul 
marcat în minutul 6 de Takacs. 
Fotbaliștii..bulgari au egalat în jni- 
nutul 50, cină Arșenov a înscris 
imparabil după, ce' a driblat mai 
mițlți adversari. Returul va avea 
loc la Sofia.

Box
• Astă-seară de la ora 19,30, în 

SâTă Floreasca va avea Ioc a treia 
reuniune de verificare a pugiliști- 
lgr, noștri care se pregătesc, în ve
derea meciurilor cu echipa R. P. 
Polone din cadrul „Cupei Europei11. 
Programul cuprinde 10. intîlniri. 
Cele mai interesante se gnunțți ur
mătoarele : N. Puiu — D. Răgălie , 
A. Olteanu — N. Moldoveanu > 
1. Dinu. — 1. Marin ; C. Niculescu 
— Gr. Enache și Șt. Cojan — 1. 
Ivan.

• Pugilistul negru Emil Griffith 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la cat. mijlocie — clasa „ju
niori", învingîndu-1 prin K.O. teh
nic în rundul 9 pe danezul Chris
tian Christensen. Meciul s-a dispu
tat la Copenhaga și a fost urmărit 
de 16 000 spectatori.

Handbal
• lntr-un meci internațional de 

handbal masculin disputat la St. 
Gali, Elveția a învins Olanda cu 
15-14 (11—4).

în raid, noi am studiat planul 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice, normele de consum. 
Ne-am extras unele probleme 
pe care să le urmărim mai în
deaproape. O discuție cu ingi
nerul Albert B alint, șeful sec
ției, ne-a edificat și mai mult 
asupra posibilităților care exi
stă la noi. înainte de toate, 
însă, ne-am consultat cu comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. pe secție. Lucrînd ca 
tehnolog în cadrul secției, in
ginerul Dumitru Mitruț, se
cretarul comitetului U.T.M., a 
hotărît să meargă împreupă 
cu noi în raid. Așa am pro
cedat, așa am reușit să sesi
zăm problemele respective.

Pe lîngă scopul imediat —< 
descoperirea rezervelor inter
ne — acțiunea posturilor uțe- 
miste de control de la Uzinele 
„Electroputere” are și un alt 
merit. Mergîndu-se din secție 
în secție, mai multe zile la 
rînd, s-a stat de vorbă cu zeci 
de tineri. Raidurile au contri
buit la creșterea spiritului lor 
gospodăresc. Au fost cazuri 
cînd, după efectuarea unor 
raiduri, tinerii înșiși au venit 
cu sugestii și propuneri. în a- 
celași timp, consfătuirea a 
prilejuit un valoros schimb 
de experiență în munca postu
rilor. Colectivele a 10 posturi 
utemiste de control, care n-au 
organizat asemenea raiduri, 
au acum în față o acțiune 
model, o experiență vie. Este 
foarte bine ca asemenea acți
uni să continue. Ni se pare ne
cesar ca, în viitoarele raiduri, 
posturile utemiste de control 
să se ocupe îndeaproape de 
îmbunătățirea calității produ
selor — una dip principalele 
rezerve în munca tinerilor.



A

In hitinipinarea alegerilor
de la 3 martie

Casele de cultură și cămi
nele culturale din regiunea 
DOBROGEA organizează nu
meroase manifestări cujțurale 
în vederea alegerilor de depu- 
tați de la 3 martie. Numeroși 
oameni ai muncii din Hîrșova 
au participat duminică la con
ferința „Realizările regimului 
nostru democrat-popular" după 
care brigada artistică de agita
ție a casei de cultură din loca
litate a prezentat spectacolul 
„Votăm ppntru pace". Specta
colul ,,Azj votează fiecare pen
tru pace, bunăstare”, prezen
tat de brigada artistică de a- 
gitație a casei de cultură din 
Cernavodă a fost yizionat de 
un număr mare de muncitori, 
marinari, colectiviști. Confe
rințele țintite la căminele cul
turale din Saligny, Seimenii 
Mici, Dunărea. Ștefan cel 
Mare și din alte comune și 
sate din regiune au fost ur
mate, de asemenea, de bogate 
programe artistice. închinate 
alegerilor. Casa de cultură din 
Tulcea a inițiat un turneu al

brigăzii artistice de agitație în 
localitățile din Delta Dunării, 
cu spectacolul „Alegerile de 
ieri și de azi”. Pînă acum 
spectacolul a fost vizionat de 
peste 1 000 pescari și colecti
viști.

★
La punctele de agitație și 

căminele eulturale din regiu
nea PLOIEȘTI s-au ținut în 
ultimul timp circa 1 200 de 
conferințe despre realizările 
obținute în satele regiunii în 
anii puterii populare, discuții 
despre alegerile din trecut și 
de azi, întîlniri gu tineri care 
la 3 martie vor vota pentru 
prima dată ețc. Alegătorii din 
circumscripțiile electorale co
munale și ale orașelor raiona
le controlează totodată înscrie
rea lor în listele afișate la 
punetele de agitație și la sfa
turile populare.

(Agerpres)

MOL..._____ _

♦

Soiemnîtatea 
înmînării 

ordine și titluri
unor

Romine a a-La Palatul R. P.
vut loo luni la amiază solemni
tatea înmînării unor ordine și 
titluri.

Au participat tqyarășji Jon 
Gheorghe Maurer, Ștefan Voițec, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, acad. Ațha- 
nase Joja, președintele Academiei 
R. P. Romine, Voinea Marineșcu, 
ministrul sănătății și prevederi
lor sociale.

A foșț conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîpe" 
clayi Ț.acad, V. Mîrza pentru 
merite științifice și didactice, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani. 

pentru merite excepționale și 
realizări deosebite in domeițiul 
ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii, au fost conferite „Ordi
nul Muncii” clasa I prof. dr. Gh. 
Oiănescu și dr. S. Molin ; clasa a 
II-a prof. dr. E. Costa ; și clasa 
a Ill-a dr. Gh. Litarczek, dr. B. 
Fotiade, dr. E. Panaitescu, dr. D. 
Paraschiv.

. .Eeuțru. activitate .îndelungată, 
contribuție în dezvoltarea știin
ței și merite deosebite în dezvol
tarea învățămîntului superior a 
fost conferiț titlul de „Om de 
știință Emerit al R, P. Romîne" 
tovarășilor : T. Angheluță, E. 
Bădărău, V. Bologa, Ai. Borza, 
M. Ciucă, I: S. Gheorghiu, I. 
Goia, Gh. Ionescu-Sisești, I. Ior
dan, T. Kreindier, N. Lupu, O. 
Mayer, C. Mikloși, St. Milcu, Al. 
Myiler, M. Nasta, St. S. Nicolau, 
St. Procopiu, Tr. Săvuleșcu, Ba
sil Teodorescu, O. Țino și V. Vîl- 
covici.

După luminarea înaltelor dis
tincții, tovarășul Ștefan Voițec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, în numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și al tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej personal, a felicitat căi- 
duros pe cei decorați uriudu-le 
noi succese în activitatea vii
toare.

în numele celor distinși au mul
țumit acad. Vasile Mîrza, prof, 
dr. Gh. Oiănescu și acad, lorgu 
Iordan.

(Agerpres)

Informații

Medicul veterinar Petre Bugariu — lector la cercul zootehnic de la G.A.C. 
raionul Lugoj

_ „Timpuri Noi” —• Chizșlău,
— folosind un bogat material intuitiv stimulează interesul cursanfilpr de a studia, de a-și 

îmbogăți cunoștințele profesionale.
Foto : AGERPRES

Esențial la învățămîntul
agrozootehnic

Planșa, filmul, 
microscopul

Luni dimineața s-a reîntors 
în București, venind de la 
Moscova, delegația Ministeru
lui învățămîntului, care a în
treprins o vizită în U.R.S.S. la 
invitația ministrului învăță
mîntului din R.S.F.S. Rusă, 
E. I. Afanasenko. Delegația, 
condusă de acad. Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntu
lui, a fost întîmpinată la sosi
re, în Gafa de Nord, de mem
bri ai conducerii ministerului, 
precum și de reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice.

In urmă cu cîteva luni pe a- 
dresa 'G.A.C. din satul Boz, ra
ionul llia, a sosit o ladă ce 
purta inscripția „Fragil", Atunci 
am întrebat pe medicul veteri
nar Lazăr Răpeanu ce conține 
coletul.

— Unelte de muncă pentru 
colectiviști — mi-a răspuns a- 
cesta, și a continuat, zîmbjnd: 
dacg vrei șq_vezj cym le folo
sesc, v'ino peste 3 zile la cămi
nul cultural.

Si m-am dus.
In sala măre, zeci de tineri 

colectiviști ascultau atenți și 
iioîâu sTrguincioși 
Medicul veterinar 
despre importanța 
măsurilor igienice în grajduri. 
La răstimpuri, lectorul continua 
explicațiile cu ajutorul planșe
lor didactice, al diafilmuiui, al 
microscopului. In timp ce tine
rii colectiviști Adam Negrilă, 
Ionel Hanța, Elena Tamaș, cer
cetau pe rînd secțiuni micros
copice, medicul veterinar mi-a 
șoptit;

— Cartea tehnică, planșa, fil
mul, microscopul — sînt, după 
cum vezi, unelte care nu tre
buie să lipsească niciodată nici 
lectorului, nici cursanților.

De atunci a trecut cîtva timp. 
Cei 126 de colectiviști, cursanti 
ai cercurilor agrozootehnice din 
satul Boz, înțelegînd necesita
tea ridicării continue a califi
cării lor profesionale, au fost 
nelipsiți de Ia lecții. „Buna 
frecvență la cursuri mi-a 
spus lectorul, se datorează și 
faptului că toate lecțiile pre
date pînă în prezent ați avut 
un caracter viu, au fost 
legate direct de problemele 
specifice gospodăriei noastre 
și însoțite de demonstrații 
practiee. Astfel, dm reușit să 
stimulăm interesul colectiviști
lor față de știința agrozooteh
nică. Pentru ei cartea tehnică 
SL-ORâialura ds. labsialar. au. de
venit unelte, de muncă de care 
nu se vor despărți niciodată.

MIRON TIC 
funcționar

în caiete, 
le vorbea 
respectării

(Agerpres)

a

Luni a părăsit 
dreptîndu-Se spre 
delegație a U.T.M, 
participa la Conferința Unio
nală Științifico-Metodică în 
problemele mișcării pionierești 
din U.R.S.S.

Delegația este condusă de 
tov. Niculescu Constanța, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., redactor șef al ziarului 
„Scînteia Pionierului”.

★
Luni a plecat în R. P. Un

gară tov. Andrei Ștefan, mem
bru al Biroului C.C. al U;Ț.M., 
în vederea participării la Șe
dința Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. care va avea loc la 
Budapesta între 6 — 9 februa
rie a-P.

Capitala în-
Moscova o 

care va

C I N
DIVORȚ ITALIAN : Patria, 

București, 23 August, G. Coș- 
buc, I. C. Frimu, Gh. Doja, Li
bertății. APARTAMENTUL — 
cinemascop : Magheru. INTRI
GĂ ȘI IUBIRE — cinema
scop i V. Alecsandrj. LABI
RINTUL INIMII — cinema
scop ; Reipublica, Elena Pavel, 
Flereasca, 1 Mai. A FOST 
CHEMATĂ ȘI CLASA A V-A: 
Tineretului, Flacăra. AGEN
TUL X-25 — cinemascop: Vic
toria. FOCURI ÎN MUNȚI : 
Lumina. FRUMOASA AMERI
CANĂ : Central. PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII — 
dimineața : 13 Septembrie.
MIRAJUL — după âmlâzâ : Î3 
Septembrie, 8 Martie. DE LA

Freevență bunii,
9expuneri interesante

Fiecare
u
urmă am discutat cu 
tinerii ingineri Pu- 
mitru
(agronom) și Gheor
ghe Butunoiu (zoo. 
tehnician), despre 

activitatea lor de lectori la învă
țămîntul agrozootehnic de 3 ani 
din cadrul G.A.C. Vînători, raio
nul Galați.

— Sînteți mulțumiți de ceea 
ce ați reușit să dați oamenilor 
din experiența dumneavoastră pe 
parcursul lecțiilor predate pînă 
acum ?

— Credem că da — spune in
ginerul Dumitru Șerbănescu.

Și cei doi tineri ingineri ne an 
povestit, pe îndelete, despre fe
lul cum șe pregătesc pentru pre
darea lecțiilor.

Igtă, de pildă, cum a decurs 
lecția „Solul — principalul mijloc 
de producție în agricultură” de 
la cercul agrotehnic conduB de 
inginerul Șerbănescu. Cu mai 
multe zile înaintea ținerii lecției, 
lectorul și-a adunat pe masa de 
lucru creioane colorate, rigle, 
planul de organizare a terenului 
colectivei și o coală mare de hîr- 
tie. Și ori de cite ori își găsea 
cîteva clipe de răgaz, ajutat de 
cîțiva tinerei, contura o schiță a- 
înăuunțită. Cu această schiță în 
față, lectorul a explicat curaanți- 
lor profilul solului de pe fiecare 
tarla a colectivei. Apoi, purtînd 
cu el schița, și a invitat „elevii” 
pe teren. Aici Ie-a demonstrat 
practic modul în care a-au for
mat, cum 
rile și ce 
producție 
lentente.

—- Am

cîtva timp în

ierbănescii

se deosebeșc orizqntu- 
importanță are pentru 
cunoașterea acestor e.

avut o satisfacție deo
sebită — ne spune lectorul — 
cînd, după ce le-am explicat, 
cîțiva tineri puși să deosebească 
un sol de altul, au făeut-o la fe| 
de bine ca și mine.

Să luăm acum și o lecție de la 
cercul zootehnic condus de ingi
nerul Butunoiu. Bunăoară, lecția 
privind felul cum este alcătuit' 
corpul animalelor și cum se rea- 
lizeaz|-pTtnhrcțiite-TOari obținute 
de la animale.

Aveam lecția din manual, 
aveam planșe — ne spunea el. 
Ăveatn și „materialul yin” — a- 
nimalele. Am început să pregă
tesc lecția. M-gm iz,bit însă de 
cîteva neajunsuri. Nu puteam în
tregi noțiunile, nu Ie puteam

a

lecție - legată de
clarifica pe (J.epJia SUMBjilor. 
De aceea am apelat la manualul 
de „Anatomie comparată” al pro' 
fesonilui Universitar V. GHEȚIE. 
M’am dus și la dispensarul vete- 
ripșr din comună și. de usolo 
uii-am procurat planșe cu anato
mie comparată. Astfel pregătit, 
am început expunerea lecției, dar 
nu în sala de curs, ci la locul de 
muncă al îngrijitorilor de 'anima
le, adică al „elevilor" mei. In
teresantă a fost pentru curșanții 
cercului meu și lecția „Folosirea 
nutrețurilor murate în hrana a- 
nimalelor". La această lecție 
le-am vorbit cursariților despre 
modul de înlocuire a anumitor 
furaje mai scumpe și mai puține, 
cu altele pe care le avem iii gos
podărie. De pildă, le-am explicat 
eă alunii cînd avem fin insufi
cient pentru hrana animalelor, în 
Ioc de a da 7 kg de fîn pe zi la o 
vacă, îi putem îitldcui cu 10 kg 
de siloz, din care -șvem nraLțjțțțlL 
și 4 kg da pleavă. Am explicat și 
am demouațrat prațtie apoi, eco
nomicitatea folosirii furajelor

practică
grosiere și modul de preparare 
a acestora.

Au predat pînă acum mai bine 
de jumătate din tecțiile stabilite. 
Și cu fiecare lecție, au găsit pro
cedee atractive, interesante, pe 
care Ie.au folosit în predarea 
lecțiilor.

Ne ma> spuneau cei doi lectori 
că, cerînd sprijinul organizației 
de partid, vor organiza vizite cu 
caracter de lecție Ia cîteva uni
tăți agricole socialiste fruntașe 
diți împrejurimi.

La urmă, le-am pus interlocu
torilor noștri — cei doi lectori 
tineri de la G.A.C. Vînățerj, 
raionul Galați — următoarea în
trebare :

— Cîți din cei 102 cuțsapți 
la ambele cercuri vin acum 
lecții ?

— Toți.

de 
la

NICQLAE BARBU 
TUDOREL OĂNCEA 

Coreșponden.țul „Scînțeil tine
retului1’ pentru regiunea 

Galați

La noi, în comuna Mihăieștii 
de Sus, raionul Drăgănești- 
Olt, sînt două gospodării 

agricole colective. Din toamnă, 
Ia aceste gospodării au luat fiin
ță 4 cercuri agrozootehnice, Ia 
care, alături de colectiviștii mai 
în vîrstă, participă și mulți ti
neri. Eu fac parte din cercul a- 
grotehnic Ia care predă tovarășa 
.ÎBgineră Dobre Clara și pot spu
ne că în cele 20 lecții care s-au 
predat pînă acum am învățat 
multe lucruri nqi și fqlqsitqare.

Cunosc acum mai bine unele pro
bleme cu privire la organizarea 
producției în gospodăria agrico
lă epleețivg, la căile de creștere 
a producției, la folosirea îngră
șămintelor naturale și chimiee ; 
știu cum se crețază fondul de 
bază și ce trebuie să facem în a- 
ce.șț s.cop. La vară, șînt sigur, 
vonț lucra mai bine în gospodă
rie, aplicînd în practică toate cu
noștințele de specialitate învă
țate.

In locul unor mici ateliere
locul vechii lăbricuțe 

de ghete din Jimbolia, 
avînd o tehnică rudi

mentară, s-a dezvoltat în anii 
puterii populare o modernă fa
brică de încălțăminte ale cărei 
produse sînt astăzi cunoscute 
atît în (ară, cît și peste hotare. 

An de an, Fabrica „Horia" 
și-a lărgit spațiul atelierelor, 
secțiile au foșt dotate cu benzi 
rulante, cu mașini moderne de 
mare randament.

E M ATOG R
PLATOU LA ECRAN — UM
BRE: Timpuri Noi. SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCU
TĂ : Maxim Gorki, omul CU 
OBIECTIVUL : înfrățirea în-

tre popoare, Alex. Sahia, Mio
rița, Drumul Serii. CĂZUTĂ 
DIN LUNĂ : Cultural. OA

MENI ,ȘI^IARE-~- ambele 
serii: rulează la cinematogra
ful Alex. Popov. CAMELLIA

VASILE BIȘAG
corespondent

o fabrică modernă
lndrumafi de organizația de 

partid, muncitorii și-au ridicat 
continuu nivelul cunoștințelor 
profesionale, perfecționîndu-se 
în munca lor. Toate acestea 
au contribuit la lărgirea sorti
mentului de produse , la ridi
carea continuă a calității în
călțămintei fabricate aci.

PETRU POSTELNICII 
muncitor

AF E
— cinemascop : Grivița. DĂ-I 
ÎN AINTE FĂRĂ GRIJĂ : ru
lează la cinematografele Con
stantin David, 30 Decembrie. 
MARILE SPERANȚE : Vasile 
Roaită, Volga. SALT SPRE 
GLORIE : Unirea. SUB CU
POLA ALBASTRĂ : T. Vladi- 
mirescu. SOȚUL SOȚIEI SA
LE : Munca. BALADA HUSA
RILOR : Popular, G. Bacovia. 
PATRU INIMI : Arta. GAR
DIANUL : Moșilor. PENTRU 
UN ZÎMBET SENIN : 16 Fe
bruarie. TIZOC — cinemascop: 
Mihail Eminescu. MEȘTER LA 
TOATE: flie Pintjlie. OAMENI 
PE GHEAȚĂ : Luceafărul. 
HAMLET : Olga Rancic. LUPII 
LA STÎNĂ: Aurel Vlaicu. O 
VIAȚĂ : B. Delavraneea.

aniversare a semnăriiA
colaborare și asistență mutuală intre R. P. Romînă și U. R. S. S.1

Adunarea festivă
din

Luni după-amiază a avut 
loc în sala Teatrului C.C.S. 
din Capitală adunarea festivă, 
organizată de Comitetul orășe
nesc București al P.M.R., Co
mitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei și Consi
liul general A.R.L.U.S., cu 
prilejul aniversării a 15 ani de 
la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Populară Romînă și U R.S.S.

La adunare au participat to
varășul Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și ai instituțiilor centra
le, oameni de cultură, generali, 
numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. M. FI. Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

A luat cuvîntul tov. Florian 
Dănăiache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului Orășenesc București al 
P.M.R., care a arătat că Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R.P. 
Romînă și U.R.S.S. — docu
ment de însemnătate istorică 
— exprimă hotărîrea comună 
a celor două popoare de a 
dezvolta și întări continuu 
prietenia trainică și colabora
rea frățească reeiproc avanta
joasă, pe baza înaltelor prin
cipii leniniste ale internaționa-

Cuvîntarea rostită 
de ambasadorul 

U.R.S.S. la posturile 
noastre de radio 

și televiziune
J)umînic,ă seara, I. K. Jega- 

lin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, a rostit la 
posturile romînești de radio și 
televiziune o cuvintare consa- 
erată celei de a 15-a aniversări 
a Tratatului de prietenie, cola
borare șj asistență mutuală 
dintre U.R.S.S. și R. P. Ro
mînă.

La oglinda

și montaje nr. 5-București.

iB
M

Foto : ION SĂFTULESCU, electrician, întreprinderea de construcții 

unceșc de peste 
șase ani ca in
structoare superi
oară de pionieri.
Pe lingă activita
tea la catedră, ca 
profesoară de isto-

mărturisesc că această

I

rie, 
muncă cu copiii mi-a adus 
și-mi aduce zi de zi mari sa
tisfacții.

Pentru o bună reușită a ac
țiunilor organizației noastre de 
pionieri, sub îndrumarea orga
nizației de partid din scoală, 
am căutat să fie alături de noi 
toți tovarășii diriginți. Pentru 
aceasta, la început am vorbit 
în cîteva consilii pedagogice 
despre importanța și specificul 
muncii de pionieri, despre sar
cinile instructorului de pio
nieri și ale activului pionieresc 
etc. Apoi am atras, în mod 
concret, în organizarea și des
fășurarea diverselor activități 
cîțeva tovarășe profesoare, 
care au participat la adunările 
activului pionieresc, la elabo
rarea programului de activi
tate al detașamentelor de pio
nieri, la înfăptuirea unor acți
uni. Exemplul lor a fast urmat 
apoi de toți tovarășii profesori 
diriginți. Colaborarea dintre 
instructorii de pionieri și diri
ginți se face acum în cele mai 
bune condiții și cu foloase de 
ambele păr.ți, foloase care se 
înscriu, de fapt, pe linia împli
nirii unui țel unic: educarea 
comunistă a elevilor, ridicarea 
nivelului calității la învăță
tură.

Iată cîteva dintre acțiunile 
organizate cu pionierii în școa
la noastră, acțiuni la care au 
participat îndeaproape și ca
drele didactice. Una dintre a- 
cestea a fost pregătirea copii
lor care urmează să devină 
purtători ai cravatelor roșii. 
Pentru cunoașterea specificu
lui organizației de pionieri, a 
unor fapte și momente din 
viata pionierilor, profesorii de

limba romînă s-au îngrijit să 
pună la dispoziția copiilor și 
să discute cu aceștia q serie de 
lecturi adecvate. De clasele 
mai mici, unde se află copii 
care se pregătesc să devină 
pionieri, răspund elevi din 
clasele mai mari. Aceștia, la 
rîndul lor, sînt îndrumați și 
controlați, în afară de instruc
tori, de către tovarășii profe
sori diriginți. Festivitățile în
cadrării în organizația de pio
nieri s-au făcuț totdeauna cu 
concursul și în prezența diri- 
ginților. Am căutat ca solemni
tatea înmînării cravatelor ro
șii să se desfășoare în locuri 
care să lase în sufletele și me
moria copiilor urme adinei. A- 
nul trecut, de exemplu, în

sul tovarășilor diriginți, al ca
drelor didactice în general. In 
primul trimestru al acestui an 
școlar am organizat, de exem
plu, o adunare cu tema „Să 
cunoaștem viața uteciștilor”. 
In zilele în care pionierii erau 
antrenați în pregătirea acestei 
adunări, un grup dintre ei a 
descoperit că în raionul nostru 
se află (pe strada Traian nr. 
45) casa în care s-a născut și 
a trăit unul dintre eroii ute- 
ciști, Justin Georgescu. Adu
narea a fost reușită. Numeroși 
pionieri au discutat despre 
viața și faptele glorioase ale 
uteciștilor, aducînd exemple 
concrete din cărțile scrise des
pre aceștia- O altă adunare a 
avut ca temă „Dunărea — de la

Capitală
lismului socialist, egalității și Populară Romînă și U.R.S.S. s 
respectului reciproc.

în această zi de sărbătoare a 
marii noastre prietenii — a 
spus vorbitorul — poporul ro- 
mîn transmite popoarelor so
vietice cele mai sincere felici
tări și le urează din adîncul 
inimii să pășească din victorie 
în victorie, în lupta pentru 
realizarea mărețului program 
de construire a comunismului 
și apărarea păcii în lume-

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, care a 
subliniat că Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica

devenit o bază trainică a dez
voltării continue a prieteniei 
frățești și colaborării dintre 
popoarele celor două țări.

Oamenii sovietici — a spus 
vorbitorul — urează cu acest 
prilej din toată inima, tuturor 
oamenilor muncii din R.P. Ro
mînă, noi și mari succese în 
lupta pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului, pentru 
pace în lumea întreagă.

Cuvîntările au fost îndelung 
aplaudate de asistență.

în încheierea adunării festi
ve a fost prezentat un bogat 
program artistic.

(Agerpres)

Recepție oferită
Uniunii

de ambasadorul
Sovietice

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice în R.P Romînă, I. K. Je- 
galin, a oferit lupi seara o re
cepție în saloanele ambasade* 
cu prilejul celei de-a 15-a a- 
niversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Uniu
nea Sovietică și Republica 
Populară Romînă.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Ștefan Voi- 
tec, Corneliu Mănescu, mini
strul Afacerilor Externe, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con-

siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali, oameni de 
știință și cultură.

în timpul recepției, ambasa
dorul Uniunii Sovietice, I. K- 
Jegalin, și președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, au rostit toasturi.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

TELEGRAME

Cu prilejul celei de a 15-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Re
publica Populară Romînă și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, ministrul Afaceriloț- 
Externe al Republicii Popu
lare Romîne, Corneliu Mă- 
neșcu, a trimis o telegramă de 
felicitare, ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko.

„Sînt ferm convins. — se a- 
rată în telegramă — că priete
nia trainică, alianța de ne
zdruncinat și colaborarea fră
țească dintre statele noastre 
socialiste se vor dezvolta și 
întări continuu, spre binele 
popoarelor noastre, al comuni
tății țărilor socialiste, al păcii 
și colaborării internaționale”.

★

Cu același prilej, ministrul 
Afacerilor Externe al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, A. A. Gromîko,. a trimis 
o telegramă de felicitare mi
nistrului Afacerilor Externe al 
R. P. Romine, Corneliu Mă
nescu.

„Îmi exprim convingerea — 
se spune în telegramă — că re
lațiile de prietenie dintre ță
rile noastre se vor întări și

desfășurat în
de caldă prie-

(Agerpres)

dezvolta ?i în viitor in intere
sul popoarelor noastre, spre 
binele păcii și socialismului".

★

Comitetul Central al Uniu
nii . Tineretului' Muncitor a 
transmis Comitetului Central 
al ComsomOlului, o telegramă 
de salut cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între R. P. Romînă și U.R.S.S.

în telegramă se arată că 
Tratatul romîno-sovietic re
flectă trainica prietenie fră
țească dintre țările noastre, 
prietenie care slujește intere
sele vitale ale popoarelor ro- 
mîn și sovietic, întăririi lagă
rului socialist, luptei pentru 
victoria principiilor coexisten
ței pașnice, pentru pace în în
treaga lume. în continuare, 
telegrama exprimă simțămin
tele de dragoste ale tineretu
lui romîn față de Uniunea So
vietică, țara construcției des
fășurate a comunismului, față 
de gloriosul popor sovietic și 
țînărasa generație. C.C. al 
U.T.M. a urat. Comsomolului, 
întregului tineret șovietic, ca 
sub conducerea P.C.U.S. să 
obțină noi și mari victorii în 
construirea comunismului.

In satele Olteniei

Duminică, în majoritatea lo
calităților din regiunea Oltenia 
au avut loc manifestări cultu- 
ral-artistice. In cele 6 comune 
aparținînd orașului Craiova, 
de exemplu, brigăzile științi
fice s-au întllnit cu colecti
viștii. Au fost prezentate pro
grame artistice de către for
mații artistice de amatori din 
diferite întreprinderi și insti
tuții craiovene.

Formațiile artistice din ra
ionul Corabia au pornit într-o

uzine, în diferite localități din 
țară, a vizitelor la muzee și 
expoziții etc. In acest an șco
lar pionierii noștri au făcut 
numeroase vizite în întreprin
deri. A devenit tradițională vi
zita pe care pionierii noștri o 
fac în fiecare an, la sfîrșitul 
trimestrului I, muncitorilor de 
la Uzinele ,,Timpuri noi”. Din
tre tinerii muncitori de aici 
sînt recrutați instructorii de 
detașamente și instructorii a- 
jutători ai pionierilor școlii 
noastre. Cu prilejul vizitei, 
pionierii stau de vorbă cu in
structorii lor, la locurile de 
muncă ale acestora, cunosc 
realizările muncitorilor, felul 
cum aceștia se comportă și-și 
fac datoria în muncă, învață

Cu sprijinul

timpul Luniț prieteniei ro- 
mîno-sovietice, am primit noi 
pionieri la Muzeul Marx-En- 
gels-Lenin" din Capitală. Toc
mai atunci muzeul era vi
zitat de delegația sovieti
că prezentă în țară cu prile
jul Lunii prieteniei. Membrii 
delegației au felicitat pe noii 
pionieri și le-au vorbit despre 
viața pionierilor sovietici. Co
piii noștri au trăit emoții pro
funde, clipe de neuitat. Am or
ganizat, de asemenea, primiri 
de noi pionieri la placa come
morativă din Piața Teatrului 
Național, unde au fost uciși 
muncitorii greviști la 13 de
cembrie 1918, la Uzinele „Tim
puri Noi", la colțul U.T.C. din 
școală etc.

Adunările cu teme sînt pre
gătite, de asemenea, cu concur-

izvoare pînă la vărsare". Des
fășurată pe un fond muzical, 
adunarea a antrenat mulți 
elevi care au vorbit, fiecare, 
despre o porțiune din lungul 
drum al celui mai mare fluviu 
care udă pământul țării noa
stre. Adunarea cu tema „Re
publică, măreață vatră” s-a 
desfășurat la serbarea pomu
lui de iarnă pe raion. Pentru 
pregătirea ei au fost antrenați 
zeci de pionieri care au învă
țat poezii și cîntece. Pentru a 
aduce în scenă pe cei mai buni 
recitatori, am organizat un 
concurs.

O activitate interesantă des
fășoară profesorii diriginți îm
preună cu instructorii de pio
nieri în ceea ce privește pre
gătirea și desfășurarea excursi
ilor *și vizitelor în fabrici,

din exemplul lor. Pionierii duc 
instructorilor flori și cadouri 
lucrate de ei. Aș vrea să men
ționez că înaintea fiecărei ex
cursii stabilim scopul acesteia. 
După efectuarea ei, se fac dis
cuții în grupele de pionieri, iar 
profesorii diriginți și celelalte 
cadre didactice folosesc mate
rialul adunat în excursie la 
orele educative și la lecții.

Amintesc, de asemenea, o 
inițiativă cu rezultate foarte 
bune luată de cadrele didactice 
din școala noastră, în colabo
rare cu activul pionieresc; al
cătuirea de către elevi a unor 
albume tematice conținînd 
imagini, hărți, extrase din 
presă, fotografii ale unor oa
meni de știință, artă, scriitori 
etc., albume care sînt folosite 
la lecțiile de istorie, limba ro-

ștafetă culturală organizată 
de către Comitetul raional 
pentru cultură și artă- Dumi
nică au fost prezentate primele 
programe din cadrul acestei 
manifestări în localitățile Că
lărași, Cilieni și Vădăstrița.

Asemenea manifestări au a- 
vut loc și în numeroase co
mune și sate din raioanele 
Balș, Calafat, Segarcea și Ca
racal la care au participat mii 
de colectiviști.

(Agerpres)

mână și altele, precum și la a- 
dunările pionierești. In munca 
de pregătire a acestora sînt 
antrenați aproape toți elevii. 
Au fost alcătuite astfel de al
bume intitulate „Orașele pa
triei", „Aspecte din industria și 
agricultura țării noastre”, 
„Imagini din țară", „24 Ianua
rie” etc. Pentru alcătuirea lor 
am organizat o întrecere între 
detașamentele de pionieri. A- 
semenea albume au fost tri
mise și unor școli din țările so
cialiste. Răspunzînd inițiati
vei noastre, elevii din R. S. 
Cehoslovacă ne-au trimis al
bume cu imagini din țara lor.

Dintre acțiunile prevăzute în 
planul nostru de muncă pe 
trimestrul al doilea menționez 
organizarea unui montaj lite- 
rar-artistic consacrat sărbăto
ririi a trei decenii de la eroi
cele lupte greviste din 16 Fe
bruarie 1933, o întîlnire cu ti
neri din diferite țări care stu
diază în Capitala patriei noa
stre, un schimb de experiență 
cu pionierii școlii din comuna 
Glina, două excursii în vacan
ța de primăvară : una la Gră
dina botanică din Cluj și alta 
la Podul Prieteniei.

de

prof. SILVIA DIACONU 
instructoare superioară 
pionieri la Școala de 8 ani 
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AFACERILOR EXTERNE AL FRANȚEI

Un articol al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ziarul 

„Pravda"
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 15-a a- 
niversări a semnării tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și R. P. Romînă, zia
rul „Pravda" din 4 februarie

a publicat sub titlul „Forța 
noastră se află în unitate» un 
articol semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn.

PARIS 4 (Agerpres). — Mau
rice Couve de Murville, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Franței, a primit pe Canstan- 
tin Nicuță, ministrul R. P. Ro
mîne la Paris, in legătură cu 
apropiata sa plecare definiti
vă din Franța.

Conducerea Ministerului A- 
facerilor Externe al Franței a 
oferit în cinstea ministrului 
R. P. Romîne la Paris, Con
stantin Nicuță un dejun. Au 
participat: Haib de Loncle, 
ministru secretar de stat, E- 
ric de Carbonnel, secretar ge
neral din Ministerul Afaceri
lor Externe al Franței, înalți 
funcționari din M.A.E. francez, 
precum și membri ai Legației 
R. P. Romîne la Paris.

Deschiderea Conferinței 
internaționale pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvoltate

Pentru coexistenta pașnică

in sprijinul dezarmării

generale

ZIARUL „PRAVDA" DESPRE TRATATIVELE 
PENTRU ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR NUCLEARE

RECEPȚIA OFERITA DE AMBASADORUL
R. P. ROMINE EA MOSCOVA Ședință C.A.E.R. pentru

MOSCOVA 4 — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Luni, cu prilejul celei de-a 
15-is aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, 
Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova a 
oferit o recepție la care au 
luat parte: Ghennadi Voro
nov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., Ivan Spiri
donov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., mareșalii Uniunii

★

A. 
u-

Sovietîee V. Sokolovski și 
Eremenko, conducători ai 
nor ministere și instituții cen
trale, activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., membri ai Consiliu
lui de conducere al Asociației 
de prietenie sovieto-romînă. 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate ale U.R.S.S., 
oameni de știință, artă și cul
tură. în cursul recepției care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, 
lae Guină și Ghennadi 
nov au rostit toasturi.

problemele economice

★

Nico- 
Voro-

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romîne Ia 
Moscova, Nîcolae Guină, a a- 
cordat un interviu unui cores
pondent al ziarului „Moskov- 
skaia Pravda", în legătură cu 
împlinirea Ia 4 februarie a 15 
ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Repu
blica Populară Romînă și U- 
niunea Sovietică.

realî-prezentat apoi un film 
zat de studioul de televiziune 
„București" în care sînt oglin
dite succesele obținute de po
porul romîn în diferite dome
nii de activitate.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
între 29 și 31 ianuarie 1963, la 
Moscova a avut loc o ședință 
a Comisiei permanente a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru problemele 
economice.

La ședința, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de unitate 
frățească și deplină înțelegere, 
au participat delegațiile Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, 
Romîniei, Ungariei și Uniunii 
Sovietice, precum și observa
tori din partea Chinei și Re
publicii Democrate Vietnam.

GENEVA 4 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, trans
mite :

Luni dimineața Geneva a 
cunoscut o animație deosebită. 
Adevărate coloane de mașini 
se îndreptau spre Palatul Na
țiunilor. Peste 1 500 de dele
gați, reprezentînd aproape 90 
de țări, 20 de organizații spe
cializate ale O.N.U., oameni de 
știință, tehnicieni și aproxima
tiv 500 de ziariști au partici
pat la deschiderea Conferinței 
pentru folosirea științei și teh
nicii în interesul regiunilor in
suficient dezvoltate organi
zată sub auspiciile O.N.U.

Din partea R. P. Romîne 
participă o delegație condusă 
de prof. dr. ROMAN MOLDO
VAN, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

Cuvîntul de deschidere a 
conferinței a fost rostit de 
prof. M. S. Thacker, președin
tele conferinței.

Apoi. W. Spuhler, președin
tele Confederației Elvețiene, 
în numele poporului elvețian, 
a adresat delegaților la Confe
rință o cuvîntare de bun venit.

Philippe de Soynes, șeful 
Departamentului pentru pro
bleme economice și sociale din 
cadrul O.N.U., a dat citire cu- 
vîntării secretarului general al 
O.N.U., U Thant, care, din 
motive de sănătate, nu a pu
tut veni la conferință.

în cadrul ședinței plenare 
de deschidere au fost citite 
apoi mesajele adresate Confe
rinței de către șefi de state și 
guverne. Scurte cuvîntări au 
mai rostit directorii unor in
stituții specializate ale O.N.U.

în ședința de seară a con
ferinței pentru folosirea știin
ței și tehnicii în interesul re
giunilor insuficient dezvoltate, 
organizată de O.N.U., au 
început discuțiile generale. Au 
rostit cuvîntări reprezentanți 
ai unei serii de țări între care 
Franța, India, Anglia, Polonia, 
S.U.A., U.R.S.S.

Conducătorul delegației Uni
unii Sovietice, acad. E. K. 
Feodorov, a subliniat în cuvîn- 
tarea sa că actuala situație și 
apropiatele perspective ale 
științei și tehnicii asigură po
sibilități pentru dezvoltarea 
tuturor regiunilor lumii. Sub
liniind că numeroase state, de 
curînd eliberate au declarat că 
năzuiesc să-și construiască o 
societate socialistă, el a arătat 
ce posibilități uriașe deschide 
socialismul pentru planificare, 
fără de care este imposibilă 
dezvoltarea cu succes a econo
miei naționale. Delegatul so
vietic a subliniat necesitatea 
luptei pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru coexis
tența pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite.

HELSINKI 4 (Agerpres). - 
Diferite organizații obștești și 
reprezentanți ai mai multor 
partide politice din Finlanda 
au hotărît să înceapă o largă 
discuție cu privire la însemnă
tatea coexistenței pașnice. Ei 
au hotărît de asemenea să or
ganizeze strîngerea de semnă
turi pe un apel adresat tuturor 
ponoarelor.

In zilele noastre, se spune în 
apel, cînd deasupra vieții tutu
ror popoarelor planează peri
colul unui război pustiitor, re
cunoașterea necesității coexi
stenței pașnice și a aplicării ei 
în practică a devenit cea mai 
importantă problemă pentru 
omenire. Ne adresăm tuturor 
popoarelor, se arată în conti
nuare în apel: Să stabilim co
existența pașnică între țările 
cu sisteme diferite pentru 
preîntîmpinarea nenorocirii 
care amenință omenirea. A- 
ceasta este calea cea mai si
gură spre asigurarea păcii, 
spre creșterea încrederii inter
naționale, spre preîntîmpina
rea urgiilor unui război nu
clear și înfăptuirea dezarmării 
generale.

Prima semnătură pe acest 
apel a fost pusă de președin
tele Finlandei, U. K. Kekko
nen. Intr-o. convorbire avută 
cu membrii delegației de re- 
reprezentanți ai vieții publice, 
care l-au vizitat, președintele 
Finlandei a scos în evidență 
importanța acestei acțiuni.

★

MOSCOVA 3 (Agerpres), — 
„Pravda" a publicat la 3 februa
rie un comentariu redacțional des- 
spre tratativele pentru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

In comentariu-se arată că efor
turile mari pe care le depune gu
vernul sovietic în vederea grăbi
rii rezolvării problemei încetării 
experiențelor cu arma nucleară se 
bucură de o înaltă apreciere în 
opinia publică mondială. In me
sajele din 19 decembrie 1962 și 
7 ianuarie 1963 adresate președin
telui S.U.A, J Kennedy, șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hrușciov, a 
făcut cunoscut că Uniunea Sovie
tică este dispusă să meargă în în- 
fîmpinarea S.U.A. și Angliei în 
problema inspecției. Guvernul so
vietic a acceptat efectuarea a 
două-trei inspecții pe an pe teri
toriul său, cu condiția ca asemenea 
inspecții să fie efectuate și pe te
ritoriile celorlalte puteri nucleare. 
Guvernul sovietic și-a exprimat, 
de asemenea, hotărîrea de a am
plasa pe teritoriul său trei stafii 
seismice automate, în cazul cînd 
celelalte puteri nucleare vor ac
cepta, de asemenea, să amplaseze 
pe teritoriul lor asemenea stații.

Acești pași au fost înfreprinși de

guvernul sovietic spre a întări în
crederea internațională, pentru a 
ușura realizarea unui acord prin 
crearea unor garanții suplimentare 
de' respectare de către toate pu
terile a obligațiilor privind înce
tarea experiențelor nucleare.

Cu toate că Uniunea Sovietică a 
dat dovadă de bunăvoință, în 
timpul tratativelor dintre repre
zentanții U.R.S.S. și reprezentanții 
S.U.A. și Marii Eritanii, la Washing
ton și New York, între 14 și 31 
ianuarie, s-a constatat că partene
rii Uniunii Sovietice la frafafive nu 
intenționează la rîndul lor să în
treprindă măsuri necesare spre a 
se ajunge la un acord asupra pro
blemelor numărului inspecțiilor și 
locurile unde ar urma să fie am
plasate stațiile seismice automate. 
Deoarece a devenit clar că S.U.A. 
și Marea Britanie nu doresc să 
pună capăt experiențelor cu arma 
nucleară, reprezentanții sovietici au 
fost nevoiți să suspende tratativele 
de la New York.

Tratativele vor continua fa Ge
neva în cadrul Comitetului celor 
18 țări pentru dezarmare, care, 
după cum s-a stabilit anterior, își 
va reîncepe ședințele la 12 fe
bruarie.

Ședința guvernului canadian

MOSCOVA 4 (Coresponden
tul Agerpres transmite) : Luni 
după amiază la studioul de te
leviziune din Moscova amba
sadorul R. P. Romîne la Mos
cova Nicolae Guină a vorbit 
despre aniversarea semnării 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre U.R.S.S. și R.P.R. A fost

• MOSCOVA. — Cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre U.R.S.S. și R.P.R., la Mos
cova a început Săptămâna filmu
lui romînesc. Direcția difuzării 
filmelor din capitala sovietică 
prezintă la 
grafe filme 
bucurat de 
din partea
Este vorba de filmele: „Valurile 
Dunării', „Alo, ați greșit numă
rul', „Darclee”, „Secretul cifru- 
lui‘, „Vulturul 101”, „Telegra
me" și altele.

mai multe cinemato- 
romînești care s-au 
o primire călduroasă 

publicului sovietic.

După vizita lui Macmillan la Roma
ROMA 4 (Agerpres). -— La 3 

februarie a luat sfîrșit vizita ofi
cială la Roma a primului minis
tru britanic. Harold Macmillan.

Comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul acestei vizite deplînge 
în mod public veto-ul opus de 
generalul de Gaulle față de can
didatura Angliei la Piața comu
nă, caracterizîndu-1 ca „o lovitu
ră dată unității europene". Co
municatul lasă să se înțeleagă că 
Macmillan a primit asigurări din 
partea lui Fanfani că acesta va 
continua să sprijine aderarea An
gliei la Piața comună și că pe 
viitor relațiile politice și econo
mice dintre cele două țări vor 
deveni și mai strînse.

Deși comunicatul este redactat 
într-o formă mai moderată cău- 
tînd oarecum să mascheze diver
gențele ivite între Anglia și 
Franța pe de o parte și „cei 
cinci" și Franța pe de altă parte, 
declarația făcută de Macmillan, 
după publicarea comunicatului, 
scoate în evidență cu deosebită 
claritate ostilitatea Angliei față 
de poziția franceză. în acest sens 
este concludentă afirmația lui 
Macmillan că „planul președinte
lui de Gaule pentru instituirea 
unei conduceri franceze în Euro
pa (occidentală N.R.), fără spri
jinul Angliei și S.U.A., este o po
litică nebunească și dovedește

ingratitudine". Macmillan a res
pins în mod direct sugestia de 
asociere a Angliei la Piața comu
nă. întrebat de unul din ziariști 
dacă după întrevederile sale cu 
Fanfani și ținînd seama de între- 
ruperea tratativelor de la Bru
xelles, perspectivele unei colabo
rări între Anglia și Europa „ce
lor șase" sînt mai bune, Macmil
lan a răspuns : „Situația creată 
la Bruxelles s-a datorat într-o 
mare măsură, mai degrabă, unor 
considerente politice decît unor 
rațiuni economice".

E

*
Conferința de solidaritate

a popoarelor Asiei și
DAR-ES-SALAM 4 (Ager

pres). — La 4 februarie, în mi
cul oraș din Tanganica — 
Moshi — situat la poalele ce
lui mai înalt munte din Afri
ca, Kilimangiaro, și-a început 
lucrările cea de-a treia Confe
rință de solidaritate a po
poarelor Asiei și Africii. Con
ferința, convocată la inițiativa 
organizațiilor de solidaritate a

popoarelor Asiei și Africii, a 
fost deschisă de președintele 
Tanganicăi, Julius Nyerere.

La lucrările conferinței 
participă delegații din peste 
60 de țări ale lumii, precum 
și un mare număr de obser
vatori.

La ședința șefilor delegații
lor, care a avut loc în ajun, a 
fost aprobată ordinea de zi a

ROMA. Sub auspiciile Aso
ciației italiene pentru relațiile 
culturale cu Romînia, la „Casa 
del Giovane" din Modena s-a 
inaugurat o expoziție consa
crată realizărilor economice, 
sociale și culturale în R. P. 
Romînă în anii regimului de 
democrație populară.

Cu prilejul inaugurării ex
poziției a luat cuvîntul dr. 
Franco Ghinosi, care a vorbit 
despre succesele obținute în 
ultimii ani de R. P. Romînă 
în diferite domenii ale activi
tății. După conferință a fost 
prezentat un program de fil
me documentare romînești.

Africii
conferinței care 
problemele luptei 
imperialismului și 
mului, lărgirii colaborării e- 
conomice și culturale, proble
me sociale, precum și proble
me ale consolidării forțelor 
mișcării de solidaritate și lăr
girii colaborării 
țărilor Americii

cuprinde 
împotriva 

colonialis-

cu popoarele 
Latine.

Mesajul lui N S. Hrușciov
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Nikita Hrușciov și-a exprimat 
încrederea că cea de-a treia 
Conferință de solidaritate a po
poarelor Asiei și Africii „va 
constitui o nouă contribuție 
importantă la cauza întăririi 
frontului unit al popoarelor 
iubitoare de pace și libertate”.

In mesajul trimis în orașul 
Moshi (Tanganica) pe adresa 
președintelui conferinței, șeful 
guvernului sovietic declară : 
Numai unitatea mișcării de so
lidaritate a țărilor Asiei și A- 
fricii este în stare să-i asigure 
și pe viitor un rol important 
în lichidarea definitivă a colo
nialismului, în întărirea și

prosperitatea țărilor eliberate, 
în lupta împotriva imperialis
mului, pentru menținerea păcii 
în întreaga lume și pentru co
laborare între popoare.

„Oamenii sovietici, sublini
ază N. S. Hrușciov, au sprijinit 
și vor sprijini întotdeauna cu 
fermitate și consecvență lupta 
eroică a popoarelor pentru eli
berare de sub robia colonială 
și se bucură sincer de impor
tantele succese realizate de 
popoarele Asiei și Africii în 
vederea cuceririi și întăririi 
independenței lor naționale”.

Forțele imperialiste încearcă 
cu disperare să împiedice po
poarele să-și cucerească inde
pendența națională și să se

PE SCURT

încearcă sădezvolte liber, 
mențină tinerele state națio
nale în robia economică^ se a- 
mestecă grosolan în treburile 
lor interne. N. S. Hrușciov a 
dat drept exemplu grăitor în 
acest sens recenta criză din 
regiunea Mării Caraibilor. Un 
rol hotărîtor în reglementarea 
acestei crize, a subliniat șeful 
statului sovietic, „l-au avut 
coeziunea și eroismul poporu
lui cuban, puterea Uniunii So
vietice, a țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor iubitoare de li
bertate și pace care se pro
nunță împotriva provocărilor 
imperialiștilor americani, în a- 
părarea libertății și indepen
denței poporului cuban”.

stria artei interpretative a so
listei romîne.

„Orlionok" — un nou 
orășel pentru odihna 

copiilor

cum se arată în ziarul „Junge 
Welt”, studenții din Hamburg 
subliniază necesitatea unor în- 
tilniri și convorbiri cu stu
denții din R.D.G. în probleme 
profesionale, culturale și spor
tive.

Cum s-au desfășurat 
alegerile 

din Nicaragua

Cocteil la Ambasada 
R. P. Romine din Sofia

BRUXELLES 3 (Agerpres). 
La Bruxelles a avut loc o con
ferință de presă organizată de 
Asociația 
Bruxelles 
Belgiei la 
țională”,
sub lozinca lichidării primej
diei războiului termonuclear.

„Inițiativa de la 
pentru contribuția 

destinderea interna- 
care s-a desfășurat

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Corespondentul din Ottawa al a- 
genției Associated Press anunță că 
la 2 februarie a avut loc o ședință 
a guvernului canadian avînd ca 
tema principală conflictul dintre 
S.U.A. și Canada în problema în
zestrării forțelor armate canadiene 
cu arma nucleară americană.

După terminarea ședinței, pri
mul ministru al Canadei, Diefen- 
baker, a refuzat să facă vreo de
clarație.

Recenta declarație a Departa
mentului de Stat, în care guver. 
nul canadian este grav criticat 
pentru faptul că nu se poate de

cide să-și înzestreze forțele ar
mate cu arma nucleară americană, 
>,a șocat majoritatea canadienilor", 
scrie ziarul „Toronto Daily Star".

Președintele S.U.A. n-ar trebui 
să se aufoînșele crezînd că stă de 
vorbă cu un satelit. Canada este 
un stat suveran, scrie ziarul „Glo
be and Mail".

După ce subliniază în declara
ția sa că canadienii de toate con
vingerile politice resping acest a- 
mestec fățiș, Partidul Comunist din 
Canada cheamă poporul canadian 
să se pronunțe cu hotărîre împo
triva înzestrării armatei canadiene 
cu arma nucleară americană.

U.R.S.S. 1 Elevi! școlii medii Nr. 1 din orașul Mihailov, regiunea Re- 
azani, au înființat un muzeu de istorie în cadrul școlii lor. In foto
grafie, frei dintre realizatorii unei machete înfăjișînd o așezare me

dievală.PE SCURT
înăbuși luptele din Borneo de 
nord, precum și pentru a reprima 
orice manifestare de împotrivire 
față de crearea Federației Mala* 
ieze.

semnai planul de colaborare cul
turală pe anul 1963,

Fofo : TASS—MOSCOVA

MANAGUA 4 (Agerpres).— 
La 3 februarie, în Nicaragua 
au avut loc alegeri generale 
pentru desemnarea noului pre
ședinte al țării, precum și pen
tru alegerea unui număr de 16 
senatori și 42 de deputați. în
treaga campanie electorală 
desfășurată în condițiile celei 
mai flagrante lipse de libertate 
a culminat în această zi, în 
care regimul lui Somoza a fă
cut uz de toate metodele de 
reprimare.

Ziua alegerilor a fost mar
cată prin demonstrații puter
nice de protest împotriva far
sei alegerilor din Nicaragua. 
Potrivit agențiilor de presă, cea 
mai importantă dintre mani
festații a avut loc în capitala 
țării, Managua, în Piața Repu
blicii, unde partizanii boicotă
rii alegerilor s-au întrunit pen
tru a protesta împotriva aces
tor alegeri. Potrivit agenției 
Associated Press, demonstran
ții scandau lozinci antiameri- 
cane și împotriva regimului 
lui Somoza, manifestîndu-și 
totodată solidaritatea cu po
porul cuban. Poliția a interve
nit, folosind jeturi cu apă a- 
mestecată cu cerneală și mai 
apoi a tras în demonstranți.

Agenția France Presse rela
tează că Rene Schick, candi
datul guvernamental pentru 
funcția de președinte, și-a a- 
nunțat în seara zilei de 3 fe
bruarie victoria în alegeri.

SOFIA. — In seara de 4 februa
rie Simion Leru, însărcinat cu afa
ceri adinterim al R. P. Romîne în 
Bulgaria, a oferit în saloanele am
basadei un cocteil cu prilejul vizi
tei în Bulgaria a compozitorilor 
romîni A. Mendelsohn, D. Capo- 
ianu, A. Vieru și a dirijorului Mir
cea Cristescu. La acest cocteil care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie au luat parte Ciu- 
domir Petrov, vicepreședintele Co
mitetului bulgar pentru prietenie 
și relații culturale cu străinătatea, 
compozitori și muzicologi bulgari.

• NEW YORK. — La New 
York s-au încheiat lucrările 
primei sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru locuințe, con
strucții și planificare. în ul
tima ședință Comitetul a a- 
doptat în unanimitate o rezo
luție propusă de reprezentan
ții R. P. Romîne și ai R.A.U. 
la care s-au alăturat și dele
gațiile S.U.A. și Indoneziei, 
prin care se recomandă con
stituirea de centre de coordo
nare a activității de studii și 
cercetări în domeniul urbani
sticii, care să faciliteze schim
bul de informații și să ajute 
la pregătirea cadrelor națio
nale necesare acestui sector.

SOFIA. — In seara zilei de 
2 februarie, Arta Florescu, 
solistă a Teatrului de Operă 
și Balet al R.P.R., a interpre
tat rolul Eleonorei din opera 
„Trubadurul” de Verdi, pre
zentată pe scena Teatrului de 
Operă din Sofia. Publicul a 
răsplătit cu vii aplauze măie-

MOSCOVA. — In apropiere de 
Tuapse, pe malul Mării Negre, se 
construiește un nou orășel pentru 
odihna copiilor — „Orlionok".

într-un loc pitoresc, în mijlocul 
unei păduri seculare, se constru
iesc clădiri cu trei etaje, care vor 
cuprinde fiecare dormitoare pentru 
500 de persoane, un stadion cu 
4 000 de locuri, un bazin de înot 
acoperit, un club pentru tinerii 
marinari, o școală tehnică și de 
cultură generală pentru 900 per
soane. Se amenajează terenuri 
sportive și pentru diferite jocuri. 
Pe un teren mai mare vor fi ins
talate corturile în care vor 
elevii sportivi din clasele 
rioare.

• BERLINUL OCCIDEN
TAL. — Studenții din Berlinul 
occidental au luat atitudine 
împotriva tratatului de cola
borare intervenit între Franța 
și Germania occidentală. în 
cadrul unui miting ei au cerut 
ca Bundestagul să refuze ra
tificarea acestui acord milita
rist.

locui 
supe-

pre- 
din

• CANBERRA. — în 
zent, numai într-un stat 
Australia — Noua Galie de 
sud — au fost înregistrați 
18 000 de tineri și tinere șo
meri. Referindu-se la proble
ma șomajului în rîndurile ti
neretului, directorul Federa
ției industriașilor din acest 
stat, P. Self, a declarat că a- 
nul acesta este mai greu ca 
oricînd să se găsească de lu
cru.

BONN. — Agenția Reuter anun
ță că la 4 februarie secretarul de 
stat al Ministerului vest-german 
al Afacerilor Externe, Karl Cars
tens, a părăsit Bonn-ul plecînd la 
Washington „pentru a clarifica» 
relațiile americano-vest-germane 
în urma eșecului tratativelor de la 
Bruxelles în legătură cu cererea 
britanică de aderare la Piața co
mună.

PARIS. — Călătoria la Madrid 
a lui Roger Frey, ministrul atace* 
rilor interne al Franței, atestă în
ceperea unor importante tratative 
politice și militare cu guvernul 
Franco. Intr-o declarație dată pu
blicității de Comitetul Executiv al 
Partidului Comunist din Spania se 
subliniază că Franco a cerut să se 
intensifice măsurile represive îm
potriva republicanilor spanioli do- 
miciliați în Franța, transformîndu-i 
într-un obiect de schimb rușinos 
contra criminalilor din O.A.S., a- 
flați în Spania. Guvernul ffenchist, 
se arată în declarație, nu numai 
că silește pe cetățenii spanioli să 
emigreze, ci intenționează să-i ur
mărească dincolo de frontierele 
statului nostru.

• PARIS. — Ia 2 februarie, pri
mul ambasador al Algeriei la Pa
ris, Abdelhatif Rahal, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare preșe
dintelui Franței, de Gaulle. însemnări

Dezvoltarea 
învățămîntului 

în R. P. Mongolă

ULAN-BATOR. — Invățămîntul 
de toate gradele se dezvoltă cu 
succes în R. P. Mongolă — anunță 
Monțame. In anul de învățămînt 
1962—1963, în institutele de învă
țămînt superior ale R. P. Mongole, 
numărul studenților a crescut cu 
17,6 la sută față de anul de învă
țămînt precedent, numărul elevilor 
în școlile medii tehnice a crescut 
cu 11,8 la sută, iar al elevilor din 
școlile de cultură generală — cu 
7,8 la sută.

In prezent, numărul celor ce stu
diază la fiecare mie de locuitori ai 
R. P. Mongole depășește cu mult 
pe cel al unor state capitaliste 
cum sînt Italia, R. F. Germană, 
Turcia.

• BERLIN. — Uniunea stu
denților de la Universitatea 
din Hamburg (R.F.G.) s-a pro
nunțat pentru stabilirea de 
contacte cu Uniunea tineretu
lui liber german (R.D.G.). După

WASHINGTON. — La Casa 
Albă au loc consultări între 
președintele Kennedy și prin
cipalii săi consilieri în proble
mele politicii externe. Au fost 
chemați, de asemenea, pentru 
consultări ambasadorii S.U.A. 
din Anglia și R.F.G. La 3 fe
bruarie, președintele Statelor 
Unite a discutat cu David Bru
ce, ambasadorul S.U.A. în An
glia, situația creată în urma în. 
treruperii tratativelor de la 
Bruxelles, referitoare Ia admi
terea Angliei în Piața comună.

OTTAWA. — La 4 februarie 
ministrul de război al Canadei, 
Douglas Harkness, și-a prezen
tat demisia primului ministru 
Diefenbaker. Potrivit relatării 
agenției France Presse, demi
sia lui Harkness este pusă în 
legătură cu actualul conflict 
între S.U.A. și Canada în pro
blema înarmării armatei ca
nadiene cu focoase nucleare a- 
mericane.

SINGAPORE. — Autoritățile din 
Singapore continuă valul de ares
tări în rîndul elementelor progre
siste din acest teritoriu. Represiu
nile au fosț dezlănțuite în urmă 
cu două zile în legătură cu sosirea 
în acest teritoriu a unor noi efec
tive militare britanice pentru a

LONDRA. — Vicepreședintele 
Filipinelor și ministrul afacerilor 
externe, Pelaez, a părăsit duminică 
Londra după tratativele infructoase 
duse cu reprezentanții guvernului 
englez în legătură cu pretențiile 
filipineze asupra teritoriilor din 
Borneo de nord, care se află sub 
protectorat britanic. După cum re
zultă din comunicatul comun an- 
glo-filipinez dat publicității la 
Londra, guvernul englez a respins 
pretențiile Filipinelor la acest teri
toriu. Poziția Angliei în această 
chestiune a fost sprijinită și de 
guvernul S.U.A.

® MONTEVIDEO. — Consiliul 
Național guvernamental din Uru
guay a emis zilele trecute un de
cret referitor la modul de angajare 
a cetățenilor în instituțiile de stat. 
Potrivit decretului, din aparatul de 
stat vor fi înlăturate toate persoa
nele ale căror vederi se deosebesc 
de vederile cercurilor guvernante. 
Acest decret anticonstituțional și 
profund antidemocratic a provocat 
vii proteste în rîndul opiniei pu
blice din Uruguay.

• LENINGRAD. — Inginerii 
din Leningrad proiectează 
pentru Brazilia o mare uzină 
prelucrătoare de șisturi bitu
minoase, care va putea produ
ce în 24 de ore 1 000 000 metri 
cubi de gaze pentru uz casnic. 
Se prevede utilizarea lor pen
tru alimentarea orașelor Rio 
de Janeiro și Sao Paulo.

MOSCOVA.
Alexei Adjubei, vicepreședinte 
Asociației „U.R.S.S.—Italia"
Paulo Alatri, secretar general
Asociației „Italia—U.R.S.S."

La 2 februarie 
al 
și 
al 

au

Meteoriții și problema 
Vieții pe alte planete

RIO DE JANEIRO. — Profesorul 
brazilian Danon, de la Centrul de 
cercetări fizice din Rio de Janeiro, 
a declarat la 2 februarie că lucră
rile savantului britanic J. Bernal 
asupra a doi meteoriți, demon
strează existența vieții pe alte pla
nete.

Profesorul Danon, care a făcut o 
comunicare în legătură cu aceste 
cercetări, a arătat că in cursul 
studierii meteoriților „Orgueil“ și 
„Vuna", căzuți în Franța și Africa 
in anii 1864 și respectiv 1938, sa
vantul englez „a identificat cinci 
specii de fosile diferite dintre care 
petru reprezintă alge de tipul ma
ritim și terestru și al cincilea are 
forma unui animal care diferă 
toate formele cunoscute pînă 
prezent". Cel mai curios fapt, 
adăugat savantul brazilian, este 
toate aceste tipuri sînt absolut 
identice, deși ele au fost descope
rite pe doi meteoriți diferiți care 
au căzut pe planeta noastră la un 
mare interval de timp și în regiuni 
diferite.

Ce! de lingă

Himmler...

de 
în 
a 

că

BUHARA. — „Cheia enigmei re
zistenței în fața veacurilor a mu
miilor egiptene se află la Buhara", 
presupune chimistul uzbec Abdulla 
Sultanov.

Acest savant care a studiat desi
șurile de iris de Djungarsk, a reu
șit să obțină din perii acestei plan
te un extras care ferește țesuturile 
de putrefacție. „Este probabil — a 
declarat el corespondentului TASS, 
că vechii egipteni înainte de a 
face o mumificare, muiau țesutu
rile într-o decocție de iris".

Abdulla Sultanov i-a găsit ex
trasului o întrebuințare mai adec
vată timpului nostru, propunînd să 
se impregneze cu acest extras, în
velișul de bumbac al conductelor 
electrice. Conducătorii uzinei de 
cabluri din Tașkenț au și adoptat 
această propunere.

• RIO DE JANEIRO. — Guver
nul brazilian a anunțat oficial că a 
hotărît să reducă producția de ca
fea, principalul articol de export 
al țării.

Această hotărîre este dictată de 
situația actuală de pe piața mon
dială unde Brazilia nu a putut des
face decît aproximativ 19 milioane 
de saci de cafea din cei 36 milioa
ne cit a produs.
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’ *n unele ziare vest-germane a apărut nu demult o fotografie
> / în care, alături de faimosul șef de asasini SS-iști Himmler, 
* J- se află un colonel SS pe nume Max Frauendorfer. Despre 
.„cariera” acestuia din urmă aflăm amănunte într-un articol apă
rut în ziarul „B. Z.” din Ullstein (R.F.G.), articol intitulat „SS 
’în Bundestag”. Reiese, astfel, că Frauendorfer, membru al parti
dului nazist încă din 1928, a fost prim adjutant al „Reichsfuhre- 
irului SS” Himmler în care calitate, printre altele, s-a „ocupat” de 
’diferite represiuni și trimiteri în lagăre de exterminare pe teri
toriul Poloniei.
> Acest hitlerist notoriu urma să primească un mandat de deputat 
’în Bundestag (Parlamentul federal), din partea partidului Uniu- 
,nea Creștin-Socială condus de fostul ministru de război de la 
'Bonn, Strauss.

I
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jk ii im Bundestag?!
, Opinia publică vest-germană și-a ridicat glasul de protest împo-
> triva admiterii fostului SS-ist în Bundestag. La sfîrșitul lui ianua' 
’ rie studenții din Miinchen au organizat o demonstrație de protest, 
.cerînd ca Frauendorfer, să nu fie admis în parlamentul federal.
> Autoritățile de la Bonn s~au văzut silite să ordone înființarea unei 
’comisii speciale de anchetă „pentru cercetarea cazului dr. Max, 
,Frauendorfer”.,
> Sub presiunea opiniei publice, Frauendorfer a trebuit să re-' 
’nunțe la intenția de a ocupa un loc în Bundestag.
, într-o declarație făcută presei, fostul adjutant al lui Himmler < 
>s~a lamentat că e indignat de ceea ce se petrece întrucît consi-' 
’deră că trecutul lui „e nepătat”. Putem înțelege indignarea lui, 
^Frauendorfer dacă citim fraza cu care se încheie articolul din > 
’„B. Z.” la care ne referim: „încă un nazist, încă un SS'ist pe* 
,lingă mulți alții e pe punctul de a ocupa un post de conducere”., 
>Dr. Max Frauendorfer e supărat că i s-a imputat tocmai lui ceea’ 
'ce ar trebui să se impute „multor altora”...

>?
E. R.


