
5 Biblioteca Centred |
Regională

Hunedoara-®eva ?

cînleia
Citiți pag. a

semnat de

(Agerpres)

la Lupeni, Partidului

Muncitor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

(Agerpres)

Calitatea produselor
în atenția atemiștilor I

T U ISTA

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Agerpres)

PRIN SATELE Spartachiada de iarnaREGIUNII

Căzură-aici de-ăi noștri chiar destui — 
Le-am înălțat simbolice statui,
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păcii.considerațiunii noastre cele mai
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Cînd ies copii-n alb, launison, 
Să vadă țara-ntreagă din balcon.
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TELEGRAMĂ

pentru copii, imper- și tricotaje. Din gama a noilor produse se obiectele de îmbră- realizate de Fabrica

Tînărul strungar Dan Ion, de la secția 510 con
strucții mașini agregate a uzinelor „Steagul roșu" 
din Brașov, și-a cîștigat prețuirea tovarășilor 
pentru calitatea muncii sale, pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului lunar de producție.

Foto : O. PLECAN

( Două aspecte din cadrul între- ) 
( cerilor Spartachiadei de iarnă J 
[-a tineretului în comuna Armă-j 

șești-

tineretului
stări, prin conținutul lor

olectivul Fabricii de confecții din Rm. Sărat a obținut an de an zultate bune activitatea sa. 1962, pe lingă
rein în_... îndeplinirea celorlalți indicatori ' de plan, 93,4 la șutii diiy produsele realizate au* fost efe calitate superioară (indice planificat, 93 Ia sută).Dar cu cit dobîndești o' experiență mai bogată, cu atît îți dai mai bine seama că există încă noi posibilități de aospori succesele, de a merge mereu înainte.Iată de ce, comitetul U.T.M., la indicația organizației de partid, a pus în discuția tinerilor problema îmbunătățirii în continuare a calității produselor. La adunarea generală U.T.M. deschisă au fost invitați șefii sectoarelor, maiștri și tehnicieni, controlori de calitate, tovarășii din conducerea fabricii.Adunarea generală U.T.M. a fost un bun prilej de generalizare a experienței pozitive, a ■ metodelor bune folosite de organizațiile U.T.M.Este uri fapt pozitiv că, atît referatul prezentat în adunarea generală, cit și discuțiile au scos în evidență, înainte de toate, răspunderea pe care trebuie să o aibă fiecare tînăr pentru realizarea unor produse de calitatea cea mai bună.— Noi, fetele, spunea tînăra muncitoare Gina Mustață, mergem adesea prin magazine. Ne interesează părerea cumpărătorilor, ne notăm sesizările care le fac, sugestiile pe care ni le dau. încercăm o mare bucurie constatînd că produsele noastre se bucură de aprecierea oamenilor muncii.Sectorul 4 este fruntaș pe fabrică în realizarea lucrului de calitate. Cu o vreme în urmă însă, lucrurile nu stăteau așa. Erau tineri ca Maria Mihai, Costică Alecu, Titina Fio-
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In cinstea aniversării a 30 de ani de 
la eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor în întreaga țară au loc în 
aceste zile numeroase manifestări. 
Alături de vîrstnici, tinerii participă 
în număr mare la excursii și vizite co
lective la muzee și locuri istorice, 
care evocă luptele din Februarie 1932, 
întîlniri cu participanți la aceste lupte, 
seri literare, seri tematice, simpozioa
ne și montaje literare, spectacole ale 
formațiilor cultural-artistice închinate 
glorioasei aniversări. Aceste mani ie- 

iui constituie un prilej de bogate învă- 
| țăminte, îi ajută pe tineri să cunoască și mai bine istoria luptei 
I revoluționare a clasei muncitoare din țara noastră, să înțeleagă 

sensul profund al luptei comuniștilor pentru viața nouă de azi, 
| pentru fericirea poporului muncitor
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Spectacol
Și în timpul iernii 

colectiviștii din regi
unea Ploiești au folo
sit zilele bune de lu
cru pentru punerea în 
valoare a noi terenuri. 
Ei au executat lucrări 
de regularizare a rîu- 
rilor, defrișări de mă- 
răcinișuri, pilcuri de 
arborele etc. Fruntași 
în această acțiune sînt 
colectiviștii din raio
nul Ploiești care au 
defrișat și au desfun
dat, în vederea plan
tării cu vită de vie și 
pomi fructiferi, o su
prafață de peste 1360 
ha. Cile 250-600 ha 
au fost redate produc
ției agricole și de 
către colectiviștii din 
raioanele Teleajen,

Cîmpina, Cislău și din 
comunele aparținînd 
orașului Buzău.

In ultimele șase luni 
în regiunea Ploiești au 
fosf puse în . valoare 
mai mult de 7 790 ha 
teren, din care o mare 
parte a fost insămîn- 
țată încă din toamnă. 
Colectiviștii din satele 
ploieștene au hofărîf 
in cadrul adunărilor 
generale ca pînă la în
ceperea lucrărilor a- 
gricole de primăvară 
să efectueze lucrări 
de desecări, regulari
zarea cursurilor ape
lor, defrișări etc. pe 
încă 660 ha.

de gală

cu filmul

Lupeni 29

rescu și alții care, fiind de curînd angajați în fabrică, nu aveau îndemînarea necesară și executau lucrări de calitate necorespunzătoare. Cum s-a procedat cu ei ? înainte de toate, au fost îndemnați să urmărească mai îndeaproape Aim muncesc fruntașii în pro-
Pe marginea 

unei adunări generale 
U. T. M. de la Fabrica 
de confecții'Rm. Sărat

ducție, să folosească sfaturile acestora. Biroul organizației U.T.M. a rugat maistrul și verificatorul de la banda respectivă să le supravegheze mai îndeaproape, să le arate cum se execută corect operațiile. Acest ajutor le-a fost de un real folos.— S-au întrebuințat și alte metode — arăta tînăra Ioana

Veis, secretara organizației U.T.M. din acest sector. Organizația de partid ne-a sfătuit să punem în. discuția utemiș- tilor problema calității produ. selor. Și așa am făcut. Multe adunări generale au discutat despre tinerele care, manifestau neglijență. Opinia colectivă nu a tolerat nici cea mai mică abatere. La rîndul său, postul utemist de control a organizat mai multe raiduri. Calitatea produselor a devenit o problemă a întregului colectiv.— Brigada artistică de agitație — arăta tînăra Georgeta Cristea — a evidențiat deseori în programele prezentate pe fruntașii luptei pentru calitate, criticînd neglijența.Un loc important l-a ocupat în discuții problema controlului reciproc, metodă socialistă de întrajutorare care

’ Luni seara a avut sala Palatului R.P. Romîne un spectacol de gală cu noul film romînesc „Lupeni 29“.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Bo- rilă, Nicolae Ceaușescu, Chi- vu Stoica, Alexandru Dră- ghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură.Noua realizare a studioului cinematografic „București” e- vocă momente ale eroicelor lupte greviste desfășurate în 1929 de minerii de sub conducerea Comunist Romîn.Scenariul esteNicolae Țic, Eugen Mândrie și Mircea Drăgan, acesta din urmă fiind și regizorul filmului. Imaginea a fost realizată de Aurel Samson, muzica de Theodor Grigoriu, iar decorurile de arh. Liviu Popa. Din dișțribuți^fac; .parte Lica Gheorghiu;. Colea Răutu, Ștefan Ciubotărașu, George Cal- boreanu, Costel Constantines- cu, Sandu Sticlaru. George Mărutză, Ilarion Ciobanu, Fory Etterle, Toma Dimitriu, V. Ro- nea, Boris Ciornei, C. Rauțchi, D. Furdui, Draga Olteanu, Dinu Gherasim, George Motoi și alții.Filmul, „Lupeni 29“ impresionantă frescă a luptelor muncitorilor mineri, s-a bucurat de un deosebit succes.La sfîrșitul spectacolului, interpreților și realizatorilor filmului, aflați în sală, li s-au oferit buchete de flori.

Februarie

fotografie : Oră de istorie 
„Grivija roșie" 

Foto : I. CUCU
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LA GRIVITA
de Ion Brad

Pămîntul are miezul lui de foc, 
La fel cu el istoria îl are — 
Ești tu, Partid, care-ai urnit din loc

Umăr Ia umăr, casele, în rînd, 
Ca ei sub gloanțe stînd, de neînfrînt,

Cu fețe-n marmori albe, statuar, 
Ca-n albele zăpezi de Februar.

Fruntea lor demnă — soare neapus 
Peste etajul zece arde, sus,

Iar umerii de-atîta vreme grei 
Par încărcați, floral, de porumbei.

Hrănind locomotiva în mișcare 
A clasei, cu puterea ei de șoc, 
Și-a țării-ntregi, de-atunci, din Februare.

Trăiesc eroii, sînt atît de vii, 
In casele ce cîntă de copii.

Ferestrele și-n miezul nopții ard 
Ca ochii lor de dincolo de gard,

De baionete, de zăbrele-apoi, 
Privind din noaptea timpului spre noi,

Spre tine soare care-n inimi sui 
împodobind și visuri și statui.

Noi modele 
de confecții 
și tricotaje

snip
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Excelenței sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI In numele poporului Cubei, al guvernului revoluționar și al nostru personal, vă mulțumim în mod deosebit pentru cordialul dv. mesaj de felicitare, trimis cu ocazia celei de-a TV-a aniversări a victoriei revoluției cubăne.în același timp vă mulțumim pentru expresiile de solidaritate și urările încurajatoare transmise.Ne exprimăm satisfacția față de legăturile existente între popoarele și guvernele noastre, în lupta comună pentru înfrîn- gerea definitivă a imperialismului, pentru victoria mondială a socialismului și consolidareaVă reînnoim sentimentele înalte.

Peste 2 000 de noi modele de confecții și tricotaje sînt pregătite pentru sezonul de primăvară. Majoritatea acestor produse au și intrat în producția de serie, urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii februarie magazinele să fie bogat asortate cu mantouri, taioare, rochii, fuste, costume bărbătești și meabile variată disting cămintede confecții și tricotaje „București", „Arta Modei“ din Capitală și „Mondiala” Satu Mare, care au o croială simplă și contexturi noi/ moderne. Atrag îndeosebi atenția confecțiile fine din in, bluzele și cămășile din tricot, balonsei- dele din relon imprimat.Colecția de tricotaje pentru primăvară, contractată anul acesta, cuprinde între altele 500 de noi modele de pulovere, jachete, bluze din fire voluminoase și lină fină cu o croială modernă, lejeră.
Conferința tehnico- 

științifică 
a industriei 
poligrafice

BUCUREȘTI a tineretului

Jf 

Tufflffnl

uminică, la școala 
agricolă din co
muna Armășești, 
raionul Urziceni, 
la întrecerile Spar
tachiadei au parti
cipat sute de ti- 

și tinere. Comitetul 
cu 

s-au pre- 
multă atenție de

Vacanță I Studenții pe care-i ve
deți sînt doar cîiiva din cei 5 000 
care-și petrec frumoasele zile de 
vacanță la munte. Grupul urcă a- 
cum spre cota 1400. Aici se vor 
întîlni cu colegii lor mai „harnici" 

la urcuș.

neri
U.T.M. al școlii, împreună 
asociația sportivă, 
ocupat cu 
desfășurarea acestor întreceri. 
Astfel, zilnic, după orele de 
școală, tinerii din clasele de 
agricultură, zootehnie sau la. 
boranți, se string în jurul pro
fesoarei de sport pentru an
trenamente. Si zilele de între
cere au început. S-a dat mai 
întîi ștartul în proba de cros.

Fetele au pornit pe ulițele co
munei și în scurt timp prima 
alergătoare avea să taie firul 
de la sosire. Era eleva Ana 
Matei din anul II al Școlii 
profesionale de laboranți care 
a devenit astfel campioană a 
asociației sportive. Profesoara 
de educație fizică Maria Duță 
este și ea o sportivă fruntașă, 
o talentată crosistă și s-a bu
curat că a descoperit în tînăra 
Ana Matei o sportivă cu ca
lități remarcabile. La băieți, 
a cîștigat Tiberiu Pop. Finala 
întrecerilor pe asociație s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
sărbătoare. Mai întîi gimna
stele și gimnaștii au făcut o 
demonstrație. Erau echipele 
care fuseseră declarate campi
oane. Tinerii luptători și.au 
desemnat și ei campionii. Ia- 
tă-i în ordinea categoriilor : 
Victor Sișu, Iile Ferike, E. Ni- 
stiriuc, Vancea Simion, Gh. 
Mîinea.

La tenis 
fefninină 
talentata 
Matei, campioană

chiadei de iarnă pe regiunea 
București în ediția precedentă. 
Ea s-a pregătit cu multă sir- 
guință pentru a-și păstra și în 
acest an titlul cîștigat.

Deși sînt cunoscuți campio. 
nii pe asociație, întrecerile nu 
au luat sfîrșit. Dat fiind ca 
prima etapă a fost prelungită, 
se vor organiza în continuare 
— ne spunea președinta aso
ciației sportive, tov. prof. Ma
ria Duță — întreceri cu scopul 
pregătirii campionilor. Cei mat 
buni tineri vor juca cu cam
pionii.

Un început

de masă, întrecerea 
a fost dominată de 
jucătoare Floarea 

a Sparta
Tinerii colectiviști din comuna Modelu, raionul Călărași,

și-au desemnat duminică campionii în cadrul Spartachiadei de iarnă tului. Din panți au cerile finale mai buni.mai mare a avut-o. întrecerea de lupte și apoi cea de gimnastică. Prof. Tase Ionescu s-a ocupat îndeaproape de inițierea luptătorilor. Din cei a- proape 100 de tineri luptători, cei mai buni-s-au dovedit a fi Bratu Chirică, Ion Moldo- veanu, Alexandru Băjenaru.în ediția precedentă a Spartachiadei, echipa de gimnastică a asociației din comuna Modelu a cîștigat titlul de campioană raională. Gimnaștii campioni se pregătesc intens pentru etapa următoare. Duminică ei au oferit un „recital” în deschiderea întrecerilor organizate la căminul cultural.Comitetul comunal U.T.M. în colaborare cu asociația sportivă, au stabilit un

a tinere- cei 509 parțici- rămas în între- pe asociație cei Popularitatea cea
plan de acțiune care prevede ca în fiecare duminică, întrecerile din cadrul Spartacbia- dei să aibă un caracter de sărbătoare sportivă, la care să participe toți tinerii colectiviști din comună. Duminica trecută a fost un început bun, promițător.

în plină

desfășurare
La Centrul școlar agricol 

din orașul Alexandria, între
cerile Spartachiadei au cunos
cut duminică o vie animație. 
Din cei 400
U.C.F.S. au luat ștartul inițial 
la Spartachiada 350 de tineri.

Concursurile de gimnastică și 
șah au cunoscut cei mai mulți 
participanți. Cunoaștem și 
primii campioni ai asociației 
la tenis de masă și haltere. Au 
cîștigat intr-adevăr, cei mai 
buni: Mircea Călugăreanu din 
anul III și Constanța Croitorii 
din anul ZI (la tenis de masă). 
La haltere sînt mai mulți 
campioni pe asociație și anu
me : Valentin Chiriac, Mar
tian Iliescu, Marin Pețanca, A- 
lexandru Miloș. Concursurile 
de șah, gimnastică și săniuțe 
sînt în plină desfășurare.

Prelungirea termenului pri
mei etape i-a determinat 
pe conducătorii comitetului 
U.T.M. și ai asociației sporti
ve să folosească timpul care a 
mai rămas pentru inițierea 
unui curs de învățat schiul ca 
în felul acesta să crească nu. 
mărul sporturilor practicate 
în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. De ase-

Luni dimineața, în sala de mar
mură a Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii" au început lucră
rile conferinței tehnico-științifice a 
industriei poligrafice, organizată 
de Trustul industriei poligrafice 
din comitetul de stat pentru cul
tură și artă. Participă directori, in
gineri șefi, ingineri și tehnicieni 
din intreprinderile poligrafice din 
țară, directori de edituri, precum 
și reprezentanți ai unor unități 
producătoare de hîrtie și cerne
luri.

In cadrul conferinței, care va 
dura două 
numeroase referate privind îmbu
nătățirea calității produselor poli
grafice, introducerea pe scară 
largă a tehnologiei moderne, pre
cum și îmbunătățirea materiilor 
prime necesare tipăriturilor.

zile, se vor prezenta

Surprize 
pentru 1 martie

Mărțișorul, acest vestitor al 
primăverii nemenționat în 
nici un buletin meteorologic, 
și-a anunțat apariția în maga- 

Apropierea zilei de 1 
a stimulat 

care au pregătit 
surprize, printre

de membri V. RANGA 
S. SPIREA

(Continuare în pag. a Ill-a)

zine. 
martie 
creatorilor 
numeroase 
care peste 100 de noi modele 
de mărțișoare. Venind în în
tâmpinarea dorințelor cumpă
rătorilor, lucrătorii din maga
zine au solicitat cu peste 70 la 
sută mai multe mărțișoare 
față de desfacerile realizate în 
anul trecut. Și o noutate: 
„Mărțișorul poștal" — un plic 
felicitare cu mărțișoare care 
vor putea fi expediate, de cei 
ce vor dori în orice colț al ță
rii.

fantezia

(Agerpres)



Oră de istorie 
la „Grivița roșie44...

■
 ră de istorie la „Gri. 

nța roșie"... Cîteva sute 
le elevi stau în bănci și 
ascultă cu emoție cuvin
tele unui om care tre
buie să fie de-o vîrstă cu 

părinții lor sau poate și 
mai în vîrstă. Oră de istorie, dar o 
oră mai puțin obișnuită: profesorul 
este un bătrîn cazangiu, participant 
la grevele din 1933, iar elevii — toți 
cei din sală, tineri muncitori, elevi.

— Povestiți-ne despre Grivița. 
Cum arăta Grivița noastră pe a- 
tunci ?

...Si istoria începe, desfășurîndu-se 
pe ecranul atît de solicitat al amin
tirii.

Era o iarnă grea. In Grivița era 
multă mizerie — „cocioabe și nu 
blocuri cu 16 etaje cum vedeți a- 
cum!“. Sărăcia intrase în toate lo
cuințele, nu era pîine și salariile se 
reduceau mereu. Muncitorii știau de 
ce. Burghezia pregătea războiul îm
potriva Uniunii Sovietice. Se pregă
tea fascizarea țării. Partidul i-a 
chemat pe muncitori la luptă...

Tovarășul Ion Ghițulescu le-a vor
bit copiilor despre eroismul comu
niștilor, le-a arătat cit de solidari 
s-au dovedit a fi muncitorii conduși 
de partid în lupta împotriva exploa
tatorilor. Nici teroarea, nici gloan
țele nu i-au intimidat. Cu mult in
teres au ascultat ei fapte care vor
besc despre rolul pe care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducă
torul iubit al poporului nostru, l-a 
avut în organizarea marilor greve 
de la Grivița din Februarie 1933.

Povestirile bătrînului cazangiu au 
fost completate de materialul do
cumentar existent în muzeul clubu
lui. Tinerii au făcut cunoștință cu 
fotografii înfățișînd uzina în clipele 
dramatice ale luptelor, fotografii în 
care se citește solidaritatea nestră
mutată a muncitorilor. Iată curtea 
atelierelor, iată-i pe muncitori. Ia

tă-i și pe călăi... Iar alături, sub 
cristal, o reproducere în mărime 
naturală a sirenei lingă care a căzut 
Vasile Roaită. Sirena care in 1933 se 
afla deasupra atelierelor Grivița are 
și ea o poveste. Ca și muncitorii 
greviști a stat și ea la... închisoare. 
Temîndu-se de noi acțiuni ale mun
citorilor. temîndu-se de tot ceea ce 
amintea de grevele din februarie, 
polițiștii au smuls de la locul ei si
rena care chemase pe muncitori la 
luptă și au ținut-o sechestrată 12 ani. 
In 1945 ea a fost descoperită și re
adusă la uzină. De atunci cîntecul ei 
răsună în fiecare dimineață peste 
Grivița.

...Sutelor de elevi din raionul 
„Grivița roșie" care ascultau cu 
emoție aceste mărturii despre trecu
tul de glorie al muncitorilor din 
cartierul lor, li se adăugau noi și noi 
grupuri de pionieri și școlari, sute 
de alți tineri veneau la Grivița cu 
carnețelele în mînă, ca la o lecție 
de istorie. I-am întîlnit alături de 
numeroși elevi de la școlile „Miha.il 
Sadoveanu", „Emilia Irsa“ și din alte școli bucureștene, pe elevii 
unei clase a școlii nr. 1 de 8 ani, din 
Ploiești. Clasa lor a hotărît să orga
nizeze un simpozion închinat eroice
lor lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din 1933 și s-au împărțit în trei 
grupuri : unii au purtat discuții cu 
muncitorii ploieșteni, alții s-au dus 
la Doftana, iar alții au venit la 
București.

„Cu adîncă emoție am ascultat și 
am cercetat fiecare amănunt al eroi
celor lupte — scriau ei în cartea de 
impresii a muzeului de pe lingă 

Uzinele „Grivița roșie". Vom povesti 
colegilor noștri tot ceea ce am vă
zut. Nici noi. nici ei ,nu vom uita 
vreodată ceea ce muncitorii, conduși 
de partid, au făcut pentru noi, pen
tru fericirea de azi a generației noa
stre".

EUGEN FLORESCU

...și la Rafinăria 
— Ploiești — 3

■
 afinăria Ploiești. Afară, în fața direcției, o placă comemorativă stă mărturie că aici s-a înscris, în ianuarie 1933, o glorioasă pagină de eroism din marea carte a luptei clasei muncitoare, condusă de Partidul Comunist. In sala de la secția mecanică, la o întîlnire organizată de comitetul U.T.M., unul dintre muncitorii vîrstnici, participant la eroicele lupte ale petroliștilor, povestește tinerilor.Pagini de istorie, trăite aevea, se deschid acum în fața lor. Tinerii află că în acele vremuri muncitori’ de aceeași vîrstă cu ei lucrau cîte 12 și 14 ore pe zi. Află că în aceleași ateliere în care ei lucrează astăzi la mașini moderne, mulți tineri au fost schilodiți din lipsa mijloacelor de protecție a muncii. Privesc pe geam, la siluetele blocurilor, ale căminelor din colonia muncitorească, la pavilionul școlii de petrol-chimie ; află însă că pe vremea aceea ucenicii dormeau în ateliere, pe lîngă mașini; află, de asemenea, că atunci cînd muncitorii de la „Astra Rornînă" (azi Rafinăria Ploiești) s-au ridicat la luptă pentru o viață mai bună, pentru mărirea salariilor, pentru reprimirea la lucru a tovarășilor conceciiați, rafinăria a fost înconjurată de armată și poliție. Țevile mitralierelor au țintit piepturile muncitorilor. Atunci, în ziua de 30 ianuarie, sunetul sirenei a răsunat prelung. Din toate colturile orașului — de la „Romîno-Americana", ,.Concordia", „Orion", „Vega“ — coloane compacte de muncitori s-au îndreptat spre centrul orașului. Nici mitralierele, nici baionetele n-au reușit să în- frîngă lupta proletariatului petrolist împotriva exploatatorilor. Aici, la Ploiești, timp de 24 de ore orașul a fost stăpînit de muncitori. Cauza pentru care ei s-au ridicat la luptă s-a încheiat cu o victorie care i-a întărit în lupta împotriva exploatatorilor sîngeroși.Tinerii pleacă de la această întîlnire stă- pîniți de un profund sentiment de respect pentru lupta plină de abnegație a clasei noastre muncitoare, condusă de partid, hotărîți ca prin întreaga lor muncă, la școală, în viață, să fie demni de faptele eroice înscrise în istorie,

C. PRIESCU

Vizitînd 
muzeul Doftana

Trei trenuri au plecat dpmjnică, la scurt timp unul după . altul, din București spre Doftana. Călătorii : peste 3 500 de tineri muncitori, ucenici, elevi din uzinele și școlile Capitalei.Iată-ne la Doftana. Clădirea cenușie, zidurile, documentele — toate readuc în fața ochilor imaginea odioasă a temniței în care au fost aruncați de către -regimul bur- ghezo-meșieresc cei mai buni fii ai no- porului muncitor. Clipele sînt încărcate de p profundă emoție. Vizitatorii înțeleg mai ad-înc sensul luptei dusă de clasa muncitoare și partidul ei pentru viața nouă de azi. Iată, aici, în noaptea spre 10 noiembrie 1940 a fost ucis, sub dărîmă- turi, eroul comunist Ilie Pintilie. Detașamentul de pionieri al Școlii de 8 ani nr. 141 face careul, Pentru Dumitru Ștefănescu, Gabriela Găgeanu, Ion Neagoe, Petre Co- roiu și Maria Caniu — cinci școlari cu fețele înroșite de

emoție — ziua a- ceasta va rămîne de neuitat. Ei sînt primiți în organizația de pionieri în locul acesta. Clipe de neuitat nu numai pentru cei mici, ci și pentru cei mari, pentru utemiști. Vizitarea Muzeului Doftana continuă. Tinerii află cum, în cele 397 de celule ale fostei închisori, dintre care 208 complet întunecoase, deținuților li se a- plica un tratament care să-i ducă la pieire. Zăbovesc îndelung în fața uneltelor de tortură, în fața celulelor negre, a documentelor. Află cu cîte sacrificii, cu cîtă voință și îndîrjire, cu cîtă încredere în iz- bîndă au luptat comuniștii închiși la Doftana. Temnița de pe Telega a fost transformată de ei într-o adevărată școală de educație revoluționară.Iată, aici, în sala aceasta cu documente, în fața copiilor .și tinerilor reînvie zilele lui februarie 1933. Iată fotocopia unui articol al tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

Craiova
Zilnic sute și sute de oameni 

ai muncii din orașul și împre
jurimile Craiovei vin să vizi
teze Muzeul „Procesul luptă
torilor ceferiști și petroliști din 
iunie-iulie 1934". Pășesc cu 
emoție în această clădire unde 
cu aproape 30 de ani în urmă 
au fost judecați neînfricații 
luptători ceferiști și petroliști. 
Clădirea este ea însăși un do
cument. Sala de ședință a fos
tului tribunal este intactă, așa 
cum arăta ea atunci. In fața 
ochilor apar imagini ale mani
festațiilor muncitorilor craio- 
veni care au avut loc în timpul 
procesului, se găsesc fragmen
te ale unor importante docu
mente ale vremii, numere ale 
ziarului „Apărarea ceferiști
lor" apărut din inițiativa Co
mitetului de apărare în zilele 
cînd se desfășura procesul.

A 30-a aniversare a eroicelor 
lupte ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști din ianuarie-fe- 
bruarie 1933 prilejuiește în 
orașul Craiova numeroase ma
nifestări : întîlniri cu activiști 
de partid, cu vechi luptători 
din mișcarea muncitorească, 
conferințe etc. Asemenea acți- 

prin care arata șareiniie •marii't'im-» portante care stăteau înfața mișcării antirăzboinice din Romînia. Direcția Generală a Poliției dă o circulară cifrată să fie reprimate luptele ceferiștilor. Deținuții din Doftana adresează o scrisoare muncitorilor ceferiști, prin care a- '.ceștia., sînt îndemnați la luptă organizată. împotriva burgheziei. Din texte și din explicații, din toate aceste documente —mărturii în fața vizitatorilor — se încheagă imaginea vie a eroicelor lupte din februarie, a solidarității poporului nostru și a întregului proletariat internațional cu cauza clasei muncitoare din Romînia.Vizita tinerilor la Doftana a fost o lecție care a pătruns puternic în conștiința lor, che- mîndu-i la o muncă și mai entuziastă pentru înfăptuirea idealurilor pentru care s-au jertfit eroii clasei muncitoare.
0. SLAVIC

Manifestări în întreaga tară
uni urmate de bogate progra
me artistice se desfășoară la 
majoritatea intreprinderilor 
craiovene.

V. BARAC

Hunedoara
In regiunea Hunedoara, la cluburi, case de cultură, cămi. ne culturale, se fac în aceste zile pregătiri pentru evocarea glorioaselor zile ale lui februarie ’33 cînd, sub conducerea Partidului Comunist din Romînia, muncitorii ceferiști și petroliști s-au ridicat ho- tărîți la luptă împotriva regimului burghezo-moșieresc. La Combinatul siderurgic Hunedoara, 6 brigăzi artistice de agitație au pregătit programe inspirate din viata și lupta ceferiștilor și petroliștilor, pe care le vor prezenta pe scena clubului „Siderurgistul" și a cluburilor de secții. Brigada artistică de agitație de la secția transporturi s-a și prezentat în fata tinerilor care locuiesc în tabăra socială nr. 1, cu programul: „Cinste ceferiștilor și petroliștilor !“în săptămîna aceasta, în majoritatea localităților din

— Pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, fii gata :
— Sînt gata întotdeauna! — răspund cei 5 elevi primiți în organizația de pionieri la locul istoric—
Doftana. Q, PLECAM

regiunea Hunedoara vor a- vea loc manifestări cultural- artistice. La Teiuș, important nod de cale ferată, tinerii colectiviști, alături de muncitorii feroviari, vor lua parte la un bogat program artistic în care sînt cuprinse cîntece, recitări, dansuri închinate ceferiștilor și petroliștilor. Programul va fi susținut de formațiile artistice ale stației C.F.R., în colaborare cu cele ale școlii medii din localitate. Tot aici va a- vea loc o întîlnire între muncitori ceferiști și tineri colectiviști și elevi. în ziua de 16 Februarie, numeroși tineri din Valea Jiului se vor întîlni, în sala teatrului din Petroșeni cu tovarășul David Lazăr, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, care le va vorbi despre însemnătatea deosebită a luptelor purtate de muncitorii ceferiști și petroliști sub conducerea Partidului Comunist din Romînia. în a- ceeași zi, în toate centrele minere din Valea Jiului se vor desfășura concursuri „Cine știe, răspunde” avînd ca temă luptele din februarie 1933. Vor participa tineri mineri, elevi, studenți.Tinerii scriitori din regiu

nea Hunedoara, membri ai cercurilor literare din Hunedoara, Deva, Petroșeni, își închină creațiile lor aniversării luptelor ceferiștilor și petroliștilor. în poezia „Grivița 1933“ poeta Ana Șoit evocă momentul înăbușirii în sînge a grevei ceferiștilor de la Grivița de către armata regimului burghezo-moșieresc. Poetul Traian Filimon înfățișează, în poezia „înfruntînd durerea", aceleași episoade, care vor rămîne veșnic în amintirea poporului nostru.
LAL ROMULUS

Galați
Și la Galați, în aceste zile 

au loc numeroase manifestări 
cultural-artistice închinate zi
lei de 16 Februarie. La clubul 
ceferiștilor, de exemplu, a fost 
organizată o seară culturală la 
care au participat peste 400 de 
muncitori tineri și vîrstnici. 
Tot la acest club, elevii școlii 
medii de muzică din Galați au 
dat un concert. Acțiunile vor 
continua și în această săptă- 
mînă. întîlniri ale tineretului 

( — Pe atunci viața era grea și J 
[ pentru muncitori și pentru co- I 

( pii ca voi. (Tovarășul Dumitru! 
( Antonescu, unul din participan- J 

f fii la grevele din Februarie J 
[ 1933 ale rafinorilor de la Astra J 

( stînd de vorbă cu elevi ai Șco- j 

f Iii medii nr. 1 din Ploiești, J 
Foto: AGERPRES j

cu muncitorii vîrstnici, seri de 
poezie, montajul literar-mu- 
zical Grivița 1933 — iată doar 
cîteva dintre acestea.

De asemenea, tinerii de la 
Uzina mecanică vor vizita sec
ția din Galați a Muzeului de 
Istorie a partidului. Grupuri de 
copii și școlari vor vizita mo
numentul ridicat în uzină pe 
locul unde ceferiștii s-au adu
nat acum 30 de ani în semn de 
solidaritate cu greviștii Grivi
ței roșii, vor asculta povestiri 
ale muncitorilor în vîrstă des
pre condițiile grele în care lu
crau și trăiau în trecut mun
citorii.

T. OANCEA

Timișoara
Peste 250 de membri ai formațiilor cultural-artistice care activează pe lîngă clubul „16 Februarie" din Timișoara se pregătesc intens. Un grup de tineri, membri ai cercului literar, printre care Ligia Chi- riță, Emilian Vulcan, Vasile Roșu și Romulus Jeler au alcătuit un poem din cele mai valoroase lucrări literare și muzicale care vorbesc despre munca și viața ceferiștilor și

Concurs 
„Cine știe 
răspunde"

uminică dimineața, la Casa de cultură a tineretului „16 Februarie" s-au întîlnit eleviionul „16 Februarie", cu elevi, pionieri și tineri muncitori din raionul „Grivița roșie". N-a fost un simplu concurs, ci mai degrabă o dezbatere pasionantă, un dialog pe tema cunoașterii luptelor eroice pe care le-au purtat ceferiștii în Februarie 1933. O școală dintr-un raion, alta din celălalt, și-au desemnat reprezentanții care . urcă pe scenă. Iată-i de o parte și de alta a microfonului ; din sală îi urmăresc 400 de priviri. în sală- parcă se deschid pagini de istorie și 4Oo de priviri le cercetează încă o dată, stăruitor. In această istorie „Grivița roșie" a scris un lung și eroic capitol.— Care au fost cauzele izbucnirii luptelor din Februarie 1933 ?Răspunde Teodorescu Eugen, elev în clasa a VII-a a școlii nr. 175, apoi Mariana Tutu-, naru,Rînd pe rînd, în fața microfonului vin alți tineri. înainte de a urca pe scenă ei s-au a- plecat cu emoție asupra documentelor, scrierilor, exponate-* lor care reînviază imagini e- moționante din zilele de luptă ale lui Februarie. La Muzeul de Istorie a partidului, la clubul Uzinelor „Grivița roșie", pionierii au ascultat cu interes explicațiile date, au vizitat Uzinele „Grivița roșie",Fiecare răspuns a fost astfel o mărturie a pasiunii fierbinți a tinerilor pentru Cercetarea istoriei de luptă a clasei muncitoare, a respectului față de cei care în Februarie 1933 au înfruntat teroarea burgheziei, ridicînd sus steagul luptei pentru fericirea poporului.
A. I. ZĂINESCU

petroliștilor. Acest poem va fi prezentat în ziua de 16 Februarie în cadrul unui spectacol.
Suceava

Elevii Școlii de mecanici a- 
gricoli din Botoșani au parti
cipat la o adunare în cadrul 
căreia tovarășul Nicolae Sto- 
leru, secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.M.R., a 
vorbit despre glorioasele lupte 
din Februarie 1933. Cei peste 
600 de elevi au ascultat cu 
multă atenție expunerea, după 
care au vizionat un film. A- 
semenea expuneri au fost fă
cute, de către activiști de 
partid și în comunele raionu
lui.

La Șantierul nr. 2 construc- 
ții-locuințe din Suceava, a- 
proape 100 de tineri au luat 
parte la o seară literară cu 
tema: „30 de ani de la glo
rioasele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor". Seara literară 
s-a încheiat cu un bogat pro
gram artistic închinat eroice
lor lupte din Februarie 1933. 
Seri literare cu aceeași temă 
au fost organizate și în școlile 
orașului Suceava.

A. CARUNTU

Sala de teatru a 
Palatului pionieri
lor... Peste 700 de 
pionieri din Capita
lă sînt prezenți la a- 
dunarea festivă în
chinată aniversării 
eroicelor lupte din 
februarie 1933.

Un grup de trom- 
petiști, cu cravate 
roșii, într-o aliniere 
perfectă, dă onorul. 
In sală este adus 
drapelul roșu al or- . 
ganizației de pio-.^ 
nieri. La chemarea:, 
„La luptă pentru 
cauza Partidului 
Muncitoresc Romîn, 
fii gata !“ — rostită 
de instructoarea su
perioară care con
duce adunarea, pio
nierii răspund în- 
tr-un singur glas : 
„Sinț gata. întot
deauna

Ia cuvîntul tova
rășul Gheorghe Cal
can, vicepreședinte 
al Sfatului popular 
al Capitalei, care 
vorbește despre lup
tele ceferiștilor și 
petroliștilor din ia
nuarie — februarie 
1933, organizate și

conduse de P.C.R. 
Copiii ascultă cu 
emoție cuvintele 
vorbitorului.

Apoi luminile se 
sting, Începe pro
gramul artistic. In 
vers și cintec, pio
nierii din formațiile 
artistice ale palatu
lui evocă pagini de 
istorie scrise cu sîngele clasei mun-

imnuri de recunoș
tință patriei și parti
dului iubit pentru 
viața lor fericită.

In sală răsună so
lemn cuvintele :Ca noi să fim li

ClNTEC PENTRU

FEBRUARIE

La o ședință a cercului 
literar „Th. Neculuță“

edință de lucru la 
cercul literar „Th. 
Neculuță" din Ca
pitală. Tema: anali
za unor lucrări în
chinate celei de a 
30-a aniversări a

eroicelor lupte muncitorești din 
Februarie 1933.

Au trebuit să cadă multe jert
fe, a trebuit ca nimbul victoriei 
să încunune de mult frîngerea 
lor pretimpurie, pentru ca astăzi 
într-o Sală vastă, aparținînd unui 
adevărat palat purtînd însă mo
destul nume „Casa de cultură a 
tineretului din raionul 1 Mai", 
muncitori, studenți și oameni de 
toate vîrstele să se adune și să 
citească rînduri înfiorate de dra
goste și respect pentru înaintașii 
lor, de bucurie și elan pentru 
roadele vremurilor noi.

Graficianul Ionel Dima, a citit 

o poezie de evocare a chipului 
utecistului Vasile Roaită. A căuta 
Și a găsi izvoarele tinereții noa
stre descătușate, în sîngele eroi
lor Griviței — iată principalul 
filon liric al versurilor intitulate : 

„Cu Vasile Roaită".
„Drumul meu, drumul tău, dru

mul nostru,
a fost anunțat de atunci, în fe

bruarie..."
cînd ucenicul a stat neșovăitor 
la postul său de luptă, zdrunci- 
nînd apăsarea prin șuiernl verti
cal al sirenei.
Și aerul, acuma, ni-i plin de cre

zul lui —
în înălțime creștem și respirăm 

mai larg 

beri, puternici a- cUm, / Sub soarele liberei steme, / O, cîți nu căzură eroic în drum / Și cîți sîngerară prin vreme !
Spectacolul pre

zentat de pionieri 
încheagă apoi, rînd pe rînd, dintr-o suc
cesiune de tablouri,

OMAGIUL
PIONIERILOR

citoare. reînvie mo- imaginea luminoasă 
mentale de aprigă 
luptă pentru liber
tatea și fericirea 
poporului, înalță

a patriei noastre So
cialiste.

A fost un omagiu 
vibrant pe care 
pionierii l-au adus 
eroilor Griviței, un 
semn al dragostei și 
recunoștinței fier
binți pe care o poar
tă copiii Partidului 
Muncitoresc Romîn.

I. MIHUȚ

cînd viața lui tresaltă cu noi, pe 
verticală

Și ne arată calea — statornic, 
viu catarg.

Versuri închinate înfățișării 
actuale a Căii Griviței a citit stu
dentul Adrian Rădulescu. Fru
musețile triumfătoare pe care 
socialismul Ie-a făurit pe locurile 
pe care altădată domnea neagra 
pecete a mizeriei au fost descri
se de un condei impresionat de 
fluviul muncitorilor care trec pe 
marea arteră bucureșteană, avînd 
de o parte, „soarele multiplicat 
în ferestrele noilor blocuri", iar 
de cealaltă „strigătul metalic al 
halelor roșii".

De unanime aprecieri s-a bucu
rat schița „Petre frînarul", sem
nată de tehnicianul Teodor Ursu. 
în spațiul a două-trei pagini, au

torul a știut să surprindă un as
pect al anului 1933, de o însem
nătate care nu poate scăpa nimă
nui : ecoul imediat al luptelor 
din 15—16 februarie în conștiin
ța țărănimii. Eroul, un cărăuș ne
voiaș, om simplu, simte pentru 
prima dată îndemnul lăuntric al 
solidarității cu muncitorul Petre, 
frînar pornit de la el din sat să 
lucreze la C.F.R. și despre are

starea căruia îl vestește provoca
tor șeful de gară.

...Printre sutele de manifestări 

care cinstesc în aceste zile ani
versarea luptelor de acum trei 
decenii, aceste lucrări literare au 
un contur propriu, ca niște floui 
distincte într-un buchet uriaș.

I. ȘTEFAN

%25e2%2580%259eMiha.il


n Rezoluția celei de a III-a Conferințe a U.A.S.R. s-a subliniat că trebuie să se folosească mai intens și multilateral puternicul instrument pe care-1 reprezintă casele de cultură, cluburile, - mișcarea artistică de amatori, să se organizeze o activitate culturală cu un înalt nivel ideologic și artistic, cu o sferă de cuprindere din ce în ce mai largă, care răspundă setei de cultură, de cunoștințe, de frumos a studenților.înțelegînd importanța îndeplinirii acestei sarcini pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a studenților, pentru formarea și creșterea intelectualului de tip nou, organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților din institutul nostru, sub îndrumarea organizației de partid, au manifestat o preocupare susținută pentru organizarea activității cultural- educative. Această activitate a devenit de la an la an tot mai bogată, mai variată, datorită, în primul rînd, posibilităților materiale care, prin grija partidului și guyernu- lui, au sporit continuu. în a- ceastă privință, pe lîngă înzestrările noi făcute la clubul studențesc din Petroșeni, pe lîngă fondurile destinate activității culturale, trebuie să amintim faptul că de la începutul acestui an universitar, prin darea în folosință a unui nou corp de clădire, studenții institutului nostru au la dispoziție o frumoasă și încăpătoare sală de festivități.în centrul muncii cultural- educative din institutul nostru a stat popularizarea largă a politicii partidului nostru, a mărețelor victorii obținute de poporul romîn sub conducerea partidului, a perspectivelor luminoase de dezvoltare a . economiei, științei și culturii. S-au ținut în acest an universitar în fața studenților numeroase expuneri despre politica partidului și statului nostru, conferințe și simpozioane despre succesele științei și tehnicii din țările socialiste și în special din U.R.S.S., despre superioritatea sistemului socialist asupra celui capitalist, despre caracterul reacționar al religiei etc. Cu mult interes au ascultat studenții institutului nostru pe academicienii Gr. Moisil și Gh. Țițeica, care, într-o serie de expuneri, le-au lămurit multe probleme actuale ale științei Și tehnicii. De aceeași apreciere s-au bucurat și conferințele ținute de alți numeroși oameni de știință, de cultură, de specialiști din producție. Pline de învățăminte au fost întîlnirile pe care le-au avut studenții cu tovarășii i. Cotot, M. Suder, precum- ji cu, ați activiști de părtid și-l ie^’stat. Aceste manifestări au contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea dragostei față de partid, față de patria socialistă, la o mai profundă înțelegere de către studenți a da-

să

toriei lor de a se pregăti cit mai temeinic pentru a deveni cadre de nădejde ale construcției socialiste din patria noastră.Numeroase manifestări au avut drept scop îmbogățirea continuă a cunoștințelor generale, cunoașterea și înțelegerea comorilor culturii noastre din trecut, a realizărilor științei, culturii socialiste, a valorilor culturii universale, dezvoltarea gustului pentru frumos. Săptămînal, la clubul studențesc sau în institut au loc audiții muzicale precedate de anumite expuneri dintre care cele mai reușite în acest an au fost : „G. Enescu — Viața și opera", „Cum să înțele-

cultural-educativă trebuie a- miritite și reuniunile tovărășești, care se țin cu regularitate fie la nivelul institutului, fie la nivelul facultăților. Datorită preocupării față de organizarea și desfășurarea lor am reușit ca reuniunile să aibă nu numai un caracter distractiv, ci și instructiv, devenind o obișnuință ca în cadrul lor să se facă diferite expuneri, concursuri pe teme profesionale sau educative, concursuri distractive, întreceri pentru cel mai priceput (și, bineînțeles, corect) dansator. Tot în cadrul acestor reuniuni se prezintă programele brigăzilor artistice de a- gitație în care sînt populari-
activitate

gem muzica simfonică", „Creația lui Ciprian Porumbescu", „Viața nouă a țării oglindită în muzica populară" și altele. Pentru stimularea interesului studenților față de literatură organizăm diferite acțiuni de popularizare și prezentare a celor mai importante creații ale literaturii romîne clasice și contemporane, ale literaturii universale. în cadrul institutului, la cămine, prin vitrine și panouri, prin articole la gazetele de perete sînt făcute cunoscute studenților o- pere și scriitori, iar la stația de radioamplificare, săptămânal se transmit emisiunile „Nou în literatură", „Ce să citim" și diferite recenzii întocmite de studenți ca Miiil- ler Traian, Banete Gheorghe, Bogdan Mihai, Niță Gheorghe — unii dintre cititorii cei mai pasionați. Interesul pentru literatură al studenților din institutul nostru a sporit și mai mult în urma întâlnirilor și discuțiilor avute cu scriitori ca M. Banuș, I. Bănuță, N. Cassian, M. Dra- gomir și alții. Pe aceeași linie se înscrie și frumoasa activitate a cenaclului literar „O- rizonturi” în care studenții își citesc și analizează încercările literare proprii, ocupindu-se în același timp și de organizarea unor seri și procese literare, a unor simpozioane despre tradițiile realiste ale literaturii noastre și universale, despre realismul socialist etc.Vorbind despre activitatea

asemenea, în Succesele ace- sînt cunoscu- afara institu- formațiilor

zați studenții fruntași, metodele de muncă, comportarea lor sau sînt criticați codașii.Activitatea artistică s-a îmbunătățit, de ultimul timp, stei activități te deja și întului. Numărul artistice, al membrilor lor cît și al spectacolelor date a sporit simțitor în acest an. Orchestra de muzică populară, condusă de studentul Marin Marinescu, a îneîntat nu numai pe studenți, ci și pe numeroși oameni ai muncii din oraș și regiune. La Brad, Alba Iulia, Hunedoara, Sebeș, Zlat- na, spectacolele studenților noștri au fost aplaudate de peste 4 000 de spectatori. Echi-

pg de teatru, continuîndu-și activitatea din anul trecut a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea repertoriului, ale- gînd piese cu un conținut mai corespunzător sarcinilor de e- ducație a studenților. — mația de dansuri și ea cu noi artiști din anul I și-a introdus în noi dansuri romînești și ale popoarelor frățești din țările socialiste. Corul tului cuprinde în peste 120 de studenți prezintă periodic în fața spectatorilor. Comitetul U.T.M. al institutului, consiliul U.A.S., comisiile culturale ale facultăților urmăresc în permanență felul în care își duc munca aceste formații, îngrijindu- se ca ele să aibă o activitate bine orientată, o prezență vie în rîndul studenților.Un accent deosebit am pus pe organizarea activităților comune cu tineretul din fabrici, din uzine, de la sate, în vederea strîngerii legăturilor dintre studenți și tinerii muncitori. Și în cursul anului, dar mai ales în timpul practicii studenții au participat la activități cultural-educative ale tinerilor în toate dar mai miniere regiunea Filipeștii de Pădure, studenții noștri au pregătit împreună cu tinerii muncitori spectacole, programe artistice etc. Formațiile artistice studențești prezintă de altfel cu regularitate spectacole la cluburile întreprinderilor din orașul Petro- șeni, la cluburile și căminele culturale din localitățile învecinate.Intensificîndu-ne eforturile în această privință și preocu- pîndu-ne în continuare de îmbunătățirea conținutului manifestărilor culturale și artistice, ne străduim să sporim și mai mult eficiența muncii cultural-educative în pregătirea multilaterală a studenților, în educarea lor comunistă.

For- întărităprogram
institu- prezent și se

muncitori. Aproape locurile de practică, ales la exploatările din Valea Jiului, dinBaia Mare și de la
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secretarul comitetului U.T.M.,
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președintele consiliului U.A.S. 
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Consfătuirea pe țară 
a crescătoarelor de păsări

Luni dimineață au început 
in Capitală lucrările consfă
tuirii pe țară a crescătoarelor 
de păsări, organizată de Con
siliul superior al agriculturii 
împreună cu Consiliul națio
nal al femeilor din R. P. Ro- 
mînă.

Participă crescătoare frun
tașe de păsări din G.A.S. și 
G.A.C., specialiști din unitățile 
agricole socialiste, din Consi
liul superior al agriculturii și

„Fruntașă în muncă și la învăță
tură" — așa spun muncitorii Fa
bricii de tricotaje din bumbac din 
București despre tovarășa lor de 
munca, tînăra Ana Chiculifă. Și pe 
bună dreptate. După cele opt ore 
de muncă, după ce a produs nu
mai lucrări de bună calitate, Ana 
Chiculiță se îndreaptă zi de zi spre 

sălile școlii medii serale.

din Institutul de cercetări 
zootehnice, activiste ale mișcă
rii de femei.

Cuvîntul de deschidere a. 
fost rostit de tov. Stana 
Drăgoi, vicepreședintă a Con
siliului național al femeilor.

Referatul cu privire la reali
zările obținute în cr'-t—’ 
creșterii păsărilor în 
1962 și sarcinile pe anul 1963 
a fost prezentat de prof. dr. 
Virgil Gligor, vicepreședinte 
al Consiliului superior al a- 
griculturii.

In cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul : Maria Chiriță, pre
ședinta comitetului regional al 
femeilor Dobrogea, colectivista 
Maria Pintilie din G.A.C. 
Ceacu — regiunea • București, 
îngrijitoarea Chira Secară din 
G.A.C. Adjudu Vechi, regiu
nea Bacău, Francisc Tapoș, 
vicepreședinte al Centrocoop, 
dr. Albert Mauch, șeful secției 
de avicultură și animale mici 
a Institutului de cercetări 
zootehnice și alții.

Lucrările consfătuirii con
tinuă.

sectorul 
anul

(Agerpres)

Comemorarea scriitorului mongol 
Dajdorjiin NațagdorjDuminică seara a avut loc în sala Lectoratului Central din Capitală, o manifestare consacrată comemorării morții marelui scriitor mongol Dajdorjiin Națagdorj (1906—1937), organizată de Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cul- tural-științifice din cadrul Comitetului de stat pentru cultură și artă în colaborare cu Uniunea scriitorilor din R. P. Romînă.Cu acest prilej, scriitorul Haralamb Zincă, a vorbit despre viața și opera acestui reprezentant ai noii literaturi mongole.

La S.M.T. Eudești, regiunea București, s-a terminat zilele acestea repa
rația celor 215 tractoare și a altor unelte agricole. înainte de a porni 
pe ogoarele gospodăriilor colective, o ultimă verificare este bine ve
nită. Echipa condusă de mecanicii Dumitru Drăgan și Nicolae Tătaru 

face acest lucru cu cea mai mare răspundere.

Spartachiada de iarnă a(Urmare din pap. I)
menea, vor organiza un con
curs de orientare turistică 
împrejurimile orașului.

Ce se

Foto : AGERPRES

în

aște&ptâ ?

■
 i de duminică încomuna Copăceni din raionul Giurgiu. încă de dimineață, tinerii trec în grupuri pe la căminul cultural, informîndu-se de programul căminului. Cîțiva se interesea-

ză de întrecerile Spartachia- dei de iarnă. Dorința lor de a-și disputa întîietatea la șah, tenis de masă, patinaj, schi sau săniuțe nu poate fi îndeplinită. Nici astăzi nu sînt organizate întrecerile etapei I. Și de ce < ce duminica bună pentru vitate ? La am solicitat tovarășului președintele ve din comună.— Am organizat ceva întreceri ale Spartachiadei. Prin luna decembrie s-a disputat un cros la care au participat 60 de tineri. S-au mai întrecut la patinaj vreo 16 tineri, 8 tineri sînt înscriși la trîntă și cam atît. Ne-am gîndit că ar mai trebui organizate întreceri, dar n-am luat încă măsurile necesare.Aceleași intenții bune au și

oare, de vreme este ziua cea mai o asemenea acti- această întrebare un prim răspuns Ștefan Hristache, asociației sporti-

)

TELEGRAMARăul. Roa Gatcia, ministrul relațiilor externe al Cubei, a transmis o telegramă de răspuns tovarășului Corrrfeliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, prin
care mulțumește pentru felicitările ce i-feu fost adresate cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a victoriei revoluției cutoane.(Ager/pres)

Manifestări consacrate

alegerilor de la 3 martie
Apropiatele aleg/eri de la 3 martie prilejuiesc numeroase ma

nifestări culUural-artitstice, precum și diferite acțiuni prin care 
sînt popularizate principalele înfăptuiri ale sfaturilor populare, 
făcute la propunerea și cu sprijinul cetățenilor.în regiunea Hunedoara, de pildă, de la ultimele alegeri de deputăția sfaturile populare raionale și comunale au rezolvat mii de propuneri făcute de cetățeni. Au fost construite și date în folosință 37 de școli de 4 și 8 ani, 30 de Cămine culturale, s-au electrificat 30 de localități rurale, au fost deschise numeroase trasee de autobuze pentru transportul în comun al populației.în a doua jumătate a anului trecut, peste 3 500 de depu- tați au prezentat dări de seamă în fața cetățenilor. împreună, ei au stabilit noile lucrări gospodărești ce urmează să se execute de către sfaturile populare din fondurile alocate din bugetul de stat și cu participarea voluntară a cetă-, țenilor.La cele 600 puncte de agitație amenajate în comunele regiunii Oltenia, în vederea alegerilor de la 3 martie, au sosit diferite materiale în care sînt prezentate principalele reali-'' zări obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii în anii puterii populare.

Printre acestea se află foi<-ga- zetele „Dezvoltarea industriei în regiune în anii de democrație populară" și „Viața nouă a colectiviștilor din Oltenia", pliantul „Noi obiective industriale pe harta regiunii", precum și numeroase alte publicații tipărite cu prilejul rilor. alege-

★
Echipele artistice de 

ton din. întreaga țară 
tesc programe variate 
fi prezentate în fața alegăto
rilor în actuala campanie elec
torală.

Pentru a veni în sprijinul 
acestor echipe Casa centrală a 
creației populare a editat o 
culegere de cîntece de masă 
pentru alegeri care cuprinde 
lucrările „Votez" de Gh. Ba- 
zavan, „Veselie-n sat" de I. 
Nicorescu, „Să dăm votul fie
care" de FI. Comișel, „Cîn- 
tă-mi, cintă, cetera" de Th. 
Bratu, „Azi votez întîia oară" 
de C. Palade, „Votăm pentru 
pace" de C. Romașcanu.

ăma- 
pregă- 
că vor

(Agerpres)
Sesiunea de comunicări și referate 

științifice a Consiliului Central 
al Asociației JuriștilorDuminică la amiază ș-au încheiat lucrările, sesiunii de. comunicări și referate științifice a Consiliului Central al Asociației Juriștilor din R. P. Ro- mînă.în ședința plenară și în secții au fost prezentate 21comunicări și referate științifice, urmate de coreferate, din domeniile teoriei statului și dreptului, dreptului de stat și administrativ, agricol-colecti- vist, civil, familiei, muncito-

de
resc, penal și internațional, care au tratat teme de mare actualitate pentru juriștii din toate sectoarele de activitate.In materialele prezentate au fost subliniate sarcinile care revin juriștilor în etapa actuală.Participanții la ședința plenară au adoptat cu însuflețire textul unei telegrame adresate C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.(Agerpres)PORTtineretuluitovarășii din comitetul comunal U.T.M. Numai că de la intenții și pînă la fapte e un drum de străbătut. Din această cauză, tinerii (pesțe 300) nu iau parte în mod activ la întrecerile Spartachiadei. Membrii comitetului U.T.M. și ai consiliului asociației sportive cunosc că etapa de masă a competiției s-a prelungit tocmai în scopul antrenării unui număr și mai mare de tineri , la o interesantă activitate sportivă. Ej însă n-au trecut practic la organizarea mai departe a întrecerilor. Și iată că' numeroși tineri se în- tîlnesc duminică dimineața în centrul comunei și în loc să participe la vreun concurs sportiv, stau de vorbă ca să mai treacă timpul. Iar președintele asociației sportive din comună se află (după cum arată și noastră).N-ar fi oare mai ca tinerii în loc să-și piardă vremea pe ulițele comunei, să se întreacă la șah, tenis de masă sau la celelalte discipline ale Spartachiadei ? Ce părere au tovarășii din comitetul U.T.M. sau consiliul asociației sportive ? Este fără îndoială timpul să se treacă de la vorbe la fapte, să se organizeze cu toată răspunderea etapa de masă a Spartachiadei.

printre ei fotografiainteresant

In comuna Copăceni, în loc 
întreceri sportive... discuții 

ulițele satului,

S PORT
• Halterofilii din Capitală au participat duminică în sala Giulești la întrecerile pentru „Cupa 16 februarie". Trofeul a revenit sportivilor de la clubul Rapid care au totalizat 10 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat halterofilii de la Școala sportivă de elevi „Viitorul" și „Mătasea Populară".
• Echipa feminină de baschet 

visad și-a încheiat turneul în 
întîlnind duminică după-amiază în sala Fio. 
reăsca echipa Rapid București, 
stele noastre au terminat' "învingătoare 
scorul de 67-62 (36-27). Cele mai bune jucă
toare au fost Racoviță și Ferencz oare au în
scris cîte 18 puncte. Din echipa oaspete s-a 
remarcat îndeosebi Kalusovici.

Partizan No. 
țara noastră,

Baschetbali-
cu

® Schiorii romîni au repurtat două frumoase victorii în prima zi a concursului internațional de probe nordice desfășurat în stațiunea Ga- lyateto din R.P. Ungară. Gh. Cincu s-a clasat pe primul loc la 15 km cu timpul de 1 h 06T0".
Pregătiri ale

Duminică echipele de fotbal 
și-au început efectiv pregăti, 
rile în vederea deschiderii 
noului sezon, susținînd nume, 
roase întîlniri de tirl"'.____
In Capitală, lotul U.E.F.A. a 
învins cu 3-2 (3-1) 
sul prin punctele 
Pavlovici (2) și Donciu. 
Giulești, Rapid a dispus 
2-0 (0-0) de Voința, care acti
vează în campionatul orășe
nesc. Cele două puncte au fost 
realizate de Balint și Ionescu.

Alte rezultate înregistrate: 
Dinamo—Steaua (tineret) 6.2 
(4-0) ; Steaua—Dinamo (tine
ret) 6-4 (2.3) ; Steagul Roșu 
Brașov—Precizia 8-0 ; Dinamo

verificare.pe Progre- 
marcate de

In
cu

Calitatea produselor în atenția utemiștilor
(Urmare din pag. I)contribuie nemijlocit la creșterea spiritului de răspundere, la îmbunătățirea calității produselor. De la croit pînă la masa verificatorului, produsului i se fac zeci de operații. Iată, costumului de școlar i s-au aplicat buzunarele. Trece la baterea butonierelor, iar apoi le prinderea mînecilor. Dar aici se oprește. De ce ? Pentru că Elena Tomozei a prins neglijent capacul buzunarului, sau pentru că Veronica Tănase n-a fost deaj uns de atentă la operația de sur- filare. Produsul le este înapoiat. Un tighel tras neuniform, o butonieră neestetic lucrată sînt motive suficiente pentru ca produsul să se întoarcă la cel în cauză pentru remaniere, înlăturîndu-i-se pe loc greșeala. Adela Bîrsan, Marcela Panait, au fost adeseori ajutate în acest fel- Tinerii nu au considerat deci că și-au făcut datoria executînd bine operația lor. Ei sînt interesați lucreze „mărcii mereu.— Este drept, spunea Nico- lae Leaua. controlor de calitate la sectorul 2, defectele se înlătură pe loc. Dar și acest lucru creează greutăți. Se înregistrează timpi neproductivi și astfel scade productivitatea muncii, Problema se pune

ca întregul colectiv să bine, ca prestigiul fabricii" Să crească

așa : trebuie să găsim posibilitatea să reducem numărul a- cestor remanieri, dez eu ? în loc lucrul la capătul măresc produsul la fiecare fază de operații. Ajutorul operativ duce la preîntîmpinarea defectelor, deci la înlăturarea remanierelor, a timpilor neproductivi.Nicolae Leaua a ridicat astfel în adunarea generală o problemă de mare importanță, în asigurarea unei calități superioare a produselor, controlorii de calitate, verificatorii trebuie să-și exercite profesiunea în fiecare minut. Controlorul de calitate are o mare răspundere. El este cel care își spune ultimul cuvîntul. în a- dunare s-a arătat însă că unii tineri controlori (Maria Bădi- noiu și Elena Alexandrescu) trec cu vederea „micile defec-, te" dînd astfel posibilitatea să pătrundă in magazine produse care nu răspund cerințelor și exigenței cumpărătorilor. A- cest lucru a fost aspru criticat.— în zona 3, a intervenit în discuție tânărul Constantin flieș, se lucrează paltoane pentru școlari. Se gîndesc oare toți tinerii la cei ce le vor purta ? Chiar ast^gi am refuzat lucrul executat de Ana Glonț și Georgeta Grigore. Eu cred că fiecare trebuie să-și pună la inimă calitatea produselor. E greșit să judeci „merge și așa*. Georgeta Grigore a găsit „scuze" în faptul că

Cum procesă controlez benzii, ur-
mașina a lucrat prost. Sigur, dacă nu-1 îngrijești, utilajul nu funcționează cum trebuie și acest lucru se răsfrînge a- supra calității produselor. Or, după cum a reieșit și din discuții, Georgeta Grigore și alți tineri nu prea dau atenție utilajului. Ar fi bine să se generalizeze experiența din secto- ru 4, unde, la terminarea lucrului, un membru al biroului organizației U.T.M. și responsabilul grupei sindicatului controlează starea mașinilor. Asta ar duce la înlăturarea multor neajunsuri. Propun, de asemenea, să se controleze îndeaproape calitatea reparațiilor executate de mecanici. E un lucru foarte necesar.în fabrică sînt asigurate condiții tehnice pentru realizarea unor confecții și mai bune. în ultima vreme, întreprinderea a fost înzestrată cu 200 de mașini de cusut, 18 mașini de tignelit cu 2 ace, 10 mașini pentru cusătura zigzag, mașini de pernițe și bandzig. Deci ele trebuie grijite, exploatate cu simț răspundere.De aici, o altă concluzierească — fiecare muncitor trebuie să cunoască foarte bine meseria. Mulți vorbitori au a- rătat că pînă acum a fost subapreciată de către conducerea fabricii și comitetul U.T.M. activitatea de ridicare a calificării profesionale a tinerilor. S-a prezentat un număr infim de conferințe tehnice, au fost

un îndefi-

puține schimburi de experiență, demonstrații practice. în privința perfecționării prin cursurile de ridicare a calificării există o situație nefirească. în fabrică există un curs la care participă pe rînd, din trei în trei luni, 30—40 de muncitori. Procedîndu-se astfel, o parte din tineri trebuie să aștepte ani de zile pînă să le vină rîndul să-și îmbogă țească cunoștințele profesionale. Un lucru trebuie foarte bine înțeles : între calitate și perfecționarea profesională e- xistă o strînsă legătură. Această problemă trebuie rezolvată neîntîrziat.Cele relatate de tineri în a- dunarea generală U.T.M. au avut darul să creeze o atmosferă de exigență sporită în rîndul muncitorilor, să cultive un înalt spirit de răspundere, în acest an, produsele vor trebui lucrate în modele variate. Acest lucru pune în fața tinerilor probleme multiple, necesită preocupare mai susținută, organizarea unor acțiuni diverse pentru creșterea măiestriei profesionale a tinerilor.Adunarea generală a adoptat Un plan concret de măsuri care să sporească contribuția tinerilor la îmbunătățirea calității produselor. Iată cîteva :

să fie cuprinși. De aseme
nea, vor sprijini conducerea 
întreprinderii în organiza
rea acestor cursuri.

— Se 
trei posturi utemiste 
control, care vor avea 
centrul preocupărilor lor 
problema calității confecții
lor.

— Lunar, se vor prezen
ta conferințe tehnice. „Des
pre progresul tehnic în sec
toarele de confecții", „Mo
dernizarea utilajului și im
portanța îngrijirii Iui" — 
sînt numai cîteva teme. De 
asemenea, vor fi fixate ore 
anumite la Stația de radio
amplificare în cadrul căro
ra Se vor face scurte infor
mări asupra noutăților teh
nice, se vor populariza căr
țile nou apărute în meseria 
respectivă etc.

— In primele adunări ge
nerale va fi analizat felul 
în care-și aduc tinerii con
tribuția la îmbunătățirea 
calității produselor.

— O dată pe lună, la „Jo- 
ile tineretului", se va ține 
cîte un concurs pe tema 
„Cine știe meserie, cîștigă".

— Se vor organiza schim
buri 
tinerii

vor înființa încă 
de 
în

de experiență între 
din diverse sectoare.

S P O R T
Pe locul trei s-a clasat un alt concurent romi.. Ion Rășină.Proba feminină de 5 km a fost dominată de reprezentantele R.P. Romîne : Marcela Bratu învingătoare în 22’22" și Elena Tom clasată a doua la 25”. Locul trei a revenit schioarei maghiare Henrika Ferencz.Si în ultima zi a concursului internațional de schi de la Galyateto sportivii romîni au avut o frumoasă comportare. Gh. Cincu a repurtat cea de-a doua victorie cucerind proba de 30 km cu timpul de 1 h 47’ 57”. Proba feminină de 10 km a fost cîștigată de reprezentanta noastră Elena Tom cu 38’ 57”. Pe locul doi s-a clasat coechipiera sa Marcela Bratu Cu 39’ 11”.

— Birourile U.T.M. vor 
discuta pină la 10 februarie 
cu toți tinerii pentru a ve
dea în ce forme ale cursu
lui de ridicare a calificării

au apreciat în una-Tineriinimitate că adunarea generală U.T.M. deschisă a fost bine pregătită și că va avea efectul scontat.

• în semifinalele „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă echipa maghiară Va- sutas Epitok a învins cu scorul de 5—-1 pe Gră- fiki Zagreb cîștigătoarea trofeului de anul tre- : întîlni semi- Cluj—Lokomotiv Leipzig.• La patinoarul artificial din Capitală s_a desfășurat duminică seara al doilea meci de hochei pe gheață dintre reprezentantivele R.P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia. Din nou victoria a revenit hocheiștilor romîni: 10-2 (3-0 ; 3-1 ; 4-1).(Agerpres)

cut. In finală jucătorii maghiari vor echipa învingătoare din cea de a două finală : C.S.M.
fotbaliștilor
Bacău—Dinamo (tineret) 2-1 
(1-1); Farul Constanța—C.S.O. 
Brăila 4.0 (2-0).

(Agerpres)

LUPEN1 29

O producție a studioului cinematografic „București

Pe ecranele Capitalei
NOUL FILM ROMINESC

Scenariul : NICOLAE ȚIC, EUGEN MANDRIC, MIRCEA 
DRAGAN

Regia: MIRCEA DRĂGAN
Imaginea : AUREL SAMSON
Muzica : THEODOR GRIGORIU
Decoruri : ARH. LIVIU POPA

In rolurile principale :

>>LICA GHEORGHIU, COLEA RAUTU, ȘTEFAN CIUBOTA. 
7RAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU, 
,<COSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORT 
^ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA 
^RU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM, GEORGE MOTTOI

FABRICA DE CIMENT
B I C A Z

Angajează imediat:
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J

— impiegați de mișcare C.F.R. — salarizarea conform H.C.M. j 
1053.1960.

Oferim condiții de cazare și masă. Informații Fabrica dej 
.!
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i. ciment — telefon 222 Bicaz.



UE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
La reluarea lucrărilor
Comitetului celor 18

Consfătuire 
a miniștrilor 

de finanțe ai țărilor 
socialiste

Conferința pentru aplicarea științei
și tehnicii in interesul regiunilor

Pentru extinderea
relațiilor comerciale

GENEVA 11 (Agerpres). — La 
Palatul Națiunilor <lîu Geneva se 
reiau marți lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare.

Delegația R. P. Routine, con
dusă de George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. a sosit la Geneva. De ase
menea, au sosit delegațiile celor
lalte state participante.

La sosirea pe aeroportul din 
Geneva, V. V. Kuzuețov. prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., care conduce 
delegația sovietică la actuala eta
pă a tratativelor pentru dezar
mare, a exprimat din nou dorința 
de a se înfăptui dezarmarea ge
nerală și totală și a atras atenția 
asupra faptului că inițiativei de 
care a dat dovadă recent U.R.S.S. 
în vederea realizării unui acord 
tripartit asupra încetării expe
riențelor nucleare. Statele Unite 
au răspuns prin efectuarea unor 
noi experiențe nucleare subte- 
îane. Conducătorul delegației so-

vietice a subliniat că a sosit 
Geneva gata să facă tot ce 
pinde de U.R.S.S. pentru rezolva
rea celei mai importante pro* 
bleme a lumii — instaurarea unei 
păci stabile prin dezarmarea ge
nerală și totală sub control inter
național.

Declarația agenției TASS difu
zată luni după-amiază la Geneva 
a fost întîmpinată cu interes în 
cercurile ziariștilor sosiți aici 
pentru a urmări tratativele în 
problema dezarmării.

Ziua de luni a fost folosită de 
delegațiile statelor participante 
la lucrările comitetului pentru a 
stabili diverse contacte. în cursul 
dimineții a avut loc o întîlnire a 
reprezentanților statelor socia
liste — R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă. R. P. Polonă, R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică, iar 
în cursul după-amiezii reprezen
tantul U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
s-a întîlnit cu reprezentantul 
S.U.A., W. Foster.

ia 
de-

PRAGA. — Agenția Ceteka 
anunță că în canitala Ceho
slovaciei a avut loc o consfă
tuire a miniștrilor de finanțe 
ai țărilor socialiste. La 8 fe 
bruarie a fost semnat la Praga 
un acord multilateral cu pri
vire la calcularea și deconta
rea plăților necomerciale din
tre guvernele R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace. R. P. Chineze, R.P.D. 
Coreene, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. 
Romine, R. P. Ungare. U.R.S.S 
și R. D. Vietnam.

Acordul semnat la consfă
tuire are o mare însemnătate 
pentru continua dezvoltare a 
relațiilor economice și cultu
rale dintre țările socialiste.

Din partea R- P. Romine, la 
consfătuire a participat tov. 
Aurel Vijoli, ministrul finan
țelor.

insuficient dezvoltate

Declarația Agenției T A S S 1

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Agenția TASS a dat publicității o declarație în legătură cu reluarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare subterane în Nevada anunțată la 8 februarie a.c., de către Comisia pentru energia nucleară.Reluarea experiențelor subterane — se arată printre altele în declarație — confirmă că guvernul S.U.A. ignorează hotărîrea Adunării Generale a C.N.U. cu privire la încetarea experiențelor cu începere de la 1 ianuarie 1963.

După ce subliniază însemnătatea noilor propuneri sovietice, apreciate în întreaga lume ca o manifestare de bunăvoință, ca un important pas constructiv spre rezolvarea problemei interzicerii experiențelor nucleare, declarația arată că guvernul sovietic a fost de acord cu cererea guvernului S.U.A. în ce privește tratativele pentru discutarea acestor propuneri, convins fiind că pe baza lor poate fi realizată rapid o înțelegere.
Măsuri comune luate de conducătorii

celor trei îorțe din Laos

elaborarea pro- 
tnodalitaților de 
armatei și pentru 
corp de poliție 
asigure securita- 
Laosului, Vien-

întreg teritoriul 
circule o monedă

VIENTIANE 11 (Agerpres). — 
La 10 februarie, a fost dat pu
blicității la Vientiane comunica
tul comun al consfătuirii din 18 
ianuarie a conducătorilor celor 
trei forțe din Laos în cursul că
reia s-a ajuns la o unanimitate 
de păreri în problema măsurilor 
necesare pentru asigurarea unifi
cării naționale.

In comunicat se menționează 
că au fost date instrucțiuni co
misiilor mixte pentru unificarea 

armatei și a administrației pen
tru a accelera 
gramului și a 
demobilizare a 
crearea unui 
mixt, menit să 
tea iu capitala 
tiane.

Pentru ca pe 
Laosului să 
unică, emisă de Banca națională, 
s-a hotărît schimbarea, într-un 
viitor apropiat, la valoarea lor 
nominală a monedelor care se 
află în circulație în zonele con
trolate de forțele prințului Su- 
vanna Fumma și ale prințului 
Sufanuvong.

Cele trei părți au ajuns la o 
înțelegere de a nu folosi în vii
tor în presă și în emisiunile de 
radio atacuri, și acuzații împotri
va membrilor guvernului de uni
tate națională.

Conducătorii celor trei forțe 
au reafirmat necesitatea respec
tării principiului unanimității în 
toate hotărîrile importante luate 
de Ministerele apărării naționa
le, de interne, externe pentru a

GENEVA 11 (de la trimisul 
special Agerpres C. Benga). 
Luni Conferința Națiunilor 
Unite pentru aplicarea științei 
și tehnicii în interesul regiuni
lor insuficient dezvoltate, și-a 
continuat lucrările. In ca
drul ședinței consacrate pro
blemei sistemelor de pregătire 
profesională prof. ing. Simian 
Țaigăr membru al delegației 
R. P. Romine a prezentat si
stemul de pregătire a munci
torilor calificați și maiștrilor 
în Romînia.

In dimineața aceleiași zile, 
în ședința specializată care a 
discutat probleme legate de 
mecanizarea agriculturii, Nlco- 
lae Belii, candidat’în științe, a

BAGDAD 10 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat transmis la 10 februarie de postul de radio Bagdad, „pe întregul teritoriu < restabilită feroviar aAgențiile că potrivit grup de pasageri care au părăsit capitala Irakului în dimineața zilei de 10 februarie, în orașul Bagdad și la periferii ău mai continuat incidentele și schimbul de focuri de armă.Tot la 10 februarie guvernatorul general a dat publicității un decret potrivit căruia portul de arme este interzis.

al Irakului a fost liniștea". Traficul fost reluat.: de presă anunță . relatărilor unui

promova o politică de neade- rare la blocuri și se va călăuzi de .principiile conferinței de la Bandung, în vederea înfăptuirii colaborării afro-asiatice.
---------•---------

Declarația

prezentat o expunere în care 
a arătat printre altele că pen
tru a-și lichida rămînerea în 
urmă în domeniul economie și 
social țările în curs de dezvol
tate au nevoie de introducerea 
cit mai rapid posibilă a teh
nicii avansate în producție, in
clusiv. în agricultură- Expe
riența țărilor cu agricultură 
mecanizată, cum este și Romî
nia,. arată că orice țară care 
vrea să-și mecanizeze agricul
tura cît mai rapid posibil și 
cu maximum de eficacitate a 
eforturilor trebuie să țină sea
ma de o serie de cerințe gene
rale printre care înfăptuirea 
de reforme agrare care să facă 
din cei 
mîntul 
găsirea 
zătoare 
mea spre j 

cooperative.
Procesul de mecanizare în 

agricultură trebuie să se con
juge in mod necesar cu înfăp
tuirea unui ansamblu de mă
suri privind industrializarea 
susținută a țării, pregătirea si
multană a cadrelor tehnice.

Intervențiile delegaților ro
mîni au fost urmărite cu deo
sebit interes de asistență.

internaționaleLONDRA 12 (Agerpres). — într-un articol publicat în ziarul „Assets". Ian Mikardo, membru în Comitetul Executiv al Partidului Laburist, cere ca Anglia să-și extindă relațiile sale comerciale cu Răsăritul. Mikardo subliniază că, în primul rînd, Anglia ar trebui să încheie acorduri prin care să cumpere petrol sovie- . tic Și romînesc deoarece este mai ieftin decît petrolul vîn- dut. „la prețurile umflate în mod artificial de către monopolurile occidentale". Acest lucru, scrie el, va aduce loase comerțului exterior glez. „Dacă am cumpăra Uniunea Sovietică ■ și din.mînia cel puțin o parte foarte mică din importurile noastre de petrdl, arată Mikardo, și încă ar fi suficient pentru a se da un impuls enorm exporturilor noastre". Mikardo nu ascunde avantajele pe care le-ar trage Anglia de pe urma comerțului cu Răsăritul, subliniind în acest sens posibilitatea pentru Anglia de a „opri scurgerea rezervelor sale de aur și dolari".

fo- en- din Ro-

BULGARIA

ce muncesc efectiv pă- 
stăpîni ai pămîntului, 
mijloacelor corespun- 

care să atragă țărani- 
forme de asociere

Ședința unei9 >

f

comisii C.A. E.R.

SOFIA 11 (Agerpres). —- La 11 februarie ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R. P. Bulgaria, Ioan Beldean, a prezentat scrisorile de' acreditare președintelui Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, Di- mlt'ăr Ganev.Exprimîridu-și satisfacția pentru misiunea ce i s-a încredințat, ambasadorul romîn a spus : Poporul romîn acordă o'mare prețuire ■ prieteniei cu poporul bulgar și se bucură că relațiile de colaborare și întrajutorare tovărășească dintre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria — statornicite pe baza de neclintit a internaționalismului socialist și cimentate prin Tratatul de prietenie. ’ colaborare și asistență mutuală, de la' a cărui semnare s-au împlinit 15 ani — se dezvoltă în permanență spre binele ambelor noastre popoare, al puternicului lagăr al socialismului, al .cauzei comunismului și, păcii în lumea întreagă.Poporul nostru privește cu încredere spre viitor și își mobilizează forțele sale creatoare pentru realizarea mărețului o- biectiv trasat de cel de-al III- lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn —- desăvîrșirea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea treptată la construirea comunismului.Poporul romîn împărtășește bucuria poporului frate bulgar pentru succesele obținute stib conducerea Partidului Comunist Bulgar în opera de construire a socialismului.O expresie grăitoare a politicii active de pace promovată de țările, noastre o constituie propunerile și acțiunile guvernului R. P. Romîne și guvernului R. P. Bulgaria, statornic îndreptate spre crearea și instaurarea unui climat de pace și colaborare, conform cu interesele și năzuințele popoarelor din regiunea balcanică și din lumea întreagă.Președintele Dimităr Ganev,

în răspunsul său, a mulțumit pentru urările calde adresate poporului bulgar și a spus : împreună cu guvernul bulgar. ne bucurăm sincer și salutăm succesele remarcabile ale poporului romîn, obținute sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn în construcția socialistă. Republica dv., de la a cărei proclamare s-au împlinit recent 15 ani, s-a transformat într-o țară industrial-agrară, înalt dezvoltată, în care toate bogățiile a- parțin și servesc poporului. Noi sîntem ferm convinși că e- forturile eroice ale oamenilor muncii romîni, însuflețiți de hotărîrile istorice ale celui de-al 111-lea Congres al P.M.R., vor duce la desăvîrșirea construcției socialiste și la trecerea treptată spre construcția comunismului.R. P. Bulgaria, împreună cu întregul lagăr socialist, merge cu încredere pe drumul luminos al socialismului și comunismului. însuflețit de hotărîrile deosebit de importante ale celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar si de perspectivele minunate trasate în planul de 20 de ani pentru dezvoltarea R. P. Bulgaria, poporul bulgar construiește cu dîrzenie și curaj frumosul edificiu al societății socialiste.Anii ce s-au scurs au demonstrat în mod convingător că cplaborărea și prietenia frățească dintre țările noastre căre șe adîncește și se consolidează . necontenit, corespunde pe deplin intereselor popoarelor'noastre, unității și coeziunii tuturor statelor socialiste.După depunerea scrisorilor de acreditare, între președintele Dimităr Ganev și ambasadorul loan Beldean a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

al CeylonuluiCOLOMBO 11 (Agerpres). ■— Ziarele ceyloneze din 11 februarie anunță că în provincia de vest a Ceylonului a a- vut loc un miting la care primul ministru, Sirimavo Ban- daranaike, a rostit un discurs. „In locul ajutorului străin, a spus Sirimavo Bandaranaike,, a venit timpul ca poporul ce- ylonez să se unească și să muncească pentru dezvoltarea propriei țări. Soarta Ceylonului se află în mîinile poporului ceilonez și riu vom permite puterilor străine să se a- mestece în treburile interne”.In legătură cu aceasta, Sirimavo Băndaranayke a arătat că în lume sînt numeroase țări care s-au dezvoltat nu cu ajutor străin cf prin propriile lor forțe.

MOSCOVA. — Intre 6 și 
februarie 1963, a avut loc 
Moscova, ședința extraordina
ră a Comisiei Permanente 
C.A.E.R., pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și teh
nice.

La ședința comisiei au luat 
parte delegații R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romine, R. P. 
Ungare, U.R.S.S.

Comisia a examinat proble-

8 
la

me în legătură cu dezvoltarea 
continuă a cercetărilor științi
fice și tehnice din țările mem
bre C.A.E.R. ; în legătură cu 
planul de lucru al Comisiei pe 
anul 1963 și alte probleme re
feritoare la activitatea comisi
ei și a adoptat hotărîrile cores
punzătoare.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă frățeas
că de prietenie și înțelegere 
reciprocă deplină.

LONDRA 11 (Agerpres). — Agenția Reuter, referindu-se la postul de radio Bagdad, anunță că în declarația de politică externă a noului guvern din Irak, pe care a făcut-o ministrul afacerilor externe Taleb Hussein Chebib, se arată că Irakul va respecta tratatele și acordurile cu toate țările și se va conforma de asemenea principiilor Cartei O.N.U.Ministrul irakian a arătat că Irakul „intenționează să lupte împotriva imperialismului și să sprijine. mișcările naționale", el va face de asemenea tot ce depinde de el „spre a consolida pacea internațională în toate domeniile". Irakul va

•—

ji

in

SI REALITATI

PĂMÎNTENE

pe care 11 reprezintă

asigura înțelegerea reciprocă 
a facilita cauza unificării și 
țelegerii naționale.

După cum relatează agenția 
France Presse, au fost luate o 
serie de măsuri pentru punerea 
in aplicare a hotărîrilor consfă
tuirii.

Lu
din Vietnamul 

de sud

PRETEXTE COSMICE

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Trupele diemiste și „consilie
rii" americani au lansat o 
nouă ofensivă de mari propor
ții împotriva partizanilor sud- 
vietnamezi din regiunea Ap- 
Bai-Laia, la 130 km de Saigon, 
anunță agențiile de presă. 
Partizanii, relatează agenția 
Associated Press, au atacat în 
repetate, rînduri posturile tru
pelor diemiste din această re
giune.

Ofensiva trupelor diemisto- 
americane a primit o ripostă 
hotărîtă din partea detașa
mentelor de partizani.

Un foileton al lui 
Art Buchwaid

IdfculLtind tendințele absurde 
unor grupuri , și gmpiile- 

4 b țe politice cu caracter extre
mist din S.U.A., cunoscutul foile
tonist american, Art Buchwaid, își 
imaginează într-un articol publicat 
în „New York Herald Tribune", 
constituirea unei ipotetice „socie
tăți pentru propagarea urii împo
triva ființelor din spațiul cosmic".

Ce vor face ființele din Cosmos 
în cazul stabilirii unui prim con
tact cu pămîntenii — în speță cu 
cei din S.U.A. ? Vor manifesta ele o 
atitudine prietenoasă față de ace
știa ? Există certitudinea că se vor 
declara de acord cu modul de via
ță american ? Ci tuși de puțin, spun 
promotorii „societății" amintite, 
care sînt de părere că locuitorii 
din Cosmos „vor încerca mai întîi 
să ne ucidă. Dacă armele lor vor 
fi mai slabe decît ale noastre, a- 
tunci vor încerca să ne înșele bu

na^credință și să profite de nai
vitatea noastră. Dacă aceasta nu 
va reuși, atunci vor încerca să-și 
ti imită copiii în școlile noastre". 
(Referire la politica segregării în 
școli susținută cu strășnicie de 
grupurile extremiste din S.U.A.).

Concluzia pe care o trag membrii 
„societății*1 este că „opinia publi
ca trebuie să devină conștientă 
de pericolul' pe care îl reprezintă 
locuitorii altor planete mai înainte 
ca aceștia să încerce să-și 
stabilească dominația asupra noa
stră".

Pentru prevenirea oricărei conta
minări „ideologice" venite din 
spațiul cosmic se propune un plan 
concret de măsuri, pe care Art 
Buchwaid îl prezintă cu o ironie 
usturătoare în ielul următor : „Sîn
tem de părere ca toate cărțile cu 
privire la spațiul cosmic să fie 
cenzurate și să fie permise în bi
blioteci numai acele volume care 
sprijină modul nostru de viață. 
Congresul va trebui să țină au
dieri, în cadrul cărora vor ii aduse 
să facă depoziții persoanele care 
au dezertat din alte planete, pen
tru a arăta ce s-ar putea întîmpla 
cu planeta noastră dacă ființele 
din spațiul cosmic se vor infiltra 
în organismele guvernamentale și 
în sindicatele noastre-.

Aluziile presărate, în tot cuprin
sul foiletonului la încercările ele
mentelor ultrareacfionare din 
S.U.A. de a respinge orice ac
țiune în sprijinul colaborării inter
naționale, la argumentele lipsite de 
sens prin care vor să demonstreze 
pericolul 
eforturile de apropiere între state, 
la acțiunile de tipul „vînătorii de 
vrăjitoare" sînt cit se poale de 
evidente.

Trebuie menționai că în publici
stica americană Buchwaid nu este 
singurul care folosește arma sati
rei' împotriva pozi/iilor absurde pe 
care se situează elementele ultra- 
reactionare. Graficianul Feiiier, de 
pildă, s-a ilustrat cu succes prin 
suitele sale de caricaturi în care 
demască atitudinea nesăbuită a 
..turbatilor". Verva mușcătoare a 
unor asemenea autori, răsunetul pe 
care articolele sau caricaturile. lor 
le sțîrnesc, faptul că ele sînt pu
blicate în paginile unor ziare citit 
de cunoscute ca ,,New York He
rald Tribune" arată existenta unei 
largi stări de spirit în rîndurile 
opiniei publice americane pe linia 
bunului simț și a respingerii atitu
dinilor retrograde Și îndemnurilor 
la nesăbuință în relațiile interna
ționale.

UN EXAMINATOR... 
AUTOMAT

• PRAGA. Inginerii cehoslovaci 
J. Turna și Z. Krecaa au construit 
un examinator-automat. In realiza
rea acestuia ei au folosit un apa
rat automat de proiecție diascopică. 
Cele 40 de dispozitive ale examina- ' 
torului cuprind întrebări și 4 
punsuri diferite pentru fiecare 
Irebare.

Examinatorul-automat va fi 
perimentat la examenele de Ia In
stitutul de științe economice, sec
ția fără frecvență și la examenele 
pentru obținerea carnetului de con
ducător -auto, în însușirea reguli
lor de circulație.
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Funcționarii bancari din Uru
guay au declarat grevă. Ei cer 
mărirea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor lor de muncă. 
In fotografie: Aspect de la de
monstrația funcționarilor ban
cari din Montevideo, capitala 

Uruguayului.

Farsa electorală
din Paraguay

• VARȘOVIA. — La 9 fe
bruarie a sosit la Varșovia 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării.

Pe aeroportul din Varșovia 
oaspetele a fost întâmpinat de 
Ștefan Jedrychowski, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R. P. Po
lone, și de către locțiitorul său, 
Roman Fidelski.

Gh. Gaston Marin va con
duce delegația guvernamentală 
romînă care se află la Varșo
via la tratativele în proble
mele colaborării economice 
dintre cele două țări.

Africa încurajează planurile acestei lovituri de stat.
• MOSCOVA. — în legătură 

cu aniversarea a 70 de ani de 
la nașterea lui Vladimir Maia- 
kovski, unul dintre cei mai 
mari poeți sovietici (1893— 
1930), în Uniunea Sovietică a 
fost creat un comitet jubiliar.

Principalul eveniment al a- 
niversării va fi seara Maia- 
kovski, care se va organiza Ia 
Moscova.

Comitetul jubiliar cuprinde 
peste 10 de oameni de litere, 
printre care Eduardas Mejelai- 
tis, Aleksandr Tvardovski, 
poetul Nikolai Aseev, prietenul 
lui Maiakovski.

Președinte al comitetului a 
fost ales Nikolai Tihonov.

englezi în U.R.S.S. „a avut un 
rol pozitiv în dezvoltarea și 
consolidarea contactelor so- 
vieto-engleze“.

irii acestui tratat, pe baza căruia 
Statele Unite au construit în Spa
nia o rețea de baze militare 
cursul celor 10 ani care 
de la semnarea lui".

au
in de- 
trecut

unul dintre cele mai renumite 
teatre de acest fel din lume.

1

situație economică și financiară. 
Această realitate este recunoscu
tă chiar și de organisme aficfale 
ca Banca centrală și Federația 
industriei și comerțului a cărei 
publicație „Febrincp” scria urmă" 
toacele: „Economia se află în re
gres ; nu există stabilitate econo
mică internă și nici stabilitate 
monetară ; rezervele de devize au 
scăzut la zero; țara nu mai poate 
contracta noi datorii”,

Stroessner a înfeudat țara mo
nopolurilor nord-americane. Ast
fel, din suprafața totală a țării

• LONDRA. — Intr-o scrisoare confidențială adresată secretarului general al O.N.U.. U Thant, șeful operațiunii O.N.U. din Congo, Robert Gardiner, a cerut lui U Thant să mențină la actualul nivel e- fectivul forțelor armate ale O.N.U. în Congo, întrucît „e- xistă o serioasă primejdie a unei lovituri de stat în scopul răsturnării guvernului Adou- la“, — relatează corespondentul din New York al ziarului englez „Observer".„După cum s-a corespondentul în sa, Gardiner lasă leagă că cercurile industriale din Anglia care au interese în
aflat, scrie scrisoarea să se înțe-

• MOSCOVA. — Reprezen
tanții cercurilor de afaceri 
britanice care au vizitat Mos
cova timp de două zile, au 
plecat la 11 februarie cu avio
nul la Londra.

Oaspeții din Anglia au avut 
întîlniri la Moscova cu repre
zentanți ai cercurilor economi
ce sovietice. In timpul acestor 
întîlniri a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la dezvol
tarea continuă a relațiilor co
merciale sovieto-britanice.

Conducătorul delegației, R 
Thompson, care sîmbătă a a- 
vut o convorbire cu Nikita 
Hrușciov, consideră că această 
vizită a oamenilor de afaceri

TOKIO 11 (Agerpres). — La 
alegerile municipale din ora
șul japonez Ina (prefectura 
Nagano) organizațiile demo
cratice s-au bucurat de succes. 
In adunarea municipală a ora
șului au fost aleși deputați toți 
candidații prezentați de parti
dele comunist și socialist. 
Ca urmare, comuniștii au obți
nut patru mandate, iar socia
liștii cinci. ~ 
mocrat de 
primit nici

Succesul 
dului comunist și ai partidu
lui socialist, arată „Aka- 
liata”, a fost obținut datorită 
creării în acest oraș a unui 
front democratic unic de luptă 
în alegeri.

Partidul liberal-de- 
guvernămînt nu a 
un mandat.
candidaților parti-

• WASHINGTON. - Agenda 
Associated Press anunță că guver
nul Statelor Unite a hotărî t să a- 
mine pentru o dată nedefinită vizi
ta ministrului adjunct de război al 
S.U.A., Roswell Gilpatric, în Spa
nia, care urma să sosească aci la 
15 februarie cu scopul de a reîn
cepe tratativele cu oficialități 
spaniole în legătură cu reînnoirea 
tratatului militar americano-spaniol.

Potrivit relatărilor agențiilor 
U.P.l. și Reuter, vizita lui Gilpatric 
a fost amînată datorită contradic
țiilor ivite între guvernele celor 
două țări „în legătură cu „recom
pensa* pe care S.U.A. trebuie s-o 
dea lui Franco în schimbul ieînno-
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• RIO DE JANEIRO, 
bruarie, postul de radio 
terului Educației și Culturii și pos
tul de televiziune continental din 
Rio de Janeiro au transmis în ca
drul emisiunii „Marele concert 
continental", concertul pentru 
coarde de Paul Constantinescu în 
execuția orchestrei de cameră a 
Ministerului Educației și Culturii.

Dirijorul Mario Tavaras, care 
este și directorul orchestrei, a pre
zentat date asupra compozitorului 
și lucrării executate, subliniind 
că Paul Constantinescu este pre
zentat pentru prima oară în Bra
zilia și ca această manifestare con
stituie o contribuție la dezvoltarea 
relațiilor între oamenii din dome
niul muzicii din cele două țări.

• .VIENTIANE. — La 11 februarie, regele Laosului, Sa- vang Vathana și persoanele care îl însoțesc au plecat cu un avion special „IL-18" în U- niunea Sovietică într-o vizită oficială.
• BONN. Potrivit agenției Ren- 

ter, Heinrich von Brentano, șeiul 
grupului parlamentar al partidului 
creștin-democrat din Germania oc
cidentală, a declarat la 9 februarie 
că „hu încape îndoială" că Ade
nauer, își va da demisia din func
ția de cancelar în toamna acestui 
an.

• CAIRO. La 9 februarie dr. Aly 
el Ray, director general în Minis
terul Culturii și Orientării Națio
nale a Republicii Arabe Unite, a 
oferit un cocteil în saloanele Ope
rei din Cairo cu prilejul turneului 
Pe care îl întreprinde în R.A.U. 
Teatrul de păpuși „Țăndărică".

Înainte de începerea spectacolu
lui, Aly el Ray a subliniat contri
buția schimburilor culturale la- 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și la mai 
buna cunoaștere a popoarelor noas
tre. El a mulțumit pentru ajutorul 
acordat de R. P. Romînă în înfiin
țarea și dezvoltarea teatrului de 
marionete din R.A.U. și pentru ac
tuala vizită a Teatrului „Țăndă
rică", pe care l-a caracterizat ca

• NEW YORK. 303,9 kcj arata 
cîntarul special cînd John Stein
metz din Jacksonville, Florida, a 
vrut să-și controleze greutatea. Zi
lele trecute el a murit, ca urmare 
a unei congestii pulmonare. Stein
metz, care măsura în circonferință 
cu 20 cm mai mult decît în înăl
țime, avusese încă de mai multe 
săptămîni presimțiri funeste, deși 
medicii l-au asigurat că nu au pu
tut constata nici o boală organică. 
Steinmetz consuma cu lăcomie tot 
felul de mîncaruri, după, cum un 
alcoolic consumă cantități nemăsu
rate de spirtoase. „Alți oameni, 
spunea el, trag o dușca sau fu
mează o țigară cînd au griji, mie 
îmi trebuie cel puțin o găină friptă 
cînd mă aflu într-o asemenea 
stare". Cînd a trebuit să fie trans
portat la spital, Steinmetz, care a- 
vea o înălțime de 1,72 m, dar cir- 
conferința „taliei" de 192 cm, nu 
a încăput în nici un taxi și, în cele 
din urmă, a trebuit să fie transpor
tat cu o furgonetă.

n Paraguay au avut 
loc duminică „ale
geri” prezidențiale. 
Regizarea lor s-a fă
cut pînă în cele mai 
mici amănunte ast
fel îneît să-i asi

gure dictatorului Stroessner re
alegerea. Agențiile de presă occi
dentale transmit că este pentru 
prima oară în ultimii 35 de ani 
cînd alegătorii paraguayeni au 
avut de „ales” între doi candi
dați. Dar această apariție neaș
teptată a „opoziției” în fruntea 
căreia se află Ernesto Galivan, 
reprezentant al partidului bur
ghez liberal, constituie, de fapt, 
mijlocul cu ajutorul căruia dicta
torul Stroessner a încercat să 
prezinte alegerile drept „demo
cratice”.

Despre „libertatea” care a e- 
xisiat în timpul desfășurării „ale
gerilor” relatează corespondentul 
din Asuncion al agenției „AS
SOCIATED PRESS” : legea mar
țială introdusă de Stroessner a" 
cum nouă ani cînd a venit la pu
tere, a fost suspendată numai 
pentru... 24 de ore. în cursul in
cidentelor electorale — scrie co
respondentul nord american — 
mai multe persoane au fost ucise. 
Potrivit aceleiași agenții, dicta
torul Stroessner s"a îndreptat că
tre localul de vot „sub escorta 
agenților armatei și poliției, 
înarmați cu carabine și arme 
automate”.

Primele rezultate ale farsei a- 
legerilor au arătat, după cum 
era și de așteptat, o „majorita
te” în favoarea lui Stroessner.

Farsa (doctorală din Paraguay 
a atras atenția opiniei publice 
mondiale asupra situației din a' 
ceastă țară. în prezent, Para
guayul se află într-o catastrofală
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ri e 406 752 km. p„ 230 000 km. p. 
aparțin, trustului petrolier nord- 
american „Standard OU”.

Dominația monopolurilor a- 
mericane precum și cea a lati
fundiarilor autohtoni au adus po~ 
fiorul Paraguayan într-o jalnică 
stare de mizerie și înapoiere. Da
torită acestei mizerii și a repre
siunilor polițienești numai în pe
rioada 1947'1952 peste 500 000 de 
paraguayeni au fost nevoiți să 
emigreze împreună cu familiile 
lor în Brazilia, Argentina, Uru
guay și în alte țări. Țiriînd cont 
de faptul că Paraguayul are doar 
1 812 000 locuitori, numărul cres- 
cînd al emigraților a devenit de 
acum îngrijorător chiar și pentru 
autoritățile guvernamentale.

Deosebit de grea este viața ță
ranilor paraguayeni. Trei sferturi

din teritoriul național este deți
nut de 1 500 latifundiari, în timp 
ce 80 la sută din țărani'' (care re" 
prezintă 70 la sută din populație) 
lucrează pe pămînt străin plătind 
pînă la 50 la sută din recolta lot, 
drept arendă. 71,8 la sută din 
gospodăriile țărănești nu au plu
guri de metal, iar 54,7 la sută nu 
dispun de nici o unealtă de arat. 
Dr. Francisco Montalto, specialist 
Paraguayan în alimentație, făcînd 
nu de mult o statistică, a con
statat că 99,7 la sută din fami
liile celor ce muncesc nu cîștigă 
suficient nici pentru minimul de 
existență.

Condițiile mizerabile în care 
trăiește poporul sînt reflectate și 
de procentul ridicat al mortali" 
tații infantile care atinge în a- 
ceastă țară un adevărat record. 
Anual mor 70 la sută din copiii 
nou născuți, iar paraguay anul nu 
trăiește în medie mai mult de 30 
de ani. Semnificativ este faptul 
că 44 la sută din populație este 
în vîrstă de mai puțin de 15 ani.

In Paraguay 40 la sută din 
populație este analfabetă și nu
mai 8 la sută din elevi termină 
cursul elementar. în același timp, 
dictatorul Stroessner cheltuiește 
75 la sută din buget pentru ar
mată și poliție.

Pentru a menține acest sistem 
economic și social, regimurile mi" 
litaro-polițienești țin sub teroare 
poporul Paraguayan de mai bine 
de 20 de ani, iar starea de asediu 
nu a mai fost ridicată de 15 ani. 
Libertățile democratice și garan
țiile constituționale au fost anu
late, toute partidele politice au 
fost scoase în afara legii. în în
treaga țară închisorile au devenit 
neîncăpătoare pentru deținuții 
politici instituindu-se lagăre de 
concentrare unde zac de ani de 
zile curajoșii fii ai poporului Pa
raguayan, comuniștii Antonio 
Maidana, Julio Rojas, Alfredo Al- 
corta și alții.

Dar teroarea și represiunile lui 
Stroessner nu vor putea împiedi" 
ca lupta populară împotriva re
gimului dictatorial din Paraguay.
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