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Economisesc combustibil

convențional

In întimpinarea glorioaseiGH ALECU

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — La Depoul C.F.R. Si- 
meria, indicii principali de pro
ducție pe luna precedentă au fost 
îndepliniți în proporție de 105,98 
la sută. Echipele de mecanici și 
fochiști de la același depou au 
reușit să economisească în luna 
ianuarie 302.000 kg combustibil 
conventional în condițiile grele

provocate de ger și viscol. Colec
tivul de muncitori de la revizia 
de vagoane din Coșlariu, prin 
executarea unor reparații de bună 
calitate și prin folosirea judicioa
să a materialelor a reușit să rea
lizeze de la începutul anului și 
pină în prezent economii în va
loare de peste 2 000 lei.

IScinteia
tineretului

ÎN PAG. A Il-a
PAGINA TINERETULUI DE LA SATEToți tinerii colectiviști — la nivelul fruntașilor Iîn fiecare zi — ceva nou, interesant.Teoria și practica merg mînă-n mină.
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PAUL COSTEA

FEBRUARIE

Linia electrică de 15 kilovolți Corabia—Plă- viceni (Oltenia) în lungime de 30 km a fost pusă sub tensiune. Astfel s-a creat posibilitatea electrificării a încă 9 localități rurale situate în apropiere. Se prevede ca anul acesta să fie electrificate încă 50 de sate, printre care Tia Mare, Rusănești, Jieni, Doanca, Ursa și Tudor Vladimirescu, ale căror rețele vor fi puse sub tensiune în curînd.în Oltenia există acum 360 de localități rurale electrificate — de 4,5 ori mai multe decît la sfîrșitul anului 1947.
Primele instalații 4 LD — produse în acest 
an la Uzinele „1 Mai" din Ploiești au luat 
de mult drumul șantierelor de foraj. Tine
rii monfori Ion Vasile, Constantin Ciorobea 
și Mircea Marin verifică încă o dată dispozi
tivele instalației înainte de a fi recepțio- 

Lupta penfru califafe e aici o cauză 
a înfregului colecfiv.

Foto: AGERPRES
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Patru tineri, patru dintre fruntașii întrecerii socialiste de la Uzinele j 
,G'rivița roșie". Dacă am încerca să vorbim despre fiecare în parte j 
am observa lesne că au trăsături comune. Sînt oameni care mun-1 
cesc cu pasiune, care vor mereu să realizeze rr»ai mult și. mai bine, j 
Sînt tinerii pentru care onoarea produselor fabricii e și onoarea j 
lor. Ziua, sînt prezenți la locurile lor de producție iar seara la J 
școala medie, la club, sau la bibliotecă.

Pe scurt, cam aceasta ar fi explicația celor patru portrete ale tine- j 
rilor GH. ALECU, de la Centrul III vagoane, ELENA BADEA, lăcătuș J 
la aceeași secție, PAUL COSTEA, de la secția a III—a cazangerie, NI-{ 
COLAE FLENCHES, de la secția prelucrări mecanice utilaj chimic, j 

Desene de TIA PELTZ ] 
1

II

Trenul a părăsit de mult peronul gării și acum a- leargă pe drumul de o- țel. în compartiment, becurile s-au aprins, alungind umbrele înserării. După ce ai frunzărit o carte, te așezi cît mai comod, închizi ochii și adormi liniștit.Dar te-ai gîndit vreodată, călător fiind, că în timp ce tu dormi liniștit, zeci de oameni urmăresc mersul trenului tău, îți veghează călătoria ? :Impiegați, acari, oamenii pe care în toiul nopții îi întâlnești de-a lungul șinelor te au în grija lor.Doi dintre acești oameni sînt foarte aproape de tine. Dacă

ești în primul vagon, nu te desparte de ei decît vagonul de bagaje. E mecanicul și fochistul. Scrutează cu privirea întunericul nopții, atenți la fiecare semnal, la fiecare ac. Fie vară, sau iarnă aspră, fie zi de lucru, sau zi de toare ei sînt mereu peSă încercăm să facem tință cu unii dintre ei,
sărbă- drum. cunoș- măcar

mai faptul că trenul a mers „normal”, adică fără întîrziere, dar și fiecare cantitate de combustibil economisit, fiecare kilometru parcurs de locomotivă. Ai să afli, deci, că planul exprimat în tone brute kilometru echivalente, a fost depășit în luna ianuarie, cu 1,84 la sută, iar productivitatea muncii a ■ crescut cu 3,21 la
Oameni la datoriecă nu e poul de călători vino. La fiecare 20-25 de minute iese o locomotivă să remorce un tren ce pleacă din Gara de nord, și tot cam la a- celași interval sosesc de la drum alte locomotive. Odată cu ele sosește și micul echipaj : mecanicul și fochistul.De obicei, după fiecare cursă, aici la Depoul de locomotive, se înregistrează nu nu
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Duminica în satele raionului
regătirile în vede
rea întâmpinării a- 
legerilor de depu- 

) tați în sfaturile 
populare sînt în ' toi în toate satele 
raionului Sebeș.

Paralel cu aceste pregătiri, la 
căminele culturale se organi
zează cu regularitate numeroa
se acțiuni cultural-artistice la 
care participă după orele de 
muncă un mare număr de co
lectiviști. Iată pe scurt cum 
și-au petrecut colectiviștii ra
ionului Sebeș duminica din 3 
februarie, zi în care s-au des
fășurat numeroase manifestări 
culturale și artistice în cinstea 
apropiatului eveniment de la 
3 martie.

★
„Alegeri în trecut și azi" 

— astfel a fost intitulată con

ferința expusă la toate cele 47 
de cămine culturale. Pentru 
susținerea ei, în ajutorul co
lectivelor de conferențiari con
stituite pe lingă fiecare cămin 
au fost trimiși de către comite
tul raional de cultură și artă 
un număr de 7 conferențiari 
dintre profesori, medici, ingi
neri și alți intelectuali din ora
șul Sebeș. După conferință au 
fost prezentate bogate progra
me de cintece închinate patriei 
și partidului, dansuri, piese de 
teatru.

★
In preajma alegerilor s-au 

întețit mult schimburile' de ex
periență între formațiile artis
tice ale căminelor culturale. 
Astfel, duminică echipele de 
teatru, brigăzile artistice de a- 
gitație, formațiile corale ale

unui număr de 8 cămine cultu
rale au prezentat în fața colec
tiviștilor din satele vecine, pro
grame artistice închinate apro
piatelor alegeri. Artiștii ama
tori din Apoldu de Jos au fost 
oaspeții colectiviștilor din Sin- 
gătin, cei din Mercurea s-au 
deplasat în satul Dobîrca, cei 
din Pianu de Jos au fost a- 
plaudați pe scena căminului 
cultural din Pianu de Sus etc. 
In zilele care urmează gazdele 
își vor întoarce vizita cu pro
grame artistice la fel de bogate 
a căror temă va fi, de aseme
nea, alegerile de azi și din tre
cut, viața nouă, îmbelșugată a 
satelor noastre colectivizate.

ir

Numeroși tineri colectiviști 
din raionul Sebeș vor vota la 
3 martie pentru prima dată în

așa ușor. Aici, la De- locomotive București- e un continuu dute- sută. Economiile de combustibil se cifrează la 1 224 tone. Cu această cantitate de combustibil pot fi remorcate 120 de perechi de trenuri pe distanța , Bucur ești-Mărăș ești.Farcaș Traian și Ciobotaru au lucrat trecut pe locomotiva Această mașină a 146 677 km, din care numai cu cei doi mecanici, mai bine 104 000 km, ceea ce înseamnă de două ori și jumătate
Niculae în anul 231 083. parcurs

ocolul pământului pe la Ecuator.In lunile decembrie și ianuarie echipele de reparații au a- vut mult de lucru. Pe vreme de viscol au fost chiar organizate echipe speciale, întocmai ca cele de intervenție în schelele petrolifere. Ziua sau noaptea, pe vreme rea sau bună, Nicolae Corbu, Coman Ion, Constantin Mihalache, Marin Tudor, Hie Paraschiv, și mulți alții au muncit neobosiți ca locomotivele să fie oricînd gata de drum.Poate că acum, după ce crainicul vă urează călătorie plăcută, o să vă amintiți că în marchiza locomotivei sînt doi oameni — mecanicul și fochistul — poate Traian Radu, Ion Manole, Tudor Pană sau alții, care urmăresc atenți fiecare semnal, fiecare ac, de pe drumul de fier. Sînt oameni mereu gata de drum, oameni care veghează la bunul mers al trenurilor, oameni în seama cărora se află miile de călători.
GH. NEAGU

Trenuri cu supratonaj
BAIA MARE (de la 

corespondentul nos
tru). — în preajma 
sărbătoririi eroicelor 
lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor, fero
viarii de la Depoul 
C.F.R. din orașul Si" 
ghet își fac bilanțul 
succeselor obținute în 
întrecerea socialistă.

Utilizînd rațional 
forța vie a locomoti-

velor ei au economi
sit de la începutul a- 
nului peste 100 tone 
de combustibil con
vențional, au remor
cat un mare număr de 
trenuri cu suprato
naj, și au depășit cu 
60 Ia sută planul la 
tone expediate. Frun
tași în întrecere sînt 
tinerii mecanici Lu
dovic Moldovan, Ti'

beriu Sătac, Iosif Sza
bo, fochiștii Vasile 
Ardelean, Vasile Po- 
povici ș.a.

Succese de seamă 
au obținut ți cefe
riștii din orașul Baia 
Mare. In acest an ei 
au redus timpul de 
staționare a vagoa
nelor la încărcare' 
descărcare în medie 
cu 6 la sută.

Manifestări culturale
în centrele feroviare din țară, 

Ca și în celelalte localități conti
nuă să aibă loc variate manifes
tări cultural-artistice, consacrate 
aniversării luptelor din februa
rie 1933.

rescu, Szemler Ferenc, Traian 
Iancu, Mihai Gavril au citit din 
lucrările lor dedicate acestui eve
niment.

‘V l. --

Sebeș Intîlniri între
viață. Cu ei organizațiile 
U. T. M. inițiază în aceste 
zile numeroase manifestări in
teresante. Duminica trecută, 
bunăoară, în mai multe sate 
printre care și la Jina, Săs- 
ciori, Apoldu de Sus etc. tine
rii care vor vota pentru prima 
dată s-au întâlnit cu activiști 
de partid, cu deputați ai sfatu
rilor populare. La Daia, de 
exemplu, tov. Hăprian Nicolae, 
secretarul organizației de par
tid din G.A.C. și tov. Ciucă 
Vasile, președintele sfatului 
popular comunal, au vorbit ce
lor 43 tineri colectiviști care 
își vor da cu încredere la 3 
martie cel dinții vot al lor can- 
didaților F.D.P. despre profun
dul caracter democratic'al ale
gerilor din țara noastră.

LAL ROMULUS

candidați și a
In numeroase o- rașe de subordonare raională și comune din țară au a- vut loc marți întâlniri între cetățeni și candidații propuși de ei în alegerile de deputați de la 3 martie.SUCEAVA. — O veche monografie a comunei Bălăceana din raionul Gura Humorului consemnează în filele sale că, cu ani în urmă, în această comună pentru 305 copii de

vîrstă școlară exista o școală cu două clase și doi învățători.Acum. în preajma alegerilor de de- putați pentru sfaturile populare, intelectualii satului au întocmit o nouă monografie care arată că la școala de 8 ani din comună învață toți cei peste 400 de copii de vîrstă școlară. De pregătirea lor multilaterală se preocupă cele 17 cadre

egătorididactice din comună. în anii puterii populare in comună s-au construit un cămin cultural cu o sală de spectacole, bibliotecă, sală de lectură, cinematograf. De sănătatea colectiviștilor se o- cupă medicii și cadrele medii sanitare care deservesc casa de' naștere și dispensarul.
(Continuare 

în pag. a IlI-a)

★
La clubul Depoului C.F.R. Triaj 

din Capitală, tov. Gheorghe Borș, 
membru în biroul Comitetului o- 
rășenesc București al P.M.R., a 
evocat în fața unui mare număr 
de ceferiști glorioasele lupte des
fășurate sub conducerea Parti
dului Comunist din Romînia în 
1933. In continuare, vorbitorul a 
scos în evidență fapte din munca 
și viața nouă de azi a ceferiști
lor.

In încheiere, artiștii amatori 
din cadrul depoului au prezentat 
un frumos program artistic.

★
Tot în Capitală, la Casa de cul

tură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu a avut loc 
marți după-amiază o manifestare 
consacrată aniversării eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din februarie 1933. Despre 
această pagină de seamă din is
toria mișcării muncitorești din 
țara noastră a vorbit poetul Mi
hai Cruceanu, după care scriitorii 
Ion Bănuță, Cicerone

★
IAȘI. — Peste 1 500 de tineri 

de la fabrica „Țesătura", fabri
cile de antibiotice și de confec
ții, de pe șantierele de construc
ții, precum și elevi și studenți 
din Iași au fost zilele acestea oas
peții muncitorilor de la Atelierele 
de reparat material rulant „Nico. 
lina". Ei au vizitat secția turnă
torie—— unde în urmă cu 30 de 
ani Ilie Pintilie și alți conducă
tori ai muncitorilor au dat sem
nalul grevei de la aceste ateliere, 
precum și celelalte secții, moder
nizate. și reutilate în anii puterii 
populare. De asemenea, au fost 
vizitate obiective social-culturale 
puse la dispoziția salariaților în
treprinderii în ultimii ani: can
tina, casa de odihnă, policlinica, 
sala de festivități.

Mulți tineri ieșeni au vizitat, 
de asemenea, casa memorială Ilie 
Pintilie unde fotografii, fotocopii 
după documente, ziare ale vremii, 
evocă lupta eroică a muncitorilor 
ceferiști pentru o viață mai bună.

Theodo- (Agerpres)

Montaj literar-muzical
Tinerii din raionul „30 De- 

cembrie"-Bucur ești au partici
pat, luni seara, la un intere
sant montaj literar-muzical, 
închinat eroicelor lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din 
1933. Organizat din inițiativa 
Comitetului raional U.T.M. „30 
Decembrie", montajul s-a

bucurat de colaborarea unui 
mare număr de actori de la 
Teatrul „C. I. Nottara", Tea
trul Național și Teatrul de O- 
peră și Balet al R.P.R. Tinerii 
participanți au apreciat nive
lul artistic ridicat al spectaco
lului prezentat.

EUGEN FLORESCU

Noi magazine — 
expoziție 

de mobila
în acest an se deschid noi ma- 

gazine-expoziție de mobilă. In a- 
semenea magazine, care s-au do~ 
vedit o formă eficientă de con
sultare a populației, produsele 
sînt în așa fel prezentate incit se 
creează atmosfera unor veritabile 
apartamente ceea ce dă vizitato
rilor posibilitatea să-și facă o pă~ 
rere de ansamblu asupra lor. A- 
precierile cele mai multe le în
trunește mobila modernă, cu linii 
simple, zvelte, în a căror proiec
tare s~a ținut seama de ambianța 
luminoasă, optimistă a aparta
mentelor din noile blocuri. Ast
fel de modele, cum ar fi dormi
toarele „Lignostrat” și „Orhi
deea*, sufrageria cu aceeași de
numire, garnitura de hol „Mini
ma” și altele, au și fost de altfel 
livrate în loturi experimentale 
magazinelor pentru sondarea gus
tului consumatorilor în vederea 
producerii lor în serie. Vizitato
rii acestor magazine își exprimă 
satisfacția pentru faptul că au 
fost puse în vînzare noi modele 
de mobilă de bucătărie cu un 
format practic reușit, cu un colo
rit adecuat. Ținînduse seama de 
propunerile anterioare ale cetă
țenilor s-au pus în vînzare alte 
tipuri de biblioteci de dimensiuni 
variate, un nou model de cana
pea extensibilă și de fotoliu, ta
pisate cu material plastic spon~ 
gios etc.

Calculele specialiștilor arată că 
în acest an va fi pusă la dispo
ziția populației cu aproximativ 
12 la sută mai multă mobilă față 
de desfacerile realizate în 1962.(Agerpres) ,,Lecție” de schi cu student! ej Institutului de construcfii din

București aflâți în tabără la Cabana Padina din masivul Bucegi.

La Sinaia

București&

în
înălțimile îi atrag pe acești studenți care au pornit din tabără în excursie, cu gîndul să ajungă la Piatra Arsă.

VACANTĂ STUDENȚEASCĂ
La 14 februarie, 5 000 de studenți, dintre cei mai 

buni la învățătură, care au petrecut 10 zile pe Va
lea Prahovei, se vor reîntoarce în centrele univer
sitare. Numai cei care au poposit la Sinaia — peste 
1 400 de studenți din cele 13 centre universitare — 
au avut la dispoziție 30 de vile, casele de cultură 
din localitate, clubul „Dunărea’’ și... munții cu fru
musețea lor neasemuită.

Să facem o scurtă recapitulare a programului : 
excursii la Cota 1 400, excursii cu telefericul, 
excursii organizate și neorganizate la Piatra Arsă 
și Caraiman, întreceri de schi și săniuțe, întreceri 
de șah și tenis, întâlniri cu scriitori, în fiecare seară 
spectacole, concursuri „Cine știe, cîștigă", vizionarea 
spectacolului prezentat de Teatrul de tineret și 
copii din Capitală cu piesa „O felie de luna’ de 
A. Storin, dans, voie bună.

Nu-i un program bogat și variat ? Desigur. Așa 
cum trebuie să fie în vacanță, așa cum sînt vacan
țele noastre astăzi, în anii luminoși ai socialismului.

Fotografiile făcute „la fața locului’’ sînt mărturii 
ale clipelor de neuitat petrecute de studenți în va
canță.

Studenților bucureșteni rămași în Capitală, în 
perioada aceasta li se oferă bucurii de vacanță cu 
nimic mai prejos decît surprizele minunatelor va. 
canțe petrecute la munte. Activitatea intensă ce se 
desfășoară în cadrul clubului Universității, certifică 
cu prisosință acest lucru.

Celor mai mulți studenți le place sportul. Sălile 
de șah și de tenis sînt întotdeauna pline. Au loc 
dispute spectaculoase, campionate care atrag un 
număr mare de participanți.

Tot atât de nelipsiți sînt și amatorii de filme, iar 
televizorul și radioul clubului le stau la dispoziție 
în fiecare seară. De curînd, filmul „Hamlet”a fost 
vizionat de un număr impresionant de studenți. 
Pentru amatorii de muzică, se organizează audiții 
colective, iar spectacolele organizate cu concursul 
artiștilor de la Teatrul de operă și balet se bucură 
întotdeauna de un deosebit succes.

Desigur, varietatea activităților din cadrul clubu
lui face ca numărul studenților care-l frecventează 
să crească zilnic. Pe studenți îi interesează să cu
noască cît mai mult, să-și îmbogățească necontenit 
orizontul cunoașterii, îmbinînd armonios odihna și 
recreerea, cu pregătirea multilaterală. Nu întâm

plător conferințele pe diferite teme sînt ascultate 
cu atîta atenție, mai cu seamă cînd vorbesc perso
nalități cunoscute și apropiate studenților — acti
viști de partid și de stat, profesori universitari, academicieni.

In cinstea zilei de 16 Februarie a avut loc o fru
moasă manifestare cu prilejul căreia studenții filo
logi, membri ai cenaclului „George Coșbuc" au citit 
din creațiile originale dedicate luptei ceferiștilor. 
Deosebit de atractive sînt și concursurile gen „Cine 
știe, ciștiga’ încadrate în tematica „Viața culturală 
a Capitalei". La subtema „teatru", studentul Con
stantin Toboescu, de la metalurgie, anul III, a obți
nut premiul I, nu fără să stârnească surprinderea, 
dar și admirația filologilor-concurenți, pentru răs
punsuri care vădeau preocupări multilaterale, cu
noaștere. Pentru subtema următoare — „cinemato
graf și filme’’ — studenții se pregătesc cu febrili, 
tate.

Fiecare zi de vacanță, constituie pentru studenții 
bucureșteni o surpriză plăcută.

MARIANA FILIMONstudentă
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Hie Safta, șeful brigăzii I de la S.M.T, Drăgășani este unul dintre fruntașii stajiunii în actuala cam
panie de reparații,

Pe lingă cei 26 de tineri care 
lucrează în prezent în sectorul 
zootehnic vor mai fi recoman
dați încă 30 de băieți și fete.

Tinerii de la ferma de vaci se 
angajează să lupte pentru a rea
liza o producție de 2 000 de li
tri lapte pe cap de vacă furajată 
în Ioc de 1 900 cît prevede pla
nul.

u o zi înainte în sala mare a căminului cultural din Fîntînele, raionul Istria, colectiviștii au analizat activitatea trecutului an de muncă, și-au făcut împreună planurile anului a- cesta ■ care, împlinite, trebuie să consolideze și mai mult gospodăria colectivă, să le sporească bunăstarea. Acum avea loc adunarea generală U.T.M. deschisă, în care se discuta despre contribuția tineretului, a organizației U.T.M. la îndeplinirea planurilor gospodăriei, la realizarea producțiilor planificate.în adunarea generală U.T.M. primul a luat cuvîntul președintele, Nica Constantin care, trecînd în revistă succesele economice ale gospodăriei în 1962, a vorbit pe larg despre munca tineretului, a evidențiat inițiativele lui bune și a criticat neajunsurile care au mai existat. „Tineretul nostru — spunea președintele — găsește tot mai mult în gospodăria colectivă, pe măsura dezvoltării ei, cîmp larg de activitate, de folosire a priceperii și inițiativei sale". Președintele a citat cîteva cifre grăitoare. Averea obștească a crescut între anii 1958—1962 de la 1929 385 Iei la 11830 530 lei. Paralel cu creșterea producțiilor la hectar s-a dezvoltat mult, în ultimii ani, sectorul zootehnic. Gospodăria din Fîntînele are acum 785 taurine din care 327 vaci și juninci, o matcă de 987 porci, și 2 021 păsări.Tot timpul anului, președintele —, între zootehnic și sectorul s-a desfășurat o întrecere pasionantă la care tineretul a luat parte în mod activ. A cîș- tigat sectorul cerealier. în acest sector și organizația U.T.M. a lucrat mai bine cu tineretul. Cu toți ne amintim de acțiunile întreprinse de organizațiile U.T.M. din brigăzi pentru fertilizarea solului. Au fost cărate și împrăștiate pe cîmp de către tineret mii de tone de gunoi de grajd. Aci, fiecare

— arăta sectorul cerealier
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La librăria comunei

„Luna cărții la sate nifestare culturală de masă Revenită tradițională, prilejuiește și în acest an numeroase manifestări în comunele și tele țării.ORADEA. — Expozițiile cărți deschise la librăriile ionale, cele peste 1 400 de standuri, bazare, colțuri cu noutăți literare amenajate la librăriile și bibliotecile sătești, la căminele culturale, atrag zilnic mii de săteni din regiunea Crișana.La numeroase gospodării colective, printre care cele din Borș, Vaida, Biharia, Salonta, 'Mădăraș, Tîrnova, Beiuș, Boc- sig și altele, au avut loc zilele acestea consfătuiri cu colectiviștii pe teme ca : „Cum ne a- jută cartea să dezvoltăm ramurile de producție", „Cartea, cel mai bun prieten al omului" și altele.Intrecîndu-se pentru titlul de „cel mai bun difuzor voluntar al cărții", tinerii din satele raioanelor Criș, Ineu, Beiuș, Salonta și Marghita au vîndut consătenilor lor, în numai cîteva zile, peste 6 000 volume de cărți nou apărute în domeniul agriculturii, științei popularizate, de literatură beletristică etc.IAȘI. — în peste 100 de cămine culturale ale regiunii au
Brigada de difuzor! 

ai cărțiiCentrul de librării și difuzare a cărții din regiunea Hunedoara a organizat o brigadă de difuzori ai cărții care, zilele trecute, a făcut prima deplasare prin satele din raza orașelor Deva și Hunedoara. Din brigadă au făcut parte utemiș- tii Mihai Turc, Dragomir Resi- ga și Dumitru Cornea. Iată cîteva din satele unde au poposit aceștia: Băcia, Sîntan- drei, Cristur, Cîrjiți și altele, în fiecare sat unde poposeau, tinerii din brigadă primeau sprijinul activiștilor culturali din satele respective. Un ajutor prețios ei l-au primit, de pildă, din partea cadrelor didactice Ioana Duca, din comuna Băcia, Cismaș Olivia din Cîrjiți etc. în cele două zile brigada tinerilor difuzori ai cărții a difuzat 1 400 de cărți în valoare de peste 6 800 lei.
EUGEN EGRI 

corespondent voluntar

Pregătesc 
trei premiereEchipa de teatru și brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna Sud- rigiu, raionul Beiuș. desfășoară o vie activitate. Pregă- tindu-se pentru întîmpinarea alegerilor de deputați în sfaturile populare, tinerii actori amatori repetă rolurile repartizate din piesa „Sus Tudora- che, jos Tudorache" și din sceneta „Alegeri de ieri și de azi”, în același timp, membrii brigăzii artistice de agitație pregătesc spectacolul „Iar e ța- ra-n sărbătoare".

VALER POPA
profesor 

tmar. la locul de munca a lucrat anul trecut mai bine, a făcut lucrări de bună calitate. Asta înseamnă că preocuparea organizației U.T.M. pentru calificarea tineretului a dat roade bune. Tradiția încetățenită în organizațiile U.T.M. de brigadă de a discuta înaintea fiecărei campanii în adunarea generală, cu tovarășul inginer, modalitatea practică de executare a fiecărei lucrări trebuie continuată și în acest an. Prin acțiunile de muncă patriotică, tineretul a adus gospodăriei o economie de 29 000 lei.In sectorul zootehnic unde lucrează 24 de tineri mai a- vem însă necazuri. Consiliul de conducere așteaptă mai mult sprijin din partea or
însemnări de la adunarea 

generală U.T.M. 
de la G.A.C. Fîntînele 

raionul Istria 
care a discutat 

despre contribuția 
tineretului Ia îndeplinirea 

pianului pe anul 1963 
ganizației U.T.M. Nu știm încă să îngrijim bine animalele după reguli științifice și aceasta ne pricinuiește neajunsuri serioase în obținerea unor producții pe măsura posibilităților. Organizația U.T.M., ocupîndu-se de calificarea tinerilor crescători de animale, trebuie să se ocupe în același timp cu toată răspunderea de dezvoltarea dragostei, a interesului pentru această frumoasă și importantă meserie.Anul acesta avem un plan de producție și mai mare a cărui îndeplinire trebuie să asigure dezvoltarea într-un ritm mai intens a gospodăriei noastre colective. Viitorul ni-1 făurim cu mîinile noastre și pentru aceasta ni se cere să fim mai pricepuți și mai harnici.Inginerul agronom a prezentat apoi planul de producție al gospodăriei pe anul 1963, ex- plicînd pe larg căile concrete prin care tineretul, mobilizat de organizația U.T.M., trebuie să-și aducă contribuția la înde- 

avut Ioc m aceste zile serbări ale cărții. Cu acest prilej s-au ținut conferințe, s-au făcut recenzii ale unor cărți recent a- părute, după care formațiile artistice de amatori au prezentat frumoase programe artistice.Locuitorii satelor participă la șezători literare, întîlniri cu scriitorii, concursuri „Cine știe — folosește". Numeroase librării sătești din regiune au amenajat standuri cu cărți, iar în alte localități au fost deschise expoziții ale cărții.în prima săptămînă a lunii februarie, în satele și comunele regiunii au fost vîndute cărți în valoare de zeci de mii de lei.

In luna cărții la sate, biblio
teca comunală din Satchinez, 
raionul Sînicolau Mare, e zil
nic vizitată de zeci de colecti
viști tineri și vîrstnici. Peste 
200 de noi cititori și-au înscris 
numele în fișele bibliotecii. 
Dintre aceștia mulți trec tot 
mai des și pe la librăria din 
comună.

Aici au sosit numeroase cărți

■ ala căminului cultural era plină de larma veselă a tineretuluL Avea loc o reuniune tovărășească. La un moment dat cineva a cerut să fie ascultat.— Am o propunere : să facem acum, pe loc, un concurs pentru cel mai bun solist.Un moment s-a făcut liniște. Se vedea pe fețele tinerilor că propunerea a plăcut.— Ce spuneți ? Se înscrie cineva ?N-a fost nevoie de prea multă insistență. Numeroși tineri au intrat în concurs. Dar aceasta nu a fost singura acțiune organizată cu prilejul reuniunii. Tinerii colectiviști au participat și la concursul „Cine știe, răspunde” pe tema realizărilor poporului nostru muncitor condus de partid....Acum, în sală nu erau numai tineri. Din inițiativa comitetului de partid s-au adunat toți factorii care contribuie la organizarea și desfășurarea activității cultural-educative să analizeze ce s-a făcut bun pînă acum, dar mai ales ce trebuie făcut pe viitor pentru ca munca politică de masă în comună să se îmbunătățească continuu. Expunerile făcute în acest sens de secretarul comitetului executiv al sfatului popular comunal, de directorul școlii de 8 ani din satul Greci, sat aparținînd comunei Petrești, din raionul Găești, directorul căminului cultural și secretarul comite- 

plinirea și depășirea lui. Ute- miștii și-au spus pe larg părerea, au făcut propuneri concrete de acțiuni, pe care să le întreprindă organizația U.T.M. pentru a spori contribuția tineretului la îndeplinirea planului.Secretarul comitetului U.T.M. a prezentat apoi planul măsuri.Preda Stoica a propus să organizeze imediat acțiuni muncă patriotică pentru transportarea a 500 tone gunoi de grajd.— Va trebui, tovarăși — spunea Angela Ovad, secretar al unei organizații U.T.M. de brigadă — să ne gîndim foarte serios la îmbunătățirea muncii organizației U.T.M. din sectorul zootehnic. Tovarășul președinte avea dreptate ; în sectorul zootehnic nu am făcut prea multe lucruri. Noi am recomandat să lucreze în zootehnie pe cei mai buni ute- miști, așa-i ? Cum se face a- tunci că astăzi în zootehnie a- vem tineri care nu luptă cu tot sufletul pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin ? Și Vulpe Ilie, și Simion Dumitru, și Constantin Ion sînt recomandați de noi. Oare am greșit atunci cînd i-am recomandat ? Cred că necazul vine de la modul în care ne-am o- cupat după aceea de munca lor. De aceea ar fi poate bine dacă de munca organizației U.T.M. de la zootehnie s-ar o- cupa personal tovarășul secretar și tovarășul inginer, locțiitorul său. Eu propun să organizăm chiar cu întregul tineret cîteva dezbateri despre importanța economică a sectorului zootehnic, despre frumusețea acestei meserii.în adunare au luat cuvîntul 18 utemiști și fiecare a făcut o propunere, și-a spus părerea în legătură cu modul în care trebuie organizată mai bine munca politică a organizației U.T.M. Toate aceste propuneri adunate la un loc s-au concretizat în hotărîrea adoptată de adunarea generală, hotărîre care constituie un plan precis de activitate pentru întreg anul.

în limbile romînă, sîrbă și ger
mană. Pentru ca ele să ajungă 
neîntârziat în bibliotecile pro
prii ale colectiviștilor, au fost 
organizate standuri de cărți la 
sediul gospodăriei colective și 
la căminul cultural. Zilele a- 
cestea, de pildă, colectivista 
Rahila Burlă a cumpărat volu
mele „Baltagul" și „Venea o 
moară pe Șiret" de Sadoveanu, 

tului U.T.M. pe comună, au scos în evidență unele rezultate frumoase obținute, au a- dus completări interesante planului de activități cultural- educative ce vor fi organizate în comună în perioada următoare. S-au spus, de pildă, cuvinte frumoase despre activitatea celor două brigăzi artistice de agitație, a formațiilor de teatru, despre influența e- ducativă a serilor de calcul.Sînt însă folosite cum trebuie toate condițiile materiale existente ?în jurul acestei întrebări s-au purtat vii discuții.

La Greci, Puntea de Greci, Coada Izvorului și Petrești — sate componente ale comunei — s-a stabilit cîte o sală în care tineretul din satul respectiv să se poată aduna seară de seară pentru a desfășura o activitate frumoasă, educativă. Programul de activitate săptămînală va fi afișat din vreme. Ce va cuprinde el ? Așa după cum s-a arătat și ' t consfătuire, o seară va fi petrecută în tovărășia poeților noștri contemporani, o alta va fi destinată întrebărilor și răspunsurilor asupra modului în care trebuie pregătit solul

I. In sectorul vegetal
a) Pentru a dezvolta la fiecare 

tînăr răspunderea față de muncă, 
pentru antrenarea tuturor tineri
lor la realizarea planului de pro
ducție, se vor ține expuneri pe 
teme ca : „Rolul disciplinei in 
producție și în viața de organi
zație", „Munea îu G.A.C. — izvor 
de bunăstare și fericire", „Mîn- 
dria de a fi tînăr colectivist". In 
adunările generale U.T.M. de bri
gadă se va analiza periodic par
ticiparea tineretului la munca în 
G.A.C.

b) împreună cu consiliul de 
conducere al G.A.C., sub îndru
marea organizației dc partid, vom 
antrena în întrecerea socialistă 
din brigăzi și echipe un număr 
de 200 tineri.

c) Organizația U.T.M. va mo
biliza întregul tineret să contri
buie la realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție planifi
cate, după cum urmează : la grîu 
2 300 kg Ia ha față de 2 000 kg 
planificate ; porumb 3 300 kg de 
boabe față de 3 000 kg planifi
cat ; floarea-soarelui 1750 
față de 1 720 kg planificat.

II. In sectorul zootehnie

TINERE DE l\ U1E
f A sosif autolibrăria. Tinerii me-J 
( canizatorj de la S.M.T. Budești, { 
| regiunea București își comple- ] 
( tează bibliotecile proprii 

cele mai noi cărți apărute,

socotitorul Vlada Iutchin a a- 
dăugat bibliotecii pe care o are 
și „Dicționarul limbii romîne 
contemporane", iar colectivis
tul Vasile Gurici a cumpărat 
cîteva volume cu operele lui 
Lev Tolstoi. Aceștia sînt doar 
cîțiva din numeroșii colecti
viști care vin zilnic la librărie.

Prof. L DUNAJECZ

pentru campania de primăvară, vor avea loc informări politice, se va juca șah etc.în comună sînt două cămine culturale aflate în construcție. Pînă la terminarea lor, S.M.T. Greaca a pus la dispoziția comunei o sală spațioasă. Numeroasele propuneri făcute de participanții la consfătuire au reușit să contureze și aici un bogat program de activități. Să spicuim din el cîteva aspecte. Periodic se va organiza duminica cultural-sportivă a tineretului. Sîmbăta va fi destinată, de asemenea, activităților tineretului (se vor organi

za reuniuni tovărășești, festivaluri artistice, concursuri etc.), de 3-4 ori pe săptămînă se vor prezenta filme, se vor organiza seri literare, audiții la radio, conferințe etc. S-a ho- tărît, de asemenea, programul de organizare a vizionărilor la cele trei televizoare existente în comună.în consfătuire s-a subliniat importanța deosebită a unei mai strînse colaborări cu S.M.T. și G.A.S. existente în comună. G.A.S. Petrești, de pildă, a pus și la dispoziția comunei stația de radio amplifi-

III. învățămîntul agrozootehnic 
In scopul ridicării cunoștințe

lor profesionale, organizație 
U.T.M. va mobiliza la cursurile 
agrozootehnice de trei ani în 
toamna acestui an încă 55 de ti
neri pe lîngă cei 38 existenți; 
cei necuprinși în învățămîntul a- 
grozootehnic de trei ani vor fi 
mobilizați la ciclul de conferințe 
agrozootehnice.
IV. Acțiuni de muncă patriotică 

Văruit ?i lipit două grajduri. 
Amenajat alei — 500 m. p. 
Săpat șanțuri în curtea gospo

dăriei — 350 m I.
Amenajat 100 m p ronduri. 

Vom desfunda 100 de izvoare.
Vom transporta prin muncă 

patriotică 500 tone gunoi de 
grajd ; vom reda circuitului agri
col prin defrișări 2 ha teren și 
vom executa lucrări de amena
jări pentru irigații pe o supra
față de 2 hectare.

Vom contribui Ia însilozarea 
întregii cantități de furaje ; prin 
muncă patriotică vom însiloza 
100 tone.

Pentru a contribui Ia sporirea 
producției de masă verde, vom 
întreține prin muncă patriotică 
90 ha pășune.

La ridicarea noilor construcții 
tinerii vor contribui prin muncă 
patriotică, confecționînd 1000 
bucăți chirpici și scoțînd din 
cariere 230 m c piatră.

Organizația U.T.M. va mobi
liza tinerii pentru a planta în 
primăvară prin muncă patriotică 
600 pomi pe șosea și în incinta 
G.A.C., precum și 200 de duzi în 
jurul sectorului zootehnic.

Teoria și p jctica
merg mînd-n mind

ii comuna Izvorul 
Dulce, raionul' Bu
zău, funcționează 
un cerc agrotehnic, 
un cerc viticol și 
unul zootehnic. Din" 
tre cei 189 de iite-

miști cîți lucrează în gospodăria 
colectivă, 50 sînt cursanți la în- 
vățămîntul agrozootehnic de trei 
ani. în afară de aceștia, la aceste 
cercuri mai participă și alți ti
neri.

Organizația de partid ne-a tra
sat ca sarcină nouă, celor din 
comitetul U.T.M. pe gospodărie, 
•ă ne ocupăm cu grijă de mobi
lizarea tinerilor la fiecare lecție, 
să-i ajutăm să studieze biblio
grafia indicată, iar cele învățate 
la cercuri, să le aplice, zi de zi, 
în practică. Firește că munca nu 
este ușoară. Noi însă ne străduim 
să ne îndeplinim sarcina încre
dințată. Lectorii, de asemenea, 
se îngrijesc cu atenție de legă
tura dintre noțiunile teoretice 
predate la fiecare lecție și acti
vitatea practică a cursanților. 
Bunăoară, una din lecțiile cercu
lui agrotehnic a fost intitulată : 
„Cum se hrănesc plantele, rolul 
gunoiului de grajd și al îngră
șămintelor chimice, verzi și bac
teriene”. Lectorul s-a oprit amă
nunțit asupra obiectivelor pe 
care le are gospodăria în această 
direcție pe anul 1963. S-a arătat, 
spre exemplu, că gospodăriei noa
stre îi vor trebui peste 2 000 tone 
de gunoi: 150 de tone la grădina 
de legume, 300 tone la cultura 
cartofilor, 600 tone la cultura 
griului, și peste 1 000 tone pe su
prafețele cu porumb. Aproape 
1100 tone se vor obține de la 
animalele gospodăriei colective.

[VJ
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care cu o putere de 600 de difuzoare.O a doua problemă mult dezbătută s-a referit la atragerea masei de colectiviști, de tineri, la acțiunile cultural-educative. In momentul de față, atît echipele de teatru, cît și brigăzile artistice de agitație sînt formate aproape în întregime din tineri învățători. Dar de ce să nu fie antrenați și un număr mai mare de tineri colectiviști ? Nu sînt tineri talentați printre ei ? Să ne amintim numai de concursul „Pentru cel mai bun solist” organizat cu două zile 
I

înainte care a dovedit dorința multor tineri de a apare pe scenă. Dar nu numai atît. Să urmărim programul brigăzii artistice de agitație din satul Furduești, comuna Rătești. Din cei 9 tineri din brigadă, 8 sînt colectiviști!In această privință este necesar să fie mai bine folosit prilejul celui de al VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori.. Consfătuirea a stabilit să se formeze un cor de cel puțin 120 de persoane, în fiecare sat să ia ființă cîte o brigadă artistică de agitație, o echipă de teatru și una de

V

restul trebuie colectat din curțile 
colectiviștilor. Lecția a fost ur
mată de o demonstrație practică, 
împreună cu lectorul, tinerii au 
amenajat o platformă, pentru ca 
gunoiul de grajd să poată fer
menta bine. în ziua imediat ur
mătoare, o parte dintre tineri au 
trecut la căratul și așezatul gu
noiului în platforme, alții string 
gunoiul de Ia colectiviști de aca
să și îl transportă direct pe 
cimp. Ia marginea tarlalelor.

O altă lecție a fost intitulată 
..Solurile erodate și ameliorarea 
lor”. Aici s-a arătat că cele peste 
600 hectare cu vie pe rod pe care 
le are gospodăria constituie o 
mare avere. Bogăția aceasta spo
rește însă mereu. In toamna tre
cută au fost defrișate 150 hecta
re de vie hibridă îmbătrînită, te
renul a fost imediat arat și pre
gătit pentru ca, în primăvară, 
să plantăm în loc viță și pomi 
fructiferi. în acest an vom defri
șa și vom pregăti pentru plantat 
alte 50 hectare. Prin distrugerea 
pilcurilor de mărăcini, prin 
scoaterea buturugilor și desfiin-

dansuri populare, iar în aceste formații, să fie antrenați în primul rînd tinerii colectiviști. Tot ei vor trebui să fie animatorii tuturor acțiunilor stabilite să aibă loc acum, cu prilejul „Lunii cărții la sate".Se înțelege că pentru îndeplinirea tuturor măsurilor stabilite organizației U.T.M. îi revine un rol deosebit de important. în consfătuire s-a a- preciat propunerea ca, prin rotație, tinerii din cîte un sat, să răspundă de organizarea activităților la ziua tineretului ce va avea loc săptămînal. întrecerea ce se va naște în a- cest fel va stimula inițiativa creatoare, va da un avînt și mai mare muncii cultural-educative. Este pozitiv faptul că organizația U.T.M: a discutat în adunări generale U.T.M. pe brigadă participarea tinerilor la activitatea cultural-educa- tivă a comunei. în aceste adunări, peste 100 de tineri s-au înscris la concursul „Iubiți cartea”, numărul tinerilor înscriși la Spartachiadă a depășit 300, iar acum se desfășoară munca de selecționare a tinerilor pentru cor, brigăzi artistice de agitație, dansuri, teatru etc. Folosind formele și metodele existente în munca cultu- ral-artistică, organizația U.T.M. comunală este chemată, sub conducerea organizației de partid, și în colaborare cu sfatul popular, conducerea căminului cultural și comitetul de femei să asigure în fiecare sat din comună o bogată și interesantă activitate cultural-edu- cativă.
PETRU ISPAS

su-țarea unor drumuri inutile, 
prafața productivă a gospodăriei 
va crește cu încă 10 hectare. Și 
această lecție a fost însoțită de o 
demonstrație practică. Demon
strația s-a transformat într-o zi 
rodnică de lucru, în care tinerii 
au defrișat, au scos cioate și au 
redat agriculturii o porțiune din- 
tr-un drum inutil, mărginit de 
mărăcini. Toate lucrările s_au des
fășurat sub supravegherea tehnică 
a inginerului Gheorghe Varlam.

La zootehnie» de asemenea, 
s-au făcut demonstrații practice 
privind hrănirea vițeilor, fura
jarea și mulsul vacilor, îngrijirea 
și furajarea păsărilor. în urma a- 
cestor demonstrații, în sectorul 
zootehnic s-a încetățenit obiceiul 
de a se lucra» zi de zi, așa cum 
au învățat cursanții la cere.

De curînd. comitetul U.T.M. pe 
gospodărie a analizat felul cum 
tinerii de Ia învățămîntul agro* 
zootehnic de 3 ani aplică în 
practică lucrurile învățate la 
cercuri. A reieșit că cele mai 
hune rezultate, în această direc
ție, se găsesc în brigada întîi de 
cîmp și în brigada zootehnică. 
A reieșit, de asemenea, că sarci
na noastră, a membrilor comite
tului U.T.M. pe gospodărie, este 
de a studia cu atenție și de 
neraliza experiența celor 
brigăzi în rîndul tinerilor 
toate celelalte brigăzi.

MARIA SUDITU 
secretara comitetului U.T.M.

din G.A.C. „Izvorul Dulce", 
raionul Buzău

a ge- 
două 

din

După fiecare lecfie de la învă|ămmtul agrozootehnic de trei ani. 
tinerii colectiviști din comuna Valu lui Traian, regiunea Dobrogea, 
își aleg, de la „coiful noutăților științifice” organizat în sala da 

cursuri broșurile și cărțile care îi interesează.
Foto : M. CARANFIL
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O inițiativă valoroasăUn șir de sănii lunecau pe zăpadă. Erau vîrfuite cu crengi și lăstărișuri și intrau în curtea gospodăriei colective din Ciolpani, raionul Răcari. Cineva l-a întrebat pe tînărul Dima Pascu, care era în fruntea convoiului:— Pentru foc le adunați ?,

— Nu, pentru a- raci!Gospodăriei colective îi sînt necesari în acest an pentru grădina de legume aproape 600 000 de araci. Oamenii au chibzuit de unde să-i procure. Cineva a venit cu ideea ca aracii să fie confecționați din lăstărișurile pe care le defrișează tinerii

Dezvolta sectorul 
legumicol

Anul acesta gospodăria colec" 
tivă din Ghimbav, regiunea Bra
șov, și-a mărit grădina de legume 
de la 39 la 60 de hectare. Le
gumicultorii de aici folosesc a- 
cum fiecare oră bună de lucru. 
Ei au reușit să amenajeze paturi 
calde pe o suprafață de 400 de 
m.p. pentru culturi forțate. Se 
lucrează intens la construirea 
unor sere pe 1 200 m.p. De 
la toate aceste lucrări tinerii sînt 
nelipsiți. In primul rînd ei se o* 
cupă intens de transportul gu
noiului de grajd și al mraniței la 
răsadnițe. Pînă acum ei au cărat 
la grădină aproape 1 000 de tone 
de îngrășăminte naturale și au 
ajutat la terminarea primei sere 
pe 300 m.p. B. COSTEA

Expoziție 
de păsări

---------- ®.

La Oradea s-a deschis zilele acestea o interesantă expoziție organizată de membrii Asociației crescătorilor de păsări și animale mici din localitate. Expoziția cuprinde aproape 500 de păsări din rasele cele mai productive ale crescătorilor din oraș și din regiunea Crișana- Vizitatorii întîlnesc aici alături de iepuri de casă și porumbei voiajori, papagali și alte păsări exotice.Aceasta este cea de a 13-a expoziție anuală de păsări și animale mici organizată la O- radea de către membrii asociației. (Agerpres)

din terenurile agricole. Zis și făcut. S-au apucat de lucru și pînă acum nu gata aproape 500 000 de araci. Tinerii participă nu numai la defrișat, ci și la transportul lăstărișului și confecționa- tul aracilor. Din a- ceștia 10 000 vor fi confecționați de ei
B NICOLAE



în halele luminoase, utilate cu j 
cele mai moderne mașini de J 
prelucrare — metalurgiștii reși-J 
jeni produc puternice motoare j 
pentru locomotive Diesel, care J 
au început să circule pe căile J 
noastre ferate. în fotografie : -j 
lăcătușii-montori Ion Mocea și J 
Achim Albu verifică pompa de) 
injecție a motoarelor Diesel, j

Foto: AGERPRES J

(Urmare din pag. I)Faptele consemnate în noua monografie au constituit și subiectul discuțiilor ce au avut loc cu prilejul întîlnirii colectiviștilor cu tovarășii Iovu Ureche, președintele G.A.C. din comună, candidat în circumscripția electorală nr. 9, și Gheorghe Stoleru, președintele sfatului popular comunal, candidat în circumscripția electorală nr. 22. în cadrul a- dunării colectiviștii au făcut numeroase propuneri pentru continua înfrumusețare a comunei.

dați și alegători au avut loc și în alte comune din regiunea Hunedoara, printre care Ghelar, Cerbăl, Peștișu-Mic etc.
și alegători

L
Vie activitate artistică 

ia Lupaniîn urmă cu cîtva timp, la Clubul muncitoresc al sindicatului din Lupeni nu se desfășura o activitate artistică prea bună, împreună cu comitetul U.T.M., consiliul de conducere al clubului a analizat această problemă și a adoptat o seamă de măsuri. Munca s-a îmbunătățit. în prezent, aici desfășoară o vie activitate șase brigăzi artistice de agitație (fruntașe sînt cele din sectoarele 3, 6 și 8), o echipă de dansuri, formație de teatru, formație de estradă, fanfară. în cadrul acestor formații activează peste 200 de tineri. Programele prezentate de tinerii artiști amatori din cadrul clubului nostru atrag un mare număr de mineri. Numai procesul literar organizat pe marginea cărții „G ricana’’, spre vizionat de spectatori.
AUGUSTIN

director de club

,O tragedie ame- exemplu, o fost peste 2 500 de
ARDELEANU

DEVA. — La întîlni- rea cu minerul Viorel Pus, candidat în circumscripția electorală nr. 1 Teliuc, cetățenii au discutat despre realizările gospodărești obținute de la ultimele alegeri, despre perspectivele de viitor. Printre altele, s-a subliniat că în raza de activitate a sfatului popular Teliuc s-au construit și dat în folosință noi blocuri de locuințe și unități comerciale, jprecum și 2 școli de 4 ani. Se află de asemenea în construcție o baie comunală și un dispensar medical.întîlniri între candi-

CRAIOVA. — în peste 50 de circumscripții e- lectorale din comunele și orașele raionale de pe cuprinsul regiunii Oltenia au avut loc marți în- tîlniri ale cetățenilor cu candidații în alegerile de la 3 martie a.c. Cetățenii circumscripției electorale nr. 22 din comuna Gostavățu, raionul Caracal, s-au întîl- nit Cu candidatul lor Marin Gavrilă, directorul școlii elementare de 8 ani din localitate. învățătorul Ilie Dumitru, colectivistul Petre Visă- nescu, Florea Cioroianu, președintele comitetului executiv al sfatului popular comunal, și alți alegători au vorbit despre realizările din comună și despre cele ce urmează să se înfăptuiască în viitor. La ridicarea celor două școli de 4 ani din satele Fîntî- nele și Brezuica și a căminului cultural din Gostavățu, lacarea comunei și la obiective înfăptuite directorul școlii a totdeauna prezent turi de cetățeni.

Cei prezenți la întîl- nire și-au exprimat ho- tărîrea de a sprijini prin muncă voluntară construcția localului noii școli de 8 ani și diferite lucrări de înfrumusețare a comunei.

electrifi- alte aici, fost ală-

BACĂU. — La întîl- nirea cu alegătorii care a avut loc în comuna Buhoci din raionul Bacău au participat candidații Petru V. Cadar și Dumitru Adam, brigadieri la gospodăria colectivă din comună. Participanții la adunări au scos în evidență înfăptuirile gospodărești realizate de sfaturile populare geri fost de 4 losință un cinematograf sătesc. în satul Coteni din aceeași comună a fost renovat localul căminului cultural, iar în satul Buhoci s-a construit o școală de 4 ani și una de 8 ani prevăzută cu laborator.întîlniri ale candidați- lor F.D.P. cu alegătorii au avut loc în aproape 100 de circumscripții e- lectorale din raionul Bacău.

de la ultimele aleși pînă acum : a construită o școală ani și s-a dat în fo-

(Agerpres)

DOFTANEI"

în zilele de 11 și 12 februarie a avut loc la Tg. Mureș ședința lărgită a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la cultura sfeclei de zahăr. Au luat parte membrii secției de cereale și plante tehnice, ingineri și președinți din gospodăriile agricole colective cultivatoare - de sfeclă din toate regiunile țării, specialiști din stațiunile experimentale, din institutele de cercetări și de învățămînt a- gricoi superior din Ministerul Industriei Alimentare, precum și numeroși invitați din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară.Participanții au dezbătut principalele probleme privind cultura sfeclei de zahăr, cele mai noi rezultate ale cercetărilor științifice și metodele înaintate, în scopul extinderii lor în producție și obținerii de recolte mari la această valoroasă plantă tehnică.Au prezentat referate ing. Zenobie Stănescu, șef de laborator la Institutul central de cercetări agricole în legătură cu „Mijloacele neutru sporirea producției de sfeclă de zahăr în țara noastră”, ing. Emil Gamulea, director general în

Ministerul Industriei Alimentare, despre : „Unele probleme privind calitatea tehnologică a sfeclei și ale valorificării subproduselor și deșeurilor”, iar ing. Marcel Mogoșoiu, președintele Consiliului agricol regional Mureș-Autonomă Maghiară, a expus : „Rezultatele obținute în cultura sfeclei în regiune”.Reîerenții și participanții la discuții au subliniat rezultatele obținute în dezvoltarea producției de sfeclă și pe baza acestora posibilitățile existente în prezent în agricultura noastră pentru creșterea producției la hectar. S-a arătat că numeroase gospodării agricole colective au obținut anul trecut producții de 25 000—30 000 kg sfeclă la hectar, pe unele parcele recoltele fiind și mai mari. Numeroși vorbitori au arătat că producțiile bune rezultate chiar în condițiile unui an mai puțin favorabil și pentru această cultu-

ră, se datoresc aplicării diferențiate a complexului de măsuri agrotehnice corespunzătoare soiurilor și solurilor folosite, precum și condițiilor climatice ale anului.La ședință s-a subliniat necesitatea efectuării lucrărilor de bază ale solului — arătură adîncă și fertilizarea din vară sau toamnă timpuriu, asigurarea unei densități de 80 000— 100 000 plante la hectar, executarea răritului mai devreme decîf în mod obișnuit, efectua, rea a cel puțin 4 prașile.Cuvîntul de închidere a fost rostit de tovarășul Nicolae Ionescu, Vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.Pe baza experienței gospodăriilor agricole colective fruntașe, a referatelor prezentate și a discuțiilor, participanții au adoptat recomandări pentru cultura sfeclei de zahăr în 1963, (Agerpres)
(

Filatura de mătase naturală din Lugoj. Procesul migălos da fabri
cație este condus cu pricepere de muncitoare cu o bună califi
care profesională ceea ce asigură o calitate superioară produc
ției. Lucrînd la finisarea sculerilor de mătase tinăra Letijia Caba 

este una din muncitoarele fruntașe ale seefiei.
Foto : AGERPRES

La marți tă în _ și calității fontei și al reducerii consumului de cocs. Au participat cadre tehnice de specialitate și muncitori fruntași de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzinele siderurgice Victoria din Călan și exploatările miniere Teliuc și Ghelar, unități care concură direct la elaborarea metalului.
★Marți au continuat în Capitală lucrările consfătuirii pe țară a crescătoarelor de păsări, organizată de Consiliul superior al Agriculturii, împreună cu Consiliul național al femeilor din R. P. Romînă.în cadrul discuțiilor au luat cuvântul numeroase crescătoare de păsări și specialiști din unitățile agricole socialiste.
★Luni și marți a avut loc în Capitală o consfătuire pe țară a artiștilor plastici amatori, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliul Central ai Sindicatelor.La consfătuire au premiații celei de-a poziții republicane plastică a artiștilor metodiști ai caselor de creație populară, instructori ai cercurilor de artă plastică,

Hunedoara a avut loc o consfătuire organiza- scopul sporirii cantității școlile popu-.profesori de la lare de artă.
★Spectacolul cu meo și Julieta” v. prezentat marți seara de Studioul de Televiziune „București” în interpretarea colectivului Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romine a fost retransmis și de televiziunea din Sofia.

baletul „Rode Prokofiev,

(Agerpres)

participat IlI-a Ex- de artă amatori, regionale
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■ •Spartachiada de iarnă a
Ajutorui instructorilor 

voluntari
Acum cînd facem bilanțul pri

mei etape a Spartachiadei de iar
nă a tineretului putem consemna 
un fapt deosebit de îmbucurător: 
peste 18 000 de tineri din raio
nul Drăgășani au luat parte la di
ferite discipline sportive, cu mult 
ntai mnlt decît Ia celelalte ediții 
ale acestei mari competiții de 
masă. Nu am să mă refer la mun
ca desfășurată de comitetul raio
nal U.T.M. și consiliul raional 
U.C.F.S., nici la popularizarea 
competiției și organizarea între-

cerilor, ci la ajutorul primit din 
partea instructorilor voluntari și 
profesorilor de educație fizică.

Acest activ care este format 
din aproape 70 de membri, au 
fost îndrumați să ajute efectiv la 
organizarea întrecerilor, la popu
larizarea unor discipline sportive 
mai puțin cunoscute. Astfel, En- 
del Eugenia, Silvia Ștefănescu, 
Ion Dumitrescu, Liviu Burcea și 
mulți alții au fost în același timp 
antrenori, arbitri și organizatori 
pricepuți.

C. STOICAN 
corespondent voluntar

Campionii noștri
Și în raionul Adjud, prima e- 

tapă a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului se apropie de sfîrșit. 
Totuși și în aceste zile acțiunile 
de popularizare și atragerea ti
nerilor să practice sportul, ini
țiate de comitetele U.T.M. și a- 
sociațiile sportive continuă. La 
Sascut Tîrg șahistul de categoria 
I, inginerul Valentin Bularda, a 
susținut un simultan la 8 mese 
cu tinerii participanți la Sparta- 
chiadă. în sala clubului Fabricii 
de zahăr a avut loc o întrecere 
de lupte unde Ion Linguraru, 
Gh. Crețu și Ion Florea au ter
minat neinvinși. La tenis de

tineretului
masă, Vasile Tănase, Eugen Du
mitrescu și Ignat Linguraru au 
ocupat primele locuri devenind 
campioni ai asociației sportive. 
Ion Micșa a ocupat primul loc 
la șah, iar Vasile Mititelu la să
niuțe.

ION VASILIU 
corespondent voluntar

Măsuri pentru viitor
în acest an, comitetul U.T.M. 

și asociația sportivă de la Uzine
le textile „30 Decembrie" din 
Arad, au acordat o mai mare a- 
tenție organizării concursurilor 
din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Printr-o intensă 
muncă de popularizare a compe
tiției, cu ajutorul concret al spor
tivilor fruntași, s-a reușit ca pe
ste 1200 de tineri muncitori să 
ia startul în diverse probe ale 
spartachiadei. Numai la gimna
stică, de pildă, disciplină sporti
vă mai puțin practicată la 
au luat parte 400 de tineri. Ți- 
nînd seama că prima etapă s-a 
încheiat, comitetul U.T.M. și aso
ciația sportivă au hotărît să or
ganizeze competiții locale care să 
asigure tinerilor o activitate spor
tivă neîntreruptă.

PETRE DOBREA
țesător

noi
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Am urmărit zilele acestea spectacolul cu opera „Trandafirii Doftanei' pe libretul lui Daniel Drăgan, muzica de Norbert Petri, iar rîndurile așternute acum pe hîrtie izvorăsc din dorința de a releva o partitură ce-și merită cu prisosință locul printre succesele creației lirico-dramatice contemporane din ultima vreme.Alături de „Răscoala" și „Fata cu garoafe" de Gheorghe Dumitrescu, „Pădurea vulturilor" de Tudor Jarda și altele, opera „Trandafirii Doftanei" se înscrie ca o lucrare meritorie. care aduce pe scenă unul dintre episoadele cele mai semnificative și mai dramatice ale luptei poporului nostru condus de partid pentru libertatea și fericirea celor mulți. Abordînd această temă, cei doi creatori și-au asumat o sarcină complexă, de mare răspundere, sarcină de care s-au achitat, în cea mai mare măsură, cu cinste.Meritul principal al operei— care i-a și adus succesul de care se bucură în rîndul spectatorilor — stă în faptul că are în centrul său oamenii cei mai înaintați ai epocii noastre, comuniștii, că reflectă veridic și emoționant lupta lor plină de jertfe pentru binele poporului, chipurile lor trăind pe scenă convingător.„Trandafirii Doftanei' s-a născut între anii 1959—1960. Un tînăr poet, Daniel Drăgan, a scris un poem dramatic în cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea Partidului Comunist din Romînia. Compozitorul brașovean Norbert Petri și-a luat greaua sarcină de a-i compune muzica. Experiența artistică a creatorului (Norbert Petri numără în catalogul creației sale o Simfonie, baletul pentru copii „Mălina în pădure", cantatele „Cîntecul libertății", „Drumul soarelui", „Nuntă țărănească", muzică de scenă etc.) și-a spus cuvîntul din plin, în- cît opera „Trandafirii Doftanei" poate fi socotită ca o realizare valoroasă.Opera debutează printr-un amplu preludiu vocal simfonic. în orchestră răsună materialul tematic ce va străbate ca un fir roșu întreaga partitură. Prezența corului chiar din primele momente ne pune în contact cu eroul principal al acțiunii, cu masa muncitorilor, cu poporul.Versul simbolic din prolog— „E țara toată o Doftană" — definește epoca în care se plasează desfășurarea dramatică a operei. Toaca sunind sacadat sugerează atmosfera groaznicei închisori, pentru ca apoi orchestra să facă loc glasului e- vocator al comentatorului plasat în sală, în mijlocul spectatorilor :Dacă ar putea omul Să-ngroape în pămîntui uitării Durerile, necazurile, suferințele toate...Dacă zmeii poveștilor

Ar muri de bătrini, nu despadă...Dacă...Cuvintele acestea sînt rostite de fiul lui Bogdan, eroul comunist.O femeie, Maria, se chinuiește în durerile facerii. Bărbatul apare doar pentru o clipă pe acasă deoarece este urmărit de zbirii poliției. „In numele legii deschide” răsună în noapte glasul jandarmilor ve- niți să-l aresteze pe Bogdan- Dar mulțimea s_a trezit, a înconjurat casa Și a făcut un zid de nepătruns. „Nu e loc pe unde jalea/ Să nu vie/ Cu urgie / Și să tăie-n carne vie ! / este replica plină de ură a- dresată de cei mulți stăpînilor care își simt aproape sfîrșitul.

va fasciștilor. De la copilul lui Bogdan pînă la bunica și moș Costin, toți privesc spre același țel : ziua eliberării. Clica fascistă a intrat în panică. Spre a se salva, ucid. Maria, moș Costin, bătrînica, un ucenic — toți cad pradă gloanțelor. Dar ziua luminoasă a lui August 23 a venit, jertfa „milioanelor de împuș- cați, de schingiuiți, decapitați" n-a fost zadarnică. Cortina se lasă încet pe melodia largă a corului ce rostește jurământul luptătorilor comuniști de a-și dărui toate forțele și energia lor pentru înflorirea patriei e- liberate.Aceste ultime tablouri (momentul care evocă lupta neînfricată a comuniștilor închiși la Doftana, cel al cutremurului
Un valoros poem lirico-dramatic

dedicat eroilor clasei

muncitoare

Tabloul al doilea plasează acțiunea în plină stradă. Poporul a ieșit să ceară pîine și pace. Comunistul Zbor adresează maselor un cuvînt de înflăcărare. Agitația mulțimii îi cutremură pe zbirii ce se năpustesc cu gloanțe asupra muncitorilor. Zbor cade rănit, dar steagul roșu ascuns la piept îl predă lui Priboi înainte de a fi arestat.Cortina tabloului se ridica încet spre vălui tăcerea mutănei, viața apăsătoare de dincolo de gratii, zăngănitul lanțurilor. Dincolo de aceste ziduri răzbate însă credința neînfricată a celor mai buni fii ai poporului care într-o zi senină de primăvară vor face să înflorească mugurii trandafirilor purpurii. Glasul comunistului Zbor:

al treilea a ne dez- a Dofta-

Triumfă tu, frumoasă floare Culoarea vremii viitoare...umple de nădejde inimile a- restaților. „Degeaba rupeți floarea / Căci floarea e în noi!" este replica simbolică a comunistului Zbor.Directorul închisorii vine personal în mijlocul aresta- ților spre a-i potoli, spre a fereca în lanțuri pe cei mai aprigi. Zadarnic. Vijelia nestinsei chemări s-a pornit. Cutremurul ce a îngropat sub dărîmăturile Doftanei pe Zbor, i-a îndîrjit și mai mult pe comuniști. Din impunătorul marș funebru — o pagină de profundă inspirație melodică — se ridică interludiul coral pe intonație populară „Dunăre, Dunăre". Cîntecul pare o chemare la luptă a întregului popor care a devenit o forță de neînvins. Muncitorii partizani au luat armele în mîini pentru a lupta împotri-

Foto! AGERPRES
Scenă din opera „Trandafirii Doftanei",

și prăbușirii zidurilor închisorii, precum și finalul) sînt cele mai reușite, impresionînd spectatorul prin dramatismul lor, prin sobrietatea și exprimarea artistică bine inspirată. De altfel, sinceritatea și simplitatea limbajului artistic sînt una dintre calitățile de seamă ale operei. Muzica lui Norbert Petri impune prin accesibilitatea țesăturii vocale, prin arii și coruri cu reală substanță melodică. Intonațiile de cîntece muncitorești contribuie la accesibilitatea melodică, dau și mai multă forță dramatică acțiunii. Fondul principal de cîntece revoluționare la care apelează compozitorul („Doina Hașu- lui", „Privesc din Doftana", „Porniți înainte, tovarăși”, „Internaționala") înlesnește pătrunderea muzicii în inima spectatorului, iar arii ca cea a lui Petre Zbor „Mă dărui vouă" rămîn înscrise în memoria sa.Desigur că nu toate momentele se ridică la aceeași înălțime artistică, tema abordată de cei doi creatori fiind, evident, extrem de complexă și dificil de transpus într-un a- semenea gen de artă. Privită însă în ansamblu, opera este o realizare valoroasă, care face cinste celor doi artiști, colectivului care i-a dat viață pe scenă. Merită subliniate aici și versurile scrise de Daniel Drăgan, în cea mai mare parte bine inspirate, frumoase. Autorul are meritul de a-și fi încercat talentul într-o creație care abordează o temă deosebit de valoroasă în educarea tineretului, a oamenilor muncii.Este regretabil de aceea că într-o cronică apărută în ziarul nostru, sub semnătura poetului Dan Deșliu, se face 
o critică nejustificată și nedreaptă a versurilor, tre- oîndu-se cu ușurință peste valoarea de ansamblu a poemului dramatic care a stat la baza operei. Desigur, exigența față de conținutul de idei șl față de realizarea artistică este firească și necesară în aprecierea oricărei opere de artă. Aceasta nu trebuie însă să se transforme într-o critică destructivă, demobilizatoare, luînd locui criticii tovărășești, făcută în scopul sprijinirii creatorilor în îmbunătățirea operelor lor. E regretabil, pe da altă parte, și faptul că mai apar încă în unele publicații cronici literare care dovedesc îngăduință sau chiar elogiază lucrări cu eviden
te slăbiciuni în conținutul de idei sau greșit orientate în

ce privește semnificația șî ti- picitatea faptelor de viață prezentate.Trebuie spus, de asemenea, că eforturile lăudabile, pasiunea și entuziasmul autorilor și colectivului teatrului depuse pentru crearea acestui spectacol nu au fost sprijinite și apreciate corespunzător de reprezentanții U- niunii Compozitorilor și Consiliului Muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă care au asistat la primele reprezentări ale operei. Aceștia n-au dovedit solicitudinea cuvenită față de strădania colectivului teatrului și n-au privit cu simț de răspundere datoria lor firească de a sprijini cu răbdare pe creatorii care se străduiesc cu dragoste și pasiune să dăruiască maselor de spectatori opere care să-i e- duce în spiritul idealurilor nobile ale epocij noastre.
★Opera „Trandafirii Doftanei" s-a bucurat de concursul larg și entuziast al colectivului artistic al Teatrului Muzical din Brașov, al unor artiști amatori din localitate, care, sub conducerea dirijorului Dinu Niculescu și a regizorului Hero Lupescu, au realizat un spectacol omogen, valoros. Meritul deosebit al dirijorului constă în faptul că a știut să sublinieze momentele principale ale lucrării, a lăsat vocile să se desfășoare cu naturalețe, a temperat la timp sonoritățile orchestrei, care a răspuns cu atenție și sensibilitate la indicațiile sale.Spectacolul s-a bucurat de regia inventivă și îndrăzneață a lui Hero Lupescu, care a reușit să închege un tablou veridic din trecutul de luptă al clasei noastre muncitoare, al partidului — și dacă va renunța la unele poze statuare, montarea va cîștiga în autenticitate. Scenografia simplă, sugestivă și adecvată a pictorului Ion Ipser, contribuie din plin la reușita operei.Distribuția a cuprins un mănunchi de talentați soliști ai Teatrului Muzical brașovean, din care am creația plină de realism a lui Jean Penciu și Maria Brînzea, contribuțiile sobre, interiorizate, ale lui Vasile Pop, Eugia Voinescu, Mircea Giurgiuman, Emil Bărbulescu, Eugen To- dea, Honorius Zaharescu, Liviu Butnariu, Vasia Artemie și Marina Panek. Efortul colectiv și dorința fierbinte a in- terpreților de a crea un spectacol unitar, echilibrat este impresionant și se simte de la prima ridicare de cortină pînă la final.Corul (dirijor : Sava Vlad) contribuie substanțial la reușita spectacolului,.Spectacolul cu opera „Trandafirii Doftanei" ne-a dezvăluit convingător capacitatea unor autori talentați, a unui colectiv artistic ce se apropie de maturitate și căruia i se cuvine, în continuare, un sprijin efectiv. Pentru efortul și realizările obținute, artiștii brașoveni merită toate felicitările.Succesul Teatrului Muzical din Brașov trebuie să constituie un îndemn pentru compozitorii și libretiștii ștri, care au datoria să moveze în viitor cu și mult curaj opera contemporană inspirată din temele majore ale realităților construcției socialismului, din trecutul de luptă al poporului și clasei muncitoare, condusă de partid, contribuind astfel la educația patriotică a tineretului, a oamenilor muncii care umplu astăzi sălile noastre de spectacole, dornici întotdeauna să li se ofere opere artistice de valoare, la înălțimea epocii pe care o trăim.

reținut

toți no- pro- mai

ION BAlEȘU 
VIOREL COSMA

Cum activează 
postul utemist de control

Fotbal
® Echipa de fotbal (juniori) 

Progresul București a plecat 
în Italia pentru a participa la 
tradiționalul turneu interna
țional de juniori de la Viareg- 
gio. Din lot fac parte printre 
alții Suciu, Duca, Grăjdeanu, 
Mihăilescu, Kiss, Pavlovici, 
Sorin Avram, Sfîrlogea, Don- 
ciu și Mihăilă.

Progresul București va juca 
în grupa B alături de echi
pele Sam.pdoria, Fiorentina 
și Bayern Mimchen. Potri
vit sistemului de desfășu
rare a competiției, Progresul 
va disputa două meciuri (tur- 
retur) cu Sampdoria, urmînd 
ca învingătoarea să se întâl
nească cu Fiorentina sau 
Bayern pentru desemnarea 
ciștigătoarei seriei. La tur
neul de la Viareggio parti
cipă 16 echipe din 8 țări.

da trei meciuri. Ei vor în
tâlni la 13 februarie pe Pa- 
nathinaikos, la 14 februarie pe 
Olimpiakos, iar 5 zile mai tîr. 
ziu vor juca cu A.E.K.

9 Federația romînă de fot
bal a adoptat recent o hotărîre 
prin care se stabilește noul 
sistem de organizare a diferi
telor competiții. Astfel în anul 
competițional 1963—1964 cam
pionatul categoriei A se va 
desfășura într-o serie de 14 
echipe, iar campionatul cat. B. 
în două serii de cite 14 echipe, 
în loc de trei serii cîte erau 
pînă acum. Se reînființează 
campionatul cat. C cu 4 serii 
de cîte 12 echipe.

Schi

• Echipa de fotbal Petrolul 
a sosit la Atena 

din Irak. Fotbaliștii 
vor susține în Gre-

Ploiești 
venind 
romîni

9 Ea 23 și 24 februarie se 
vor desfășura la Poiana Brașov 
întrecerile celei de-a 5-a ediții 
a campionatelor internaționale 
de schi ale R. P. Romine. La 
întreceri vor participa sportivi 
din 11 țări: R. D. Germană, 
Austria, Italia, R. S. Ceho-

Bulgaria,^
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slovacă, Franța, R. P. 1 
Iugoslavia, Finlanda, Belgia, 
R. P. Ungară și R. P. Romînă.

Hochei pe gheață
• Peste dteva zile va sosi 

în țara noastră echipa selec
ționată de hochei 
(tineret) a RP. Polone. Ho. 
cheiștii polonezi vor întâlni 
sîmbătă 
noarul artificial din parcul 
„23 August" echipa de tineret 
a R.P. 
începe 
la ora

pe gheață

și duminică pe pati-

Romîne. Sîmbătă jocul 
la ora 19, iar duminică 
18.

Baschet
• Campionatul republican 

de baschet programează joi 
în sala Floreasca 3 întâlniri : 
Steaua— Politehnica Cluj (m): 
Știința—Rapid (f) și Dinamo— 
Știința Timișoara (m). Primul 
meci începe la ora 17.

Sîmbătă în sala Dinamo de 
la ora 17,30 vor avea loc alte 
două întâlniri : Olimpia—Voin
ța București (f) ți Știința— 
Steaua (m). (Agerpres)

îndrumat în permanență de organizația U.T.M., colectivul postului utemist de control din sectorul II al Uzinei „Hidromecanica"-Brașov pune în permanență în activitatea sa problemele majore ale producției. Ne-am axat de pildă, munca asupra modului în care realizează tinerii economii, cum luptă ei împotriva risipei de materiale. într-unul din raidurile noastre, strungarul Dumitru Tănase a sesizat că cheia tubulară de la capul de erupție are un plus de material de 100 mm pe bucată, care prin așchiere se irosește sub formă de șpan. La gazeta postului am arătat acest lucru și conducerea sectorului a luat măsuri. Anual, în urma propunerii, se realizează o economie de material în valoare de 1 500 lei.Un alt exemplu. Andrei Maurer observase într-o vreme că din carcasa cutiei de viteze a strungurilor se scurge o cantitate însemnată de ulei. A creat și j s-a omologat un dispozitiv pentru înlăturarea pierderilor. Dar, curios, într-un raid am observat că inovația nu era aplicată. Am cercetat cauzele aflînd că este, pur și simplu, vorba de neglijență din partea conducerii sectorului și a celor de la mecanic șef. Neglijența a fost satirizată

la gazeta postului. Cei răspunzători au aplicat dispozitivul amintit, iar pierderea de ulei a încetat. Rezultatul ? Anual se economisesc 1 200 lei.Colectivul postului depistează și alte canale de risipă în sector. Am găsit de cuvință că e foarte bine să facem cu prilejul raidurilor noastre diferite calcule convingătoare care să-i mobilizeze pe tineri mai mult în înlăturarea fenomenelor negative. Observasem spre exemplu, că atunci cînd plecau la magazie după vreo sculă, unii tineri uitau să oprească motorul electric al strungului. Am arătat că dacă la un strung asemenea deplasări s-ar aduna la o jumătate de oră pe zi, la toate cele 40 de strunguri risipa de curent electric pe un an întreg ar fi în valoare de 11 000 lei. Iată de ce cînd am scris de asemenea lucruri în gazeta noastră, am pus titlul: „Cînd plecăm de lingă mașină, să apăsam pe butonul roșu“. Firește în acest fel importanța economisirii curentului electric a fost mai bine înțeleasă de către tineri.
PETRE DUMITRU 

responsabilul postului utemist 
de control din secția a II-a 

Uzine „Hidromecanica"-Brașov



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Geneva: He lua rea lucrărilor
Comitetului celor 18 state

de colaborare științifică 
pe 19S3 Intre delegațiile

pentru dezarmare
GENEVA 12 De la trimisul 

special Agerpres C. Benga :
La 12 februarie, ora 15,10 (ora 

locală), în Sala de Consiliu din 
Palatul Națiunilor s-au reluat 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. în răga
zul de la 20 decembrie 1962, de 
cînd s-au întrerupt lucrările, o- 
pinia publică mondială și-a in
tensificat cererile pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale sub control international. 
Pauza prilejuită de venirea Anu. 
lui nou n-a însemnat însă, după 
cum se știe, sistarea oricăror 
contacte, iar la tratativele de la 
Washington și New York îu pro
blema încetării experiențelor cu 
armele nucleare, reprezentanții 
sovietici au venit în întîmpinarea 
cererilor occidentale de a se in
stitui un control suplimentar, 
prin efectuarea pe teritoriul so
vietic și al celorlalte puteri nu
cleare a 2—3 inspecții pe an și 
de a se instala pe teritoriul so
vietic, evident pe bază de reci
procitate, trei stații seismice au
tomate, denumite în mod curent 
în presă „cutii negre”. Deși pro
punerile guvernului sovietic ofe
reau garanții suplimentare pen
tru depistarea oricărei eventua
le încălcări a acordului în eeea 
ce privește respectarea interzi
cerii experiențelor nucleare sub
terane, negociatorii americani și 
cei englezi nu s-au declarat sa- 
tisfăcuți; refuzul occidental de 
a consimți la încheierea acordu
lui cu privire la interzicerea 
pentru totdeauna a tuturor ex
periențelor cu armele nucleare a 
fost însoțit — spre indignarea 
opiniei publice — de noile expe
riențe nucleare subterane ameri
cane, care vădesc și nesocotirea 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U.. recomandînd ca după 1 
ianuarie 1963 să nu fie efectuate 
nici un fel de experiențe.

După cum se remarcă în cercu
rile ziaristice de la Geneva, su
flul bombelor care au explodat în 
subsolul deșertului Nevada s-a 
resimțit și la Palatul Națiunilor. 
Efectuarea acestor experiențe a 
pus aici la Geneva diplomația a- 
mericană și pe sprijinitorii ei în
tr-o poziție de neinvidiat.

Sub reflectoarele reporterilor 
cinematografici și seînteierile a- 
paratelor fotoreporterilor, la 
masa tratativelor au luat loc re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A.,
Angliei, R. P. Romîne, R.. P. Po
lone, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Canadei, Italiei, Indiei, 
R.A.U., Nigeriei, Suediei, Etio
piei. Birmaniei, Mexicului și Bra
ziliei. Ca și înainte, locul dele
gației Franței a rămas gol, gu
vernul francez ignorind tratati
vele de dezarmare. La ședința de 
marți a participat, de asemenea,

Omar Lutfi, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U.

Ședința a fost deschisă de Pa
dilla Nervo, șeful delegației Me
xicului. îu calitate de președinte 
al ședinței, Nervo a spus prin
tre altele că Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare își reia 
lucrările după o întrerupere de 
54 de zile, fără a se lăsa intimi
dat de obstacole. Trebuie să se 
încheie un acord eficace care să 
elimine primejdia unui război 
nuclear, a spus vorbitorul. Ară' 
tind că primejdia răspîndirii ar
mamentului nuclear a crescut, 
reprezentantul Mexicului a de
clarat : „Trebuie să se încheie 
de urgență un acord privitor la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară”.

După cuvîntarea inaugurală, 
reprezentanții presei au părăsit 
sala de ședințe, opinia publică 
urmîud să fie informată 
mersului tratativelor — potrivit 
procedurii stabilite — după în
cheierea lucrărilor de fiecare zi.

★
în cadrul ședinței închise a co

mitetului, primul a luat cuvintul 
reprezentautul S.U.A., William 
Foster, care a expus poziția gu
vernului său în problema dezar
mării. El a dat citire mesajului 
președintelui S.U.A., Kennedy, 
în care printre altele, se spune 
că în prezent există mari speran
țe pentru încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară. Foster a 
consacrat o parte considerabilă 
din cuvîntarea sa încercărilor de 
a demonstra că realizarea unui 
acord privind încetarea expe
riențelor cu arma nucleară ar fi 
depins și depind numai de Uniu
nea Sovietică. El nu a prezentat 
uici un fel de propuneri noi 
constructive.

în cuvîntarea 
existat numai referiri la propu
nerile americane deja cunoscute 
cum ar fi faimoasele „măsuri 
pentru avertizare” a primejdiei 
războiului, „ca urmare a întîm- 
plării sau greșelii de calcul”, 
care de fapt se reduc la cererea 
de a se admite crearea pe teri
toriile altor state și în primul 
rînd pe teritoriul Uniunii Sovie
tice a unei largi rețele de spio
naj.

Reprezentantul U.R.S.S., V. V. 
Kuznețov, a făcut o caracteri
zare a situației internaționale și 
a stării tratativelor în problema 
dezarmării și mai ales in proble
ma încetării experiențelor cu 
arma nucleară. El a subliniat că 
popoarele insistă asupra soluțio
nării cît mai grabnice a celei mai 
urgente probleme a contempora
neității — dezarmarea generală 
și totală sub un strict control 
internațional.

Acordul cu privire Ia înce’

asupra

lui Foster au

în interesul regiunilor insuficient dezvoltateGENEVA 12 De la trimisul special Agerpres, C. Benga :Conferința Națiunilor Unite pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate, care se desfășoară la Geneva, a intrat în a doua săptămînă a lucrărilor sale. Pînă în prezent au fost ascultate peste 400 de rapoarte și comunicări, au fost vizionate numeroase filme și alte materiale documentare.în cursul discutării diferitelor probleme legate de problema ajutorului destinat regiunilor insuficient dezvoltate ale lumii au ieșit la iveală două linii, două moduri diferite de abordare a acestei probleme importante. Pe de o parte tendința țărilor occidentale, în primul rînd a fostelor puteri coloniale, de a-și menține controlul asupra economiei tinerelor țări ale Asiei și Africii, de a include aceste țări într-un cadru avantajos S.U.A., Angliei. Franței, Belgiei, Germaniei occidentale etc., de a mînui „ajutorul" pe care-1 promit în primul rind pentru a asigura cercurilor monopoliste respective profituri cît mai mari.Aceste tendințe stîrnesc dezaprobarea și rezerva vădită a reprezentanților tinerelor state ale Asiei și Africii.Pe de altă parte, reprezentanții multor ‘țări ale Africii, Asiei și Americii Latine la ședințele de lucru și la convorbirile de pe culoare aprobă cu căldură poziția delegațiilor țărilor socialiste în problema a- jutorării regiunilor insuficient dezvoltate. „Din delegațiile țărilor socialiste, a remarcat reprezentantul Indiei, fac parte numai oameni de știință, ingineri, specialiști din diferite ramuri ale economiei. Aceasta înseamnă că ei au venit la Geneva pentru a transmite bogata lor experiență, cunoștințele lor. Noi apreciem foarte mult aceasta".O confruntare a celor două puncte de vedere în. problema dezvoltării tinerelor state recent eliberate a avut Ioc și în ședința din 12 februarie, cînd conf. univ. Costin Murgescu, director adjunct al Institutului de cercetări economice al A- cademiei R. P. Romîne, a combătut părerile celor care socotesc că dezechilibrele sociale

care apar în țările în curs de dezvoltare ar fi inevitabile mersului civilizației. O asemenea părere, a spus delegatul romîn, izvorăște din constatarea că țările dezvoltate din punct de vedere industrial, au cunoscut fenomene similare în perioada tinereții triale. Respingînd și scepticismul pe nerează asemenea istorice, delegatul țării noastre a subliniat că studiul istoriei trebuie să ajute ca experiențele dureroase prin care au trecut unele popoare cu un secol în urmă să permită popoarelor care pornesc astăzi Pe drumul dezvoltării să evite această cale chinuitoare. Re- ferindu-se la experiența Ro- mîniei în problema socială atît de complexă ca aceea a urbanizării, conf. univ. Costin Mur- gescu a analizat efectele sociale diferite ale acestui proces în perioada antebelică și apoi în perioada revoluției populare din țara noastră. Vorbitorul a subliniat importanța pe care o are proprietatea socială asupra mijloacelor de producție, care permite o planificare efectivă și stabilirea formelor celor mai corespunzătoare menite să asigure rezolvarea concretă a problemelor de către masele populare.în cadrul ședinței de marți a conferinței prezidată de J. C. Edorien (Nigeria), vicepreședinte al conferinței, la punctul de pe ordinea de zi referitor la problemele sociale puse de dezvoltare și de organizare au mai luat cuvintul R. Dumont (Franța), C. A. Doxidis (Grecia), K. Perczel (R. P. Ungară), M. Tumin (S.U.A.) și alții.De asemenea, marți au avut loc diverse ședințe specializate ale conferinței. în cadrul ședinței care a discutat problema îmbunătățirii combustibililor și tehnicii prelucrării petrolului, a luat cuvintul dr. ing. Remus Răduleț. membru corespondent al Academiei R, P. Romîne, care a vorbit despre experiența R. P. Romîne în industria carboniferă. De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe delegatul romîn a expus metodele de rafinare a petrolului și procedeele de obținere a sortimentelor de produse chimice și alte derivate ale petrolului.

lor indus- resemnarea care îl ge- paralelisme

nu-larea experiențelor cu arma 
cleară — a subliniat V. V. Kuz- 
nețov —- poate fi realizat chiar 
de pe acum și Uniunea Sovietică 
este gata să treacă la aceasta 
imediat. Adresăm guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii, tuturor 
membrilor comitetului chemarea 
de a face tot ce depinde de ei 
pentru a se obține un succes în 
această acțiune importantă. în
cheierea acordului cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare 
ar constitui o contribuție impor
tantă la însănătoșirea generală 
a situației internaționale, la cau
za întăririi păcii. Ea va consti
tui, de asemenea, un factor care 
să faciliteze elaborarea unui 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional.

Din însărcinarea guvernului 
sovietic, V. V. Kuznețov a supus 
examinării Comitetului celor 18 
proiectul de declarație privind 
renunțarea la folosirea teritorii
lor străine pentru amplasarea 
mijloacelor strategice de trans
portare la țintă a armei nucleare.

Guvernul sovietic propune ca, 
semnînd această declarație, gu
vernele să-și asume obligația so
lemnă de a lichida de pe terito
riile străine bazele pentru sub
marinele înzestrate cu arma ra- 
cheto-nucleară și de a renunța 
la folosirea porturilor străine ca 
bază pentru aceste submarine ; 
de a retrage din porturile străine 
portavioanele avînd la bord a- 
vioane cu arma nucleară ; de a 
lichida instalațiile strategice pen
tru lansarea rachetelor, ampla
sate pe teritoriile altor țări și 
de a retrage pe teritoriul pro
priu rachetele cu o rază de ac
țiune de peste 1 500 km și încăr
căturile nucleare pentru acestea ; 
de a retrage de la bazele de pe 
teritorii străine înlăuntrul fron
tierelor naționale bombardierele 
strategice destinate transportării 
la țintă a bombelor nucleare și 
aceste bombe nucleare. Aceste 
măsuri vor constitui un pas pe 
calea spre măsuri mai ample în 
vederea dezarmării.

Guvernele statelor semnatare 
ale declarației urmează, de ase
menea, să se angajeze să nu pla
seze pe teritorii străine ți să nu 
creeze în porturi străine baze 
pentru mijloacele de transportare 
la țintă a armei nucleare, a în
cărcăturilor ți bombelor nucleare.

Experiența zilelor noastre, a 
spus V. V. Kuznețov, inclusiv 
experiența reglementării pațnice 
a crizei din regiunea Mării Ca
raibilor, demonstrează că cele 
mai complicate ți cele mai grele 
probleme pot fi soluționate cu 
succes dacă părțile cointeresate 
le abordează de pe poziția rațiu
nii ți dacă ele apreciază realist 
situația existentă. De pe aceste 
poziții trebuie să abordăm și noi 
soluționarea problemei dezar
mării.

Joseph Godber, reprezentantul 
Marii Britanii, care a luat apoi 
cuvintul, a încercat să justifice 
reluarea de către Statele Unite a 
experiențelor nucleare și 
înarmărilor în Occident, în 
ral.

Fără a studia cu atenție
propunere prezentată de guver
nul Uniunii Sovietice, delegatul 
Marii Britanii s-a grăbit să o de
clare inacceptabilă pentru Anglia.

Următoarea ședință a Comite
tului a fost fixată pentru 14 fe
bruarie.

cursa 
gene-

noua

iu

fragment 
din declarația făcută de 

N. S. Hrușciov 
televiziunii franceze 

transmis de B.B.C.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
In seara de 11 februarie, prin 
rețeaua de televiziune britani
că (B.B.C.), s-a transmis un 
fragment din declarația făcută 
de N. S. Hrușciov televiziunii 
franceze cu prilejul aniversă
rii victoriei Armatei Sovietice 
în bătălia de pe Volga. B.B.C. 
a transmis acel pasaj din de
clarație, în care șeful guver
nului sovietic vorbește despre 
tendința Uniunii Sovietice de 
a dezvolta relațiile de priete
nie cu Franța și cu popoarele 
altor țări și arată că Uniunea 
Sovietică este împotriva trata
telor care ar contribui la 
învierea vechilor focare 
primejdiei războiului.

re
ale

Vizita unei delegații 
a Ministerului 

învățământului al R.P.R. 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
La invitația Ministerului Culturii al 
R.P. Ungare, timp de cîteva zile 
o delegație a Ministerului învăță- 
mintului al R.P. Romîne, condusă 
de tov. Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învăfămîniului, a vizitat 
R. P. Ungară.

Delegația a fost primită de 
llku Pal, membru supleant al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., ministrul culturii, Mol
nar Janos, adjunct al ministrului 
culturii.

în timpul șederii sale în R.P. 
Ungară, delegația a vizitat Acade
mia de științe a R. P. Ungare, in
stituie de învățămînt superior și 
alte instituții de artă și cultură.

MOSCOVA 12 (Agerpres). - Al. Stark transmite: Intre 8 și 12 februarie au avut loc la Moscova tratativele între delegațiile Academiei Republicii Populare Romîne și Academiei de Științe a U.R.S.S. în vederea semnării planului de colaborare științifică pe anul 1963. Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească și cordialitate. Marți, 12 februarie, a avut loc semnarea planului de colaborare științifică pe anul 1963 între cele două academii. Din partea Academiei R.P.R. planul a fost semnat de academicianul Ștefan Milcu, secretar-prim al A_ cademiei R.P.R., iar din partea Științe a Afanasiev, principal Academiei,Academiei de U.R.S.S. de G. D. secretar științific ad-interim al membru corespondent al A- cademiei de Științe a U.R.S.S.La semnare au asistat M. Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., P. Fedoseev, vicepreședinte al Academiei de Științe a U.R.S.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S., reprezentanți ai Comitetului de Stat al U.R.S.S. pentru legături culturale cu țările străine.Au fost, de asemenea, de față ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, Nicolaie Guină, și alți membri ai ambasadei.
★Intr-o declarație făcută a- genției TASS acad. Ștefan Milcu, și-a exprimat satisfacția față de alegerea temelor științifice pe care le vor elabora oamenii de știință sovietici și romîni în anul 1963.Elaborarea temelor stabilite (efectuarea de observații asupra sateliților artificiali ai Pă- mîntului, realizarea unor sisteme fundamentale ale pozițiilor stelare, mediul intern al organismului și altele), a declarat el, „va duce la continua dezvoltare a științei, spre folosul țărilor noastre”.Gheorghi Afanasiev a relevat marile succese obținute de oamenii de știință sovietici și romîni anul trecut. El a declarat că semnarea planului de colaborare științifică pe anul 1963 constituie o mărturie a dezvoltării și întăririi continue a colaborării frățești dintre oamenii de știință din U.R.S.S. și R. P. Romînă.

afro - asiatice

de încheiere au fost a-

cea de-a treia confe- 
solidaritate a popoarelor

.12 (Agerpres). — La 10 
după o activitate de

U.R.S.S. : Fotografia de mai sus reprezintă un aspect al serei pen
tru plante exotice de la Palatul pionierilor din Moscova

Foto : TASS-MOSCO.VA

„New York Times" 
despre necesitatea intensificării 
legaturilor comerciale est-vestNEW YORK 12 (Agerpres). 

Ziarul „New York Times'’ a 
publicat recent un editorial în 
care subliniază necesitatea de 
a lărgi legăturile comerciale 
dintre S.U.A. și Uniunea So
vietică.

„în ultimele cîteva zile. 
Uniunea Sovietică a încheiat 
cu succes noi acorduri comer
ciale cu Franța și Japonia, 
continuînd extinderea comer
țului sovietic, care deja este 
apreciabil, cu țările industria, 
lizate din Vest, se spune în e- 
ditorialul menționat.

Aceste acorduri se încadrea
ză în regula generală a ulti
mei decade, care ne arată o 
creștere a comerțului sovietic 
cu cele mai multe din țările 
Europei occidentale și Japonia.

Marea excepție de la acea-

sta. regulă 
gur, S.U.A. 
american rămîne la un nivel 
relativ scăzut'’.

Ziarul subliniază în conti
nuare că principala piedică în 
calea relațiilor comerciale 
dintre cele două țări este em
bargoul impus de S.U.A. asu
pra unei mari diversități de 
mărfuri considerate de „inte
res strategic’’. Aceste mărfuri 
sînt oprite de la exportul în 
Uniunea Sovietică și în cele
lalte țări socialiste.

A sosit timpul, consideră 
„New York Times", să se exa
mineze cu seriozitate politica 
de embargo aplicată în comer
țul cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste.

generală fac, deși- 
Comerțul sovieto-

U.R.S.S. a recunoscut 
noul guvern al Republicii IrakMOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS; transmite : Ca răspuns ‘la șcererea adresată de noul guvern al Republicii Irak guvernului U.R.S.S. referitor la recunoașterea diplomatică, ambasadorul U.R.S.S. la Bagdad, Mihail s Iakovlev, a fost însăr- cinat‘să declare că „guvernul sovietic va întreține și pe viitor relații diplomatice cu Republica Irak în interesele dezvoltării continue a prieteniei și colaborării multilaterale, care s-au stabilit. între țările noastre, și recunoaște nouț guvern al Irakului".Guvernul sovietic, se spune

lllllillilIllllIHlilIilIllllilIlllliirillilliilIlIllilIlililililIllilIllllllllIIII

Luni seara, ambasadorul R. P. 
Romîne la Budapesta, Mihail Ro- 
șianu, a dat în 
un cocteil.

Au participat 
Hadnagy Laszlo, 
struilui culturii, 
junct al 
externe, 
ședințe al Institutului pentru rela
ții culturale cu străinătatea, Csa- 
nady Gyorgy, prim adjunct al mi
nistrului poștelor și comunica
ților Ortutay Gyula, recto
rul Universități Eotvos Lorand, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Ministerului 
Culturii, academicieni și profesori 
universitari.

cinstea delegației

Molnar Janos și 
aajunefi ai mini- 
Puja Frigyes, ad- 

ministrului afacerilor 
Roșia Endre, vicepre-

Seară a Ulmului romînesc 
la Bruxelles

BRUXELLES. — In sala ci
nematografului „Le Roy“ din 
Bruxelles a avut loc Ia 10 fe
bruarie o seară a filmului ro
mînesc de scurt metraj, orga
nizată de Asociația „Art-film“. 
Cu acest prilej au fost prezen
tate filmele „Cel de-al doilea 
Festival muzical Enescu“, „La
cul Roșu", „Letopisețul de 
piatră”, „Voroneț". Au partici
pat peste 1200 de membri 
asociației „Art-filin’.

Premiera piesei 
„Celebrul 702" 

la Teatrul popular 
din Subotica

ai

• BELGRAD. —- Pe scena 
Teatrului popular din Subo
tica a avut loc la 9 februarie 
premiera piesei „Celebrul 702“ 
în traducerea și regia prof. dr. 
Vojmil Rabadan. Piesa s-a bu
curat de succes în rîndul pu
blicului din localitate. Este a 
doua oară cînd piesa Iui Al. 
Mirodan este pusă în scenă în 
R.P.F. Iugoslavia. Anul trecut

încheierea sesiunii 
Comitetului Executiv al F.M.T.D.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
— La Budapesta s-a încheiat 
sesiunea Comitetului Executiv 
al Federației Mondiale a Tine
retului Democrat. Participanții 
la sesiune au discutat activita
tea desfășurată de federație

după Adunarea mondială a or
ganizațiilor membre ala 
F.M.T.D. care a avut loc la 
Varșovia, au aprobat planurile 
de lucru Pe anul 1963 și au a- 
doptat recomandări în diferite 
probleme.

A luat sfîrșit Conferința 
de solidaritate a popoarelor

MOSHI 
februarie, 
șapte zila, și-a încheiat lucrările 
la Moshi 
rință de 
Asiei și Africii. In cadrul ședinței 
plenare 
doptate în unanimitate declarația 
generală, rezoluția politică, rezo
luția pentru problemele econo
mice și o serie de alfa documente 
în legătură cu lupta popoarelor 
din Asia și Africa pentru cucerirea 
și consolidarea independenței lor 
și pentru pace.

In declarația sa generală con
ferința subliniază sarcinile cele 
mai urgente ale tuturor popoare
lor din Asia și Africa în anui 1963. 
Printre aceste sarcini figurează : 
contribuția maximă la cauza elibe
rării cît mai grabnice a regiunilor 
neeliberate din Africa, constituirea 
unui Front național unit în fiecare 
țară care nu a fost încă eliberată 
și coordonarea acțiunilor diferite
lor fronturi naționale în scopul de 
a face ca lupta lor pentru inde
pendență să fie cît mai eficientă.

In declarația lor, reprezentanții 
celor 60 de popoare arată că au 
încredere fermă în principiile co
existenței pașnice și și-au expri
mat hofărîrea de a lupta energic 
împotriva politicii imperialiste de 
război și agresiune. „Lupta pentru 
eliberare națională și suverani
tate națională, se spune în decla
rație, este o puternică forță pen
tru obținerea păcii și dezarmării. 
Ne pronunțăm pentru interzicerea 
fabricării, stocării și folosirii ar
mei nucleare și pentru lichidarea 
totală a armei nucleare existente.

In scopul slăbirii actualei în
cordări internaționale sprijinim 
principiul dezarmării generale și 
controlate.

S intern 
popoarelor 
vergențele 
rezolvate prin discuții frățești pe 
baza principiului și spiritului de
clarației de la Bandung.

De aceea sprijinim principiile 
Bandung-ului și chemăm țările a- 
fricane și asiatice, între care exi
stă divergențe de frontieră, să le 
rezolve pe calea tratativelor paș-

convinși că în familia 
afro-asiatice toate di- 
și contradicțiile pot fi

In rezoluța politică, conferinja 
arată că o primejdie deosebită 
pentru integritatea și suveranita
tea țărilor Asiei, Africii și Ameri
cii Latine o prezintă blocurile mi
litare agresive occidentale, con
duse de S.U.A., bazele militare 
străine de pe teritoriile a- 
cestor țări, precum și activitatea 
subversivă, comploturile și agresi
unea armată a imperialiștilor și 
politica neocolonialiștilor de a 
menține într-o formă camuflată 
dominația lor prin transmiterea 
puterii în mîinile agenților lor.

Conferința a sprijinit cu hotă- 
rîre popoarele Americii Latine și 
mai cu seamă poporul Cuban, care 
s-a ridicat împotriva agresiunii 
militare și blocadei economice 
din partea imperialismului ameri
can și s-a solidarizat cu cele cinci 
puncte ale lui Fidel Castro.

In rezoluția pentru problemele 
economice conferința atrage aten
ția asupra necesității de a se în
cheia cu succes lupta grea pentru 
independența economică, spre a 
pune în slujba popoarelor uria
șele bogății care pînă în prezent 
au fost folosite pentru îmbogăți
rea monopolurilor occidentale.

S.U.A. și Piața comună euro
peană, se subliniază în rezoluție, 
promovează față de țările insufi
cient dezvoltate o politică fățișă 
neocoiloinialistă. Aderarea la Piața 
comună a unor țări insuficient dez
voltate implică pentru aceasta 
consecințe dăunătoare. In rezolu
ție se arată necesitatea de a se 
întreprinde acțiuni comune pentru 
a se impune revendicările țărilor 
Africii și Asiei. Rezoluția subli
niază că este necesară lărgirea 
considerabilă a multiplelor legături 
economice dintre țările Asiei și 
Africii, precum și a legăturilor 
economice ale acestora cu țările 
socialiste.

Conferința a hotărît să con
voace comitetul economic perma
nent. Apelul conferinței de a 
transforma anul 1963 intr-un an al 
lichidării definitive a colonialis
mului este întărit prin rezoluții 
concrete pentru Kenya, Angola, 
Mozambic, Rhodesia de sud, Zan
zibar, în care se cere să se acorde 
fără întîrziere independență a- 
cestor țări.

în continuare în declarație, pornește de la principiul că numai poporul fiecărui stat este în drept să rezolve problema guvernului și forma de guvernămînt și că respectarea drepturilor suverane constituie un principiu important al relațiilor dintre state. Poporul sovietic urează poporului Republicii Irak succese pe calea întăririi independenței naționale și progresului.După cum s-a anunțat, noul guvern al Irakului a mai fost recunoscut de Anglia, . R.P.F. Iugoslavia, R. F. Germană, S.U.A., Sudan, Tunisia, Turcia, și de alte țări.

ea a fost prezentată în aceeași 
regie pe scena teatrului din 
Sisak.

LONDRĂ. — La 11 februarie s-a 
Întors la Londra, venind de la 
Moscova, grupul de oameni de afa
ceri englezi, in frunte cu Roy 
Thompson. Luînd cuvintul la aero
portul din Londra, Thompson și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
rezultatele vizitei în Uniunea So
vietică. Cred că am reușit să ne 
cunoaștem mai bine unii pe alții, a 
spus el. Trebuie să tindem spre o 
apropiere. Thompson 
că grupul pe care l-a 
primit la Moscova, 
prietenie.

a comunicat 
condus a fost 
cu deosebită

— Guvernul 
toate mijloa-

RIO DE JANEIRO, 
brazilian caută prin 
cele să sporească exportul mărfu
rilor sale atît pe piețele tradițio
nale cit și pe noile piefe și să ex
tindă comerțul cu acestea, a decla
rat președintele Braziliei, Joao 
Goulart, intr-un interviu acordat 
ziarului ,,New York Times". Pre
ședintele a menționai că guvernul 
brazilian a creat o comisie specială 
pentru studierea măsurilor necesa
re sporirii exportului in țările so
cialiste. Brazilia, a subliniat Joao 
Goulart, este interesată in exportul 
în țările socialiste, în primul rînd 
a cafelei, bumbacului, uleiurilor 
vegetale, cacao și altor mărfuri.

Reluarea legăturilor 
prin radio cu stația 

„Mărie-1"

• MOSCOVA- Săptămîna 
trecută s-au stabilit din nou 
legături prin radio cu stația 
„Marte-1”. Pe canalul teleme
trie s-au recepționat de 
bordul stației informații 
caracter științific.

La 13 februarie, ora
(ora Moscovei) stația „Mar
te-1" se va afla la o distanță 
de 59 460 000 km de Pămînt și 
va avea următoarele coordo
nate astronomice: ascensiu
nea dreaptă — 6 ore 43 minu-

pe 
cu

9,00

In fața ambasadei Iranului din Roma '(-Manifest ați a ă studenților iranieni care studiază în Italia împo
triva persecuțiilor la care sînf supuși numeroși fruntași ai vieții publice din Teheran,

te, declinația — 31 grade 42 
minute. Viteza cu care stația 
se depărtează de Pămînt este, 
în momentul de față de 12,7 
km pe secundă.

a

Vizita oficială 
a delegației 

guvernamentale 
Laosului în U.R.S.S.

TAȘKENT. La Tașkent se 
delegația guvernamentală

• 
află 
a Laosului care este condusă 
de Savang Vathana, regele 
Laosului, și din care face par
te și prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului 
de coaliție. Delegația, care 

face o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică, a fost primită 
la 12 februarie de către 
Iadgar Nasriddinova, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. UzSece, și 
de către Rahmankul Kurba
nov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Uzbece.

girea comerțului cu țoale țările și 
in primul rînd cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste" — 
această părere 
intr-un interviu acordat unui co
respondent al ziarului 
Worker”, de Robert Willys, mem
bru al Consiliului general al Con
gresului sindicatelor britanice.

Este evident a subliniat Willys 
că legăturile comerciale contri
buie la menținerea păcii, și acea
sta are o însemnătate primordială.

a fost exprimată

„Daily

MOSCOVA. — Tratativele între 
Uniunea Sovietică și Republica A- 
rabă Unită, care au avut loc la 
Moscova, s-au încheiat la 11 fe
bruarie prin .semnarea planului de 
colaborare cuturală și științifică 
pe anul 1963—1964.

SOFIA. — După cum anun
ță B.T.A., în orașul Plovdiv a 
fost terminată construcția noii 
clădirii a institutului superior 
de industrie alimentară. Noua 
clădire — unul dintre cele mai 
moderne edificii de cultură ale 
R. P. Bulgaria — este alcătuită 
din patru etaje și dispune de 
o serie de laboratoare pentru 
studenți și profesori, cabinete, 
săli de audiție și seminarii, săli 
de conferințe, bibliotecă. în ac
tualul an universitar in noua 
clădire a institutului învață la 
cursurile de zi 1 700 studenți, 
iar 840 la fără frecvență.

Seku Ture 
a sosit la Bamako

In Adunarea Națională 
franceză

R. D. Germană : 
Manifestări cu prilejul 

aniversării nașterii 
lui Bertolt Brecht

BERLIN. — în R. D. Germana, se 
sărbătorește împlinirea a 65 de ani 
de la nașterea lui Bertolt Brecht, 
eminent scriitor și dramturg care 
și-a consacrat întreaga activitate 
literară luptei pentru idealurile 
omenirii și pentru umanism. Cu a- 
cest prilej teatrul „Berliner En
semble", pe scena căruia s-au 
bucurat de un mare succes o serie 
de opere ale lui B. Brecht, a avut 
loc o adunare festivă. Presa din 
R. D. Germană, a publicat articole 
consacrate acestui eveniment. Una 
din piețele capitalei R. D. Germa
ne, a primit numele lui Bertolt 
Brecht.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
„Guvernul britanic trebuie să de
pună eforturi energice pentru lăr-

PARIS. — Marți dimineață, în 
Adunarea Națională Franceză a 
avut loc scrutinul pentru alege
rea raportorului Comisiei legis
lative a Adunării. Votul a inter
venit în legătură cu cererea gu
vernului ca această comisie să în
tocmească un raport în vederea 
prelungirii competenței actualu
lui Tribunal Militar excepțional. 
Acest tribunal urmează să-și în
ceteze activitatea la 24 februarie, 
însă guvernul a cerut prelungirea 
existenței sale. în ciuda tuturor 
așteptărilor, relatează agenția 
France Presse, candidatul guver
namental a fost înfrînt și unul 
din reprezentanții opoziției de 
stînga. Francois Mitterand, a fost 
ales raportor și a hotărît să pre
zinte fără întîrziere comisiei un 
raport defavorabil proiectului 
guvernului. După cum relatează 
agenția France Presse, votul de 
marți dimineață „a provocat o 
vie surpriză" în cercurile poli
tice franceze.

BAMAKO. — La 11 februarie a 
sosit în capitala Republicii Mali, 
Bamako, președintele Guineei, Se
ku Ture. El este însoțit de preșe
dintele Adunării Naționale, Saifu- 
lay Diallo, de ministrul afacerilor 
externe, Lansana Beavogui, și de 
ministrul apărării naționale, Keita 
Fodeba. La aerodrom, oaspeții 
Guineea, au fost întîmpinați 
președintele Republicii Mali, 
dibo Keita.

din 
de 

Mo-pa-DAKAR. — Acțiunile 
trioților din colonia Guineea 
Portugheză continuă. Potrivit 
relatărilor din Dakar ei și-au 
intensificat acțiunile în regiu
nea San Domingos-Sedengal, la 
nord-vest de Bissau, capitala 
coloniei. După cum relatează 
agenția France Presse, acțiuni 
puternice ale patrioților au a- 
vut loc în partea de sud a 
Guineei Portugheze în regiu
nile Fulaudda, Tite, Bula, 
Xugue, Debanda, Saiancaur.

ROMA. — Răspunzînd invitației 
guvernului S.U.A., la 12 februarie 
a plecat în Statele Unite, Giuseppe 
Saragat, secretarul Partidului so
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