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Muncitor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

GAZETA CALITĂȚII"

cinleia 
tineretului
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fînărul mecanic Gheorghe Z. Grigore, de la Depoul C.F.R.-Călători București, rîde mulțumit. Trenul 
a sosit la timp, iar la cele 30 de tone de combustibil convențional economisite pînă acum, se vor a-

Foto : I. CUCU

multe 
săptămîni, în nu
meroase exploatări 
miniere care extrag 
minereu de fier, a- 
pare gazeta calită
ții în care sînt evi
dențiate zilnic suc
cesele minerilor în 
întrecerea pentru a 
trimite furnalelor 
minereu cu un con
ținut cit mai bogat 
de metal.

în sectoarele de 
lucru unde exploa
tarea se face la su-

prafață, sînt pe larg 
folosite acum esca- 
vatoare de mare ca
pacitate și autobas
culante care trans
portă minereul din 
carieră la stațiile de 
sortare. Au fost a- 
duse, de asemenea, 
însemnate îmbună
tățiri procedeului de 
pușcare selectivă a 
straturilor de limo- 
nită, prin care se 
evită amestecul mi
nereului cu impuri
tăți. Minerii de la

exploatările Teliuc 
și Ghelar, de exem
plu, au reușit ca în 
cursul ultimei luni 
să depășească con
ținutul de metal 
planificat ai mine
reului extras în me
die cu 3,7 la sută. 
Sarcina de îmbună
tățire a conținutu
lui de fier al mine
reului a fost depă
șită și de colectivele 
de la exploatarea 
minieră Bocșa.

(Agerpres)

A.

De la fereastra locomotivei, 
pe care l-a remorcat de la Galaji 
dăuga altele.

FEBRUARIE

Manifestări
cultural-artistice

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-stiinfrlice din 

cadrul Comitetului de Stat pentru 
și Artă a 
după-amiază 

simpozion 
lupte din februarie 1933 
în artă și literatură".

Au vorbit scriitorul Demostene 
Botez, președintele 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cuitural-știinfifice poetul Cicerone 
Theodorescu, muzicologul Vasile 
Tomescu, și criticul de artă Petru 
Comarnescu.

Ih continuare a urmat filmul ar
tistic „Străzile au amintiri''.

Cultură 
miercuri 
fală un 
„Eroicele 
oglindite

orgamzat 
în Capi- 
pe tema

Consiliului

★Colectivele de artiști amatori ale complexului C.F.R. Galati pregătesc în colaborare cu actori ai teatrului de stat și cu membri ai corului și orchestrei teatrului muzical din localitate un montaj literar-mu_ zical, închinat celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933. (Agerpres)

h tatimptoana aniversăm
eroicelor lupte din Februarie 1933
SUCCESE ÎN MUNCĂ

In prima lună a a- 
nului, mecanicii de Ia 
Depoul C.F.R. — GA
LAȚI au remorcat 20 
de trenuri cu 
•porit. Acest 
se înscrie 
realizărilor obținute 
continuu în 
unitate, in anul 1962, 
de pildă, planul 
ducției globale a 
îndeplinit cu 46 
zile înainte de 
men. In același timp,

tonaj
succes 

pe linia

această

pro- 
fost 

<le 
ter-

ceferiștii au realizat 
economii la prețul de 
cost în valoare de a- 
proximativ 800 000 
lei, iar prin aplicarea 
marșrutizării trenuri
lor și remorcării lor 
cu tonaj sporit, meca
nicii și fochiștii de 
aici au economisit 
peste 5 000 de 
de combustibil.

★
Succese în întîmpi. 

narea aniversării eroi-

tone

celor lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor 
obțin si feroviarii din 
CARANSEBEȘ. Me
canicii și fochiștii de 
la Depoul de locomo
tive din această loca
litate au remorcat 
mai mult de 70 de 
trenuri cu tonaje spo
rite. în felul acesta, 
ceferiștii au transpor. 
tat în plus o cantitate 
de mărfuri însumînd 
peste 5 000 de tone.

V

ADUNARE FESTIVA
Miercuri după-amiază a avut 

loc în sala Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor o a- 
dunare festivă a lucrătorilor acestui 
minister consacrată aniversării eroi
celor lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor din februarie 1933.

După ce a arătaf însemnătatea 
istorică a acestui eveniment, tov.

Dumitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, a 
relevat succesele objinute de ce
feriști în îndeplinirea directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R.

A urmat un program artistic 
susținut de brigăzile de agitație 
ale lucrătorilor din transporturi.

Noi locuințe pentru ceferiști
In ultimele luni, pentru cefe

riștii constănțeni s-au construit 
25 de apartamente în cvartalul 
situat pe locul vechii gări. Acum 
sînt în construcție alte 76 de a- 
partamente care vor fi date cu- 
rînd în folosință.

Și la Bacău au fost date nu de 
mult în folosință pentru familiile 
de ceferiști 10 noi apartamente.

Tot pentru ceferiști se constru
iesc acum încă 16 apartamente, 

în Capitală au primit de ase
menea locuințe un mare număr 
de ceferiști, printre care munci
tori de la atelierele de reparat 
material rulant, de la Depoul de 
locomotive București-Triaj, de la 
Gara de Nord și alții.

(Agerpres)

£ apte tineri urcă pe scenă 
țj pentru a răspunde la în-
’ trebările din cadrul unui 

concurs pe tema: „Treizeci de 
ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie—februarie 
1933". Ca să ajungă aici, pe 
scena clubului Uzinelor „Grivi- 
ța roșie", tinerii aceștia, repre- 
zentînd cele mai mari sectoare 
ale uzinei, au trecut prin trei 
etape preliminare (pe ateliere, 
pe secții și pe sectoare), eon
ii untindu-și cunoștințele cu alți 
peste 1 000 de participant, lot 
acest drum însemnînd o cunoa
ștere și mai adincă a unuia din
tre cele mai importante mo
mente din lupta clasei munci
toare. Tinerii muncitori ai Gri
viței de astăzi, ca să înțeleagă 
toate aceste fapte și să le pă
trundă adîncul lor sens, au tre
buit să cerceteze atent izvoa
rele istoriei. Cercetarea acea
sta le-a cerut de multe ori să-și 
ia în față creionul și caietul, să 
noteze, să sintetizeze clar și 
precis fapte, evenimente, o în
treagă epocă istorică. Cînd 
munca aceasta a fost încheiată, 
s-au aplecat cu respect și emo
ție asupra altor izvoare. Ei au 
zăbovit ore în șir în sălile mu
zeului de la clubul ce poartă 
numele „Griviței roșii", au 
mers și au cercetat alte și alte 
documente Ia Muzeul de istorie 
a partidului. Tinerii au studiat

fotografii, texte, documente ca
re le-au înfățișat uzina lor în 
acel sîngeros februarie și au în
țeles o dată mai mult marea 
forță, de neînvins, a solidarită
ții muncitorilor, rolul hotărîtor 
al comuniștilor, al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
pregătirea și desfășurarea lup
telor din februarie 1933.

Și iată-i acum pe tinerii con- 
curenți în fața microfonului, 
urmăriți cu emoție de 600 de 
tovarăși de-ai lor, muncitori ca 
și ei.

Fiecare răspuns — și al lui 
Stoian Dumitrache, și al Iui 
Alexandru Dumitriu și al An- 
dreiței Neagu — reînvie ima
gini ale nemuritorului Februa
rie '33. Nu puține sînt cazurile 
cînd concurența, temeinic pre
gătiți, apelează la texte ale 
vremii, la documente. Iată : u- 
nul dintre tineri, cazangiu] Paul 
Costea, este întrebat dacă cu
noaște un fapt de solidaritate a 
soldaților cu greviștii. Tînărul 
redă întocmai răspunsul hotărît 
dat colonelului Hotineanu, că
lăul Siguranței, de unul din 
soldați: „Jur cu mina pe armă 
că nu voi trage niciodată în 
tatăl și mama mea și nici în 
muncitori, căci ei îmi sînt frați".

Fiecare răspuns devine astfel 
un omagiu vibrant, pe care cea 
mai tînără generație a Griviței 
roșii de astăzi o aduce eroice
lor lupte, partidului comunist 
care le-a condus, o mărturisire

a dragostei fată de uzină, a 
respectului profund față de tre
cutul ei de luptă glorios.

Printre cei dinții mineri cu care faci cunoștință, venind pentru prima dată în exploatarea noastră, sînt și tinerii Mihai Chindea și Nicolae Savin, șefi de echipă la orizontul 7, Ioan Subțirelu — miner în orizontul 3 și mulți alții. Fotografiile lor străjuiesc de o parte și de alta a- leea ce coboară din oraș spre exploatare.în curtea întreprinderii se află, de asemenea, un panou de onoare. Multe din fotografiile expuse aici înfățișează chipuri de tineri mineri fruntași : Ionel Gostean — lăcătuș mecanic, Ioachim Stoica — mecanic de locomotivă, Vasile Oleacu — miner la orizontul 1 și alții. Așa cum spune însăși denumirea panoului, ei se bucură de stima, de prețuirea colectivului. Ei reprezintă un model pentru toți muncitorii, un îndemn. Au devenit fruntași datorită muncii lor entuziaste, spiritului înalt de disciplină.

Spectacol de gală cu opera
5?Trandafirii Doftanei“

La Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romine ă avut loc miercuri seara un spectacol de gală cu opera „Trandafirii Dof- tanei" prezentat de colectivul artistic al Teatrului Muzical „Gh. Dima” din Brașov. Spectacolul a fost organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu prilejul aniversării a 30 de ani de la eroicele lupte din ianuarie-februa- rie 1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- ghioroș. Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile Capitalei.„Trandafirii Doftanei” este un poem lirico-dramatic dedicat eroilor clasei muncitoare, reflectînd veridic și emoționant lupta plină de jertfe a comuniștilor pentru binele și fericirea poporului.Opera este realizată de compozitorul brașovean Norbert Petri, după libretul semnat de Daniel Drăgan. Conducerea muzicală aparține dirijorului Dinu Niculescu, Hero Lupescu, iar fia este semnată Ipser.Din distribuție parte Jean Penciu, Vasile Pop, Maria Brînzea, Eugenia Voi- nescu, Mircea Giurgiuman, E- miț Bărbulescu, Eugen Todea, Marina Panek, Vasile Artemie, Paul Nicolaescu, Honorius Za- harescu. Liviu Butnariu, Constantin Săndulescu și alții. Și-a dat concursul corul Teatrului de Operă și Balet al R. P.

de cor fiind

regia lui scenogra- de Ionau făcut

Romîne, maestru Sava Vlad.Spectacolul s-a un deosebit succes.Artiștilor le-au fost oferite flori din partea C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și a guvernului.Luînd cuvîntui la încheierea spectacolului, tov. D. Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a spus : Aplauzele, primirea călduroasă care a fost făcută spectacolului a- rată prețuirea deosebită de care se bucură opera „Trandafirii Doftanei". Acest spectacol ne-a oferit prilejul de a trăi momente emoționante ale uneia din cele mai mărețe pagini ale istoriei poporului nostru, legată de lupta "revoluționară a clasei muncitoare, de lupta neînfricată a comuniștilor. Am văzut imagini care evocă puternic tărîrea, spiritul ficiu cu care cei mai buni fii nostru, au. înfruntat în trecut, în anii ilegalității, temnițele, teroarea zbirilor regimului burghezo-moșieresc, chiar moartea, pentru a ține în popor trează flacăra luptei revoluționare, a 'organiza și conduce masele la lupta pentru eliberarea oamenilor muncii, pentru făurirea unei vieți mai bune, mai fericite, pe care o trăim astăzi.Asemenea opere cultivă în rîndul generațiilor noi sentimentul de respect și admirație față de acest glorios trecut de luptă, contribuie la educarea maselor în spiritul mărețelor idei ale comunismului.Dați-mi voie să felicit călduros pe realizatorii operei, compozitorul Norbert Petri și poetul Daniel Drăgan, care au pus suflet au lucrat cu toat’i pierea de creație, cu

bucurat de

dîrzenia, ho- de sacri- comuniștii, ai poporului

tot talentul lor, pentru a realiza această frumoasă lucrare, pentru a se apropia de un subiect atît de scump poporului nostru, izvor inepuizabil de teme de creație.Dați-mi voie să felicit tînărul colectiv al Teatrului muzical din Brașov, soliștii, corul, regizorul, dirijorul, artiștii amatori care și-au dat concursul, pentru pasiunea cu care au muncit spre a da viață aces’ tor chipuri minunate de eroi ai clasei muncitoare, comuniștii. Frumoasele flori roșii oferite artiștilor de către conducerea de partid și de stat, ne amintesc de trandafirii Doftanei, a căror poveste impresionantă a fost înfățișată astă-seară aici de colectivul Teatrului muzical din Brașov. Ele reprezintă o expresie a dragostei și atenției cu care partidul nostru înconjoară pe oamenii de artă, îndrumîndu-i spre crearea de opere de înaltă ținută artistică, cu un bogat conținut de idei, care să reflecte viața pe care o trăim, tradițiile glorioase de luptă ale clasei noastre muncitoare, ale poporului nostru. Pentru această îndrumare, pentru această atenție, a spus în încheiere vorbitorul, oamenii de artă, întregul nostru popor nutresc sentimente profunde de dragoste și recunoștință față de acela care conduce în mod înțelept, cu mînă sigură, poporul nostru pe calea desăvîrșirii construcției socialismului, Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.întreaga asistență, artiștii au ovaționat îndelung pe conducătorii de partid și de Stat, pentru Partidul Muncitoresc Romîn. (Agerpres)

Litoralul se pregătește 
pentru sezonul de vară

In tot timpul ier. 
nii constructorii de 
pe litoral au conti
nuat lucrările de 
pregătire a stațiuni, 
lor pentru sezonul 
de vară. La Manga
lia, pe lingă nume
roasele blocuri noi 
ce se ridică, aici con. 
tinuă construcția u- 
nui edificiu elegant 
cu trei etaje : clădi
rea poștei. Două clă
diri moderne cu cî-

te patru etaje și 
o cantină-restaurant 
cu 1 500 de locuri se 
află în construcție 
în stațiunea Eforie 
Sud. Pe malul la
cului Techirghiol, în 
stațiunea Eforie 
Nord, constructorii 
lucrează la extinde, 
rea și modernizarea 
pavilioanelor de băi 
reci, construind noi 
vestiare și dușuri.

seHorticultorii 
pregătesc ca odată 
cu venirea primăve
rii să amenajeze noi 
parcuri în cadrul 
complexului hotelier 
din stațiunea Ma
maia. Ei vor planta 
aici zeci de mii de 
trandafiri, arbuști și 
peste două milioane 
de răsaduri de flori.

(Agerpres)

colabo-n strînsărare cu Rectoratul institutului, cu decanatele facultăților, cadrele didactice din institut, asociațiile studenților, îndrumate de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizației de partid, au pus un accent deosebit pe intensificarea activității studențești de cercetare științifică, pe ridicarea calității acestei activități. Ca urmare a preocupării co- . mune, munca de cercetare științifică a crescut și cantitativ, și calitativ. Avem în prezent, în cele 5 facultăți ale institutului un număr de 31 de cercuri științifice. Incepînd cu acest an universitar, cercurile științifice nu le-am mai orga-' nizat pe discipline, pe catedre, ci pe grupe de materii înrudite, ceea ce permite abordarea unei problematici maț variate, deci și o cercetare mai complexă, precum și posibilități sporite pentru îndrumarea științifică a studenților din partea cadrelor didactice.Dînd viață sarcinilor trasate de cea de a 3-a conferință a U.A.S.R., am reușit să orientăm și mai mult activitatea științifică a studenților către cele mai importante probleme izvorîte din practica uzinelor, șantierelor, unităților socialiste din agricultură, pentru ca

ea să contribuie la rezolvarea unor probleme ce se ridică în legătură cu introducerea în producție a tehnicii și tehnologiei moderne, cu aplicarea în Dractică a celor mai noi cuceriri ale științei. Sînt multe exemplele pe care le-am putea da în această privință. In anul universitar 1961-1962, din 144 de teme luate în studiu, realizate si comunicate în cadrul cercurilor, a sesiunilor pe in-

C. PRIESCU

Se va răspunde și la această întrebare. In sală tinerii urmăresc 
concentrați fiecare moment al concursului.

Spectacole pentru colectiviști
Colectivul Teatrului de Stat 

„Mihail Eminescu” din Botoșani, 
întreprinde în aceste zile nu
meroase deplasări în satele și co
munele regiunii Suceava. Piesele 
„Un iaz... și o poveste cu haz” de 
Natalia Gheorghiu, „îndrăznea
la” de Gh. Vlad, „Morișca”, „Jo
cul de-a vacanța”, „Romeo, Ju-

lieta 
sute 
tea spectacolelor actorii obișnu
iesc să se întîlnească cu colecti
viști, recită versuri, participă la 
organizarea unor seri literare la 
căminele culturale.

ji întunericul” au fost vă- 
de mulți colectiviști. înain-

AURELIA CĂRUNTU

Extragerea unei cantități mai mari de minereu de fier de calitate superioară, îngrijirea și exploatarea rațională a utilajelor — iată numai cî- teva din succesele care au a- dus mulți tineri în fruntașilor.Pușcarea selectivă a straturilor, alegerea șistului vizibil la locul de muncă și multe alte inițiative prețioase s-au născut și se aplică în abatajele cu cei mai mulți tineri fruntași. Deci, nu întîmplător în prima decadă a lunii ianuarie, exploatarea noastră minieră a extras peste plan a- proape 2 000 tone de minereu. Se pune întrebarea : cum sînt stimulați fruntașii? Desigur, cea mai obișnuită formă este aceea despre care am vorbit la început, prezentarea fotografiilor lor la locuri de cinste. Aș vrea să vorbesc și despre alte forme de stimulare....E sîmbătă seara. Spre clubul minerilor se îndreaptă numeroase grupuri de oameni. Sînt îmbrăcați de sărbătoare. Melodia orchestrei care răzbate din sala clubului îi face să grăbească pasul. în primele rînduri de bănci iau loc sărbătoriții, printre care și 16 tineri t Ivan Remus, Iosif Lucaci, Toma Constantin și alții — toți fruntași în întrecere. Cineva vorbește despre succesele în producție ale a- cestora. Ei primesc felicitări călduroase de la ortacii lor. Echipele artistice se succed pe scenă. Brigada artistică de a- gitație aduce în sală, prin programul său, tumultul muncii din abataje. începe apoi dansul, se cîntă, se recită...Am descris succint ultima seară de odihnă, cum obișnuim s-o numim noi, închinată fruntașilor în producție. La multe dintre ele invităm mineri în vîrstă, care povestesc episoade interesante din viața grea din trecut la minele de fier, sau împărtășesc tinerilor din experiența lor bogată în muncă. Gazetele de perete, adunările generale U.T.M., consfătuirile de producție sindicale sînt mijloace prin care popularizăm fruntașii, ca o înaltă prețuire pe care le-o aduce colectivul nostru celor mai buni.Membrii comitetului U.T.M. pe exploatare, biroul organizației de bază U.T.M., responsabilul grupei sindicale, conducerea secției, discutînd despre noii fruntași în întrecerea socialistă: Ion Ivănică, Ivan Remus, Ilincă Buzgă și alți 45 de tineri mineri de la toate orizonturile, care au obținut cele mai frumoase rezultate in muncă, au hotărît șă le acorde o excursie de 5 zile prin țară.Acestea sînt cîteva din formele prin care se apreciază, odată mai mult, munca entuziastă a celor ce asigură materia primă pentru furnalele patriei.
NICOLAE DUMITREANA secretar al comitetului U.T.M.

de la Exploatarea minieră- 
Ghelar.

rîndul

șini electrice, au realizat studiul de de 14 au treprinderii care fabrică acest produs și care de altfel a și folosit lucrarea studenților. Tot unei cerințe a aceleiași întreprinderi răspunde lucrarea: „Metode de urmărire statistică în pro

„Comportarea motorului inducție cu rotor în colivie 1 500 rotații pe minut de KW”, o problemă pe care ales-o din preocupările în- ,.Electromotor",
tori1’ s-ar putea realiza, după calcule incomplete, e- conomii de peste 100 000 lei. Adăugăm la aceasta lucrările studenților de la Facultatea de chimie, care își propun să dea răspuns unor probleme teoretice importante sau unor probleme desprinse din preocupările unor întreprinderi ca „Vitrometan"-Me- diaș, Combinatul chimic „Petru Poni" de la Valea Călugă-

STUDEN
stitut 38 au fost premiate. In anul universitar 1962—1963, studenții au primit să studieze 176 teme, dintre care 34 vor fi prezentate în cadrul seminarului național tehnic ale cărui secții de mecanică și mecanică agricolă își vor desfășura lucrările chiar la Timișoara.Ce aceste te D, Voicu,drul cercului științific de ?na-

problematică abordează cercuri? Studenții Bup-Krischi W., Tomoaie Gheghel Aurel, din ca-

IÂTORIblema de control tehnic de serie" pe care o realizează 3 studenți din cadrul aceluiași cerc de mașini electrice. La propunerea Institutului de Fizică A- tomică, un grup de studenți de la mecanică depun o muncă intensă pentru „Studiul critic al unui variator hidraulic”. Aplicîndu-se în practică cercetările studentului Solea Aurel din anul V mecanică agricolă, privind „Adaptarea dispozitivelor existente de împrăștiat ierbicide la semănă-

rească, Combinatul chimic din Făgăraș și ale altor întreprinderi ; lucrările studenților de la Facultatea de construcții, de la facultățile de electrotehnică, mecanică și mecanică a- gricolă.Această orientare judicioasă a lucrărilor științifice se dato- rește faptului că alegerea temelor nu se face în mod în- tîmplător, ci pe baza cunoașterii temeinice a sarcinilor puse de partid în fața industriei. Subiectele lucrărilor

științifice sînt alese pe baza cunoașterii întreprinderilor de către studenți, în timpul practicii de producție, sînt extrase din planurile uzinelor, ale fabricilor, ale institutelor de cercetări, sînt cerute de întreprinderi sau stabilite de colective alcătuite din cadre didactice, studenți și specialiști în producție.Rezultatele obținute în acti- • vitatea științifică dovedesc nu numai interesul viitorilor ingineri pentru ceea ce este nou, nu numai curajul lor de a aborda domeniile noi ale științei și tehnicii, dar și capacitatea lor sporită de a da soluții practice valoroase. Cit de mîndrj (și se manifestă, prin pasiune, simt studenții nostru că au rezolvarea unor probleme privind automatizarea comenzilor la furnalul înalt din cadrul Combinatului metalurgic Reșița, la efectuarea unor cercetări și experimente privind construcția turbinelor produse Reșița, cei care își însușesc

această mîndrie în primul rînd, prin rîvnă) se din institutul fost atrași la
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Ing. VASILE BALTAC 
președintele 

consiliului U.A.S.
Institutul politehnic- 

Timișoara

atinuare în pag n TI «)



ai F. D. P. și alegători
în circumscripțiile orașelor 

țară au continuat 
gători.

întîlnirile

La întil-GavrilâCONSTANȚA. — nirile candidaților Tatu și Paula Mihart cu alegătorii din circumscripțiile e- lectorale nr. 1 și nr. 2 din comuna Mereni, regiunea Do- brogea, au fost scoase în evidență realizările de interes obștesc înfăptuite aici în ultimii doi ani: două localuri noi de școală, două grădinițe de copii, electrificarea și radio- ficarea comunei, renovarea căminului cultural, pietruirea șoselei, construirea de trotuare etc. Colectiviștii Dumitru Belu, Constantin Grămadă, Radu Coman și alții au făcut numeroase propuneri privind extinderea rețelei electrice în toate circumscripțiile, continuarea activității de înfrumusețare a comunei, dezvoltarea și întărirea economico-organi- zatorică a G.A.C. Importante propuneri s-au făcut și la întîlnirile alegătorilor cu candidații F.D.P. din circumscripțiile electorale Topraisar, Co- badin, Pecineaga, Cerchezu și altele.IAȘI. — La căminul cultural din comuna Scînteia a- proape 300 de cetățeni din circumscripția electorală nr. 26 au participat la întîlnirea cu colectivistul Constantin Ato- diresei, candidat propus de ei pentru alegerile de la 3 martie.Vorbind participanților la a- dunare, candidatul a reliefat transformările petrecute în anii noștri în comuna Scînteia ca și în celelalte localități din

Primirea de către tovarășul1 
Ion Gheorghe Maurer 

a ambasadorului

raionale și cele comunale din 
între candidații F.D.P. și ale-

R. P. F. Iugoslavia

țară. Numai în ultimii ani aici a luat ființă un dispensar cu staționar pentru copii, o casă de nașteri, un cabinet stomatologic, s-au construit 250 de case noi. Alegătorii au făcut cu prilejul adunării propuneri privind continua înfrumusețare a circumscripției.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență la 11 februarie pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Federative Iugoslavia la București, Arso Milatovici, la cererea acestuia.

La aniversarea
„Romîniei libere44

CRAIOVA. — La întîlnirea ce a avut loc în comuna Bîrza, raionul Segarcea, cetățenii circumscripției electorale nr. 22 împreună cu candidatul lor, Achim Crăciun, președintele G.A.C., au discutat despre realizările obținute în ultimii ani în comună și în G.A.C., despre ceea ce au de înfăptuit in viitor. Ei au arătat că înfățișarea comunei s-a schimbat mult, îndeosebi în anii de cînd a luat ființă gospodăria colectivă. Comuna a fost electrificată, s-a construit un cămin cultural și un teatru în aer liber, s-a amenajat un teren de sport și s-au înfrumusețat ulițele prin plantări de pomi și amenajări de ronduri de fiori.
ORADEA. — în satele și comunele regiunii Crișana . au avut Joc în două zile peste 700 întîlniri ale alegătorilor cu candidații propuși de ei. Candidații au vorbit despre realizările înfăptuite în anii puterii populare, precum și despre contribuția pe care o aduc deputății la înfăptuirea diferi- ■ teloi' acțiuni întreprinse de sfaturile populare. (Agerpres)

Amatorii pe ecranul televiziunii

7ntr-una din zilele trecute, 
telespectatorii au vizionat 
un reușit program de mu

zică ușoară susținut de formația 
inși, umentală condusă de Enrico 
Fanciotti, cu concursul unor so
liști din rindurile amatorilor. Nu 
este pentru prima dată cînd ar
tiștii amatori i-au îneîntat pe te
lespectatori. De aceea socotim fe
ricită inițiativa de a duce în stu
dioul televiziuni și de a organi-

Cinematografe

za emisiuni susfinute de către cei 
mai huni și talentați artiști a- 
matori aparținind unor 
din Capitală.

Programul, alcătuit în 
mare parte din melodii 
zică ușoară romînească, 
făcut datorită calității i 
tării soliștilor și a orchestrei. Ti- 
nara și talentata solistă Anca A- 
gemolu a cintat trei melodii, do- 
vedindu-se o bună interpretă. Vo
cea ei e plăcută, naturală, melo
dioasă. O voce și o interpretare 
agreabilă au dovedit tinerii Ni- 
colae Moldovan și Lupu Gutman.

cluburi

. cea mai 
'. de niw

a satis- 
interpre-

Oamenii muncii. veniji să-și j 
petreacă concediul în pifores- j

I cui Predeal pot admira nu nu-) 
( mai farmecul crestelor înzăpe- j 
( zile ale munților, dar și inspi- j 
J. rzsAa ' rsmrt.ramo arficfirca rbronX— I
I
( 
I
Ii 
I
I 
I
I 
( f

rate programe artistice pregă- j 
file pentru ei de artiștii amatori j 
din localitate. ■ j

Printre aceștia se numără și J 
membrii echipei de dansuri a j 
Casei de cultură din Predeal, | 
pe care vi-i prezentăm in Io- I 
tografie.

Foto : AGERPRES I

Sesiunea de referate 
științifice a I.C.M.A.In zilele de 12 și 13 februarie s-au desfășurat lucrările celei de_a 12-a sesiuni de referate științifice a Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii.” La sesiune au participat reprezentanți ai Consiliului Superior al Agriculturii, cercetători de la I.C.M.A., stațiuni agricole experimentale, ai Trustului uzinelor de reparație a mașinilor agricole, ai fabricilor de utilaj agricol, ingineri și mecanici din S.M.T.Au fost prezentate referate științifice privind cele mai valoroase rezultate obținute de I.C.M.A. în munca de cercetare.

Studenți cercetători
(Urmare din pag. I)cele mai înalte cunoștințe științifice in cadrul centrului de calcul electronic etc.Această încredere în forțele . și posibilitățile studenților este de natură să le stimuleze activitatea, să-i îndemne la intensificarea pregătirii lor. Un stimulent deosebit și, în același timp, un factor care asigură succesul multor cercetări științifice, este colaborarea strînsă dintre studenți, muncitori și ingineri în rezolvarea unor probleme tehnico-științifice. Mulți studenti din cercurile științifice, mai ales de la Facultatea de electrotehnică, lucrează în brigăzi mixte de cer- , cetări împreună cu muncitorii din diferite întreprinderi din Timișoara și din alte localități. Acestei forme ne străduim să-i dăm o si mai mare extindere.Preocupările noastre de îmbunătățire a activității cercurilor științifice nu s-au rezumat doar la atît. Pentru a atrage cît mai mulți studenți la o muncă de cercetare științifică, prin diverse mijloace am căutat să le arătăm cît de importantă este această activitate pentru pregătirea lor multilaterală. Au fost organizate sim-

Lupeni 29 (ambele serii) : Patria ; Divorț italian : București, Gh. Doja, Alex. Sahia, Ștefan cel Mare, G. Coșbuc; 
Baronul de Miinchausen: Republica, E. Pavel, Grivița, 23 August; Maria Candelaria: Magheru. I. C. Frimu, Flacăra; 
Van Gogh: V. Alecsandri; 
Strada mezinului: Tineretului, Luceafărul; De la Apenini la 
Anii: Victoria ; Tizoc : Lumina; Mirajul: Central, Aurel Vlaicu; Sub cupola albastră— dimineața, Cînd comedia
era rege — Vîrsta de aur a co
mediei — după amiază: 13Septembrie; Povestiri vesele
— Ancora : Timpuri Noi; O-
mul cu obiectivul: Maxim Gorki, 8 Martie, 30 Decembrie; 
Balada husarilor: înfrățirea între popoare, Olga Bancic ; 
Partea ta de vină: 1 Mai,Volga ; Tot aurul din lume : Cultural; O viață: Alex. Popov ; Soțul soției sale: C-tin David, M. Eminescu; Carmela: V. Roaită ; Floarea zăpezii: Unirea : Rosita : T. Vladimi- rescu; Tinerii: Miorița; Transportul: Munca ; Dă-i înainte fără grijă : Popular ; Teroare în munți: Arta : Patru inimi: Moșilor ; Sub cupola albastră : 16 Februarie; Președintele centru înaintaș : I. Pintilie ; Hamlet: Floreasca ; Marile speranțe: Libertății; Acord final: G. Bacovia ; Moara cu noroc : Drumul Serii; Labirintul inimii: B. Delavrancea.

(Agerpres)

Tudor Popescu, maistru instructor la Centrul școlar profesional al trustului nr. 1 construcții 
București, explică unui grup de elevi dulgheri din anul I despre folosirea cofrajelor.

Foto : AGERPRES

$ P O
„Cu-

Bucu-
rima ediție a 
pei orașului 
iești” la gimnasti
că S"a bucurat de 
uu succes deplin. 
Trei factori pledea
ză în susținerea a- 

afirmații. Primul — EN- 
care, în egală

cestei
TUZIASMUL cu 
măsură, elevii, profesorii de e- 
ducație fizică, directorii de școli, 
organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au primit acțiunea. O do
vadă palpabilă — cifra de 
12 000 de participanți care este 
mai mult decît concludentă cliiar

• și în cazul primului oraș al țării, 
într-adevăr, uu rare au fost 

ocaziile în care directorii de 
școli (nr. 56, 97, 111, 128, 169, 
175, 181 etc.) au participat la re
petiții, s au consultat cu profe
sorii de specialitate, au analizat 
împreună valoarea gimnaștilor 
școlii respective, comportarea 
lor, șansele de a termina pe un 
loc cît mai onorabil.

Profesorii de educație fizică, 
pe de altă parte au pus la... bă' 
taie toate cunoștințele, toată 
priceperea și toată capacitatea 
lor organizatorică, în ciuda unei 
curiozități : în finală au a’uns 
echipe pregătite, în majoritatea 
cazurilor, de profesori care n-au 
avut specializarea gimnastică 
(Excepțiile le-am numărat pe de
gete : profesoarele Maria Slăpi- 
noiu. Mioara Atanasiu, Lidia 
Var deliu, Ecaterina Ghimlira...). 
Și lotuși, profesorii de nespecia" 
litate au reușit — printr^un 
efort de voință și printr-o mun
că stăruitoare pentru care meri
tă toate laudele — să treacă a' 
cest handicap. Prof. Gh. Diaco- 
nu, O felia Mînzărescu, Rodica 
Predețeanu, C. Alexandrescu, E. 
Modrogan, Victoria Ghișoiu, El
vira Trestioreanu, Stefania Găi
nă sînt, în această privință, e- 
xeniplele cele mai edificatoare.

Cît despre concurenți, carne' 
tul nostru de însemnări cuprin-

$ PORT SPOR
de zeci și zeci de uume de șco
lari, poate mai puțin înzestrați 
pentru gimnastică, dar care, prin 
perseverență și conștiinciozitate 
și-au adus o serioasă contribuție 
la calificarea echipelor respecti
ve în fiuală. Al. Olțeanu de la 
„111”, I. Ivănică de ia „175” 
sau Elena Neagu de la „70” ar fi 
doar cîțiva dintre aceștia...

AI doilea factor care a con
tribuit la succesul întrece
rii a fost VALOAREA 

coucurenților, buna lor pregăti
re. Ne spunea imediat după fina
lă, prof. Traian Predețeanu, din 
comisia tehnică : „Apreciez re
zultatele ca îmbucurătoare, și

rite cluburi sportive fruntașe în 
gimnastică notîud de zor nume 
după nume. Ii impresionaseră ți
nuta de „invidiat” (expresia a- 
parțiue lectorului universitar 
Robert Podlaha) a micilor con- 
curenți, grija lor pentru inter
pretare, pentru fiecare detaliu. 
Am confruntat notațiile noastre 
cu acelea ale specialiștilor și 
ne-am fixat asupra cîtorva nume: 
Eugenia Negrea, Sanda Duțu, 
Costinela Arnăriuței, Cristina 
Vngureanu, Mihaela Bogdan, Ma
ria Rosnoveanu, Liliana Voicu- 
lescu, Gabriela Jogat, Lidia Ma- 
tecseu, Nicoleta Darie.

Și la acest capitol, o curiozita
te ! băieții ș'au prezentat la fel

unei man
competiții școlare

La finele

sub raport numeric și din punct 
de vedere valoric. Aș vrea să fie 
reținut acest lucru. Fiindcă nu 
de multe ori ne-a fost dat să ve' 
dem într-un singur concurs 200 
de copii 
semenea 
sticli au 
simte, ci , 
și chiar precizie. Da, avem mulți 
copii care ar putea face foarte 
piuit.»”.

Inițiatorii competiției merita 
și ei multe elogii pentru curajul 
dovedit stabilind drept temă a 
concursului» noile exerciții de 
clasificare fixate de F. K. Gim
nastică. Prin urmare, un experi
ment. însă uu experiment reușit.

Să ne referim la soi. Priveam 
reprezentanții federației de spe
cialitate ca și antrenori din dife'

care prețuind intr-o a- 
măsură sportul gimna' 
lucrat nu numai cu pa
și cu multă îndemiiutre

de bine ca fetele. Printre cei mai 
aplaudați : Dorin Cecan, Marinei 
Ciobanu, Cornel Varban, Aurel 
Nițe seu, Eugen 
Tănăsescu. Toți

' colegi de-ai lor 
rajos aparatele, au avut „deschi
deri” dc 9 și 10.

Mitrache și L. 
aceștia ca și alți 
au „atacat” cu-

Cu aceasta ajungem și la ul
timul aspect al problemei 
și anume ; ce se va în~ 

tîmpla cu elevii care s-au re
marcat în competiție ? Se vor 
pierde ei ca și alte autentice ta
lente care au entuziasmat la vre
mea respectivă și apoi au intrat 
in anonimat ? (O sumară analiză 
a problemei ne face să vedem 
că constatarea are aplicativitate 
pe un orizont destul de larg...) 
Există garanții că de data acea'

sta, altfel vor sta lucrurile. 
„Soarta” gimnasticii este, cum 
se spune, în mîini bune. Oa
meni pasionați, totodată pri- 
cepuți și fermi vor să facă un 
lucru extrem de util: gîndin- 
du'se la ceea ce va trebui să fie 
mîine, au preconizat înființarea, 
încă din această primăvară, a 
unui centru de inițiere, îndru
mare și perfecționare pentru 
copii. Alții vor fi îndrumați că
tre școlile sportive de elevi și 
clubul sportiv școlar. Este de 
semnalat totodată inițiativa co
misiei de gimnastică a consiliu
lui orășenesc U.C.F.S. care a 
inaugurat, duminica trecută, o 
interesantă competiție cu parti
ciparea celor mai talentați gim- 
naști evideuțiați în „Cupa orașu
lui București” : divizia pentru 
copii...

Toate bune. Dar cu aceasta 
problema n-a fost rezolvată iu 
întregime. Fiindcă referindu-ne 
la viitor se impun alte două 
coordonate : prima — ca iniția
tiva organizării „Cupei orașului 
București” să fie continuată, să 
intre în tradiția micilor gim- 
uaști din Capitală ; a doua — ca 
inițiativa să fie extinsă. în acest 
sens, după informațiile pe care 
le avem, federația de specialitate 
a ți întreprins unele măsuri. Să 
sperăm, de bun augur.

A
Gimnastica u-a constituit însă 

decît actul al doilea al „Cupei 
orașului București”. Acum vor 
intra în... scenă, „eroii” altor 
două : participanții la șah și 
tenis de masă. Credem că orga
nizatorii — avînd la bază bogata 
experiență acumulată după con
cursurile de atletism și gimnasti
că — vor face totul pentru a a- 
sigura, în continuare, competi
ției, succesul cuvenit.

TIBERIU STAMA

pozioane în care cadre didactice, specialiști din întreprinderi. studenți premiați la sesiunile cercurilor științifice au vorbit studenților din anii I și II, despre frumusețea muncii de cercetare, despre satisfacțiile pe care ți le oferă ea și au dat, în același timp, indicații prețioase de felul cum trebuie să înceapă această muncă. La ședințele lunare ale cercurilor științifice, în facultățile de mecanică și electrotehnică sînt invitați să participe nu numai membrii cercurilor, ci și ceilalți studenți. Am reușit ca toate cele 31 de cercuri să țină lunar ședințe de lucru, iar îndrumătorii științifici să urmărească permanent, de-a lungul tuturor fazelor de elaborare a munca fiecăruiO dovadă a care îl acordă tice activității dențești este inițiativa decanatelor de la Facultățile de construcții și de mecanică de a atrage pe cei mai buni studenți din cercurile științifice în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice, fapt care va duce la o și mai temeinică însușire a calităților de cercetător. In măsura posibilităților, credem că o asemenea inițiativă ar putea lua o amploare mai mare.Un lucru important este și faptul că studenților care fac cercetări științifice în laboratoarele institutului, cu tot apa- ratajul necesar, le sînt puse tot timpul la dispoziția lor. în acest fel, putem să realizăm mai bine scopul pe care îl-urmărim prin organizarea activității științifice și, în primul rînd, prin însușirea unor metode de muncă științifică, prin formarea spiritului de cercetare.

Ministrul comerțului exterior al R. P. Romîne, Gogu Radulescu, președintele Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U., s-a reîntors miercuri de la Geneva unde a fost pentru consultări la sediul european al O.N.U. privind organizarea sesiunii a XVlil-a a C.E.E. din acest an.
★Miercuri la amiază, s-a înapoiat in Capitală delegația Ministerului Invățămîntului condusă de Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntuiui care a făcut o vizită în R.D, Germană și R.P. Ungară.La sosire, în Gara de Nord delegația a fost întâmpinată de membri ai conducerii Ministerului Invățămîntului precum și de reprezentanți ai ambasadelor R.D. Germane și R. P. Ungare la București.
★

La Craiova s-a deschis miercuri 
expoziția „Revoluția cubană în 
imagini'1 organizată sub auspiciile 
Institutului Romin pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea și Comi
tetul orășenesc Craiova pentru 
cultură și artă.

Se împlinesc 20 de ani de la apariția ziarului „Romînia liberă", organul sfaturilor populare din Republica Populară Ro- mînă.Editată de P.C.R. în condițiile cînd țara noastră suferea sub jugul dictaturii militaro-fasciste, „Romînia liberă" — alături de celelalte publicații ale partidului — a militat încă din prima zi a apariției sale pentru organizarea maselor largi populare în vederea răsturnării dictaturii fasciste, pentru independența națională și democratizarea țării, pentru ieșirea Romîniei din război și întoarcerea armelor împotriva trupelor hitleriste.în anii de după Eliberare, împreună cu întreaga presă comunistă din țara noastră, „Romînia liberă" a adus, sub conducerea partidului, o contribuție de seamă în lupta pentru cucerirea și consolidarea puterii populare, în mobilizarea energiilor creatoare ale maselor la realizarea măreței înfăptuiri a poporului nostru — victoria orînduirîi noi, socialiste, la orașe și sate.„Romînia liberă", ca organ de presă al sfaturilor populare, își aduce o contribuție prețioasă în mobilizarea oamenilor muncii din patria noastră pentru înfăptuirea sar

cinilor planului de șase ani, pentru creșterea producției si productivității muncii, îmbunătățirea continuă a calității produselor. — tribuția culturii culturii neobosit experiența din activitatea sfaturilor populare, se preocupă de activitatea obștească a deputaților, de felul cum organele de stat rezolvă problemele oamenilor muncii.Ziarul „Romînia liberă" militează pentru înfăptuirea politicii externe a Guvernului R. P. Romine, pentru prietenia cu poporul sovietic și cu popoarele celorlalte țări socialiste, pentru apărarea și consolidarea păcii, pentru triumful coexistenței pașnice în lume.Legîndu-se strîns de „Romînia liberă" și-a încrederea și prețuirea lor săi.Cu prilejul împlinirii ani de la apariție, colectivul re, dacțional al ziarului tineretului" adresează „Romînia liberă" țese și urează colectivului redacțional și tehnic, colaboratorilor și corespondenților voluntari să obțină succese tot mai mari în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului.

Ziarul își aduce con- și în dezvoltarea-agri- noastre socialiste, a și științei, răspîndind valoroasă '

Adunarea festivă

(Agerpres)
Miercuri la amiază, în sala de 

marmură a Casei Scînteii, a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
împlinirii a 20 de ani de la apa
riția în ilegalitate a primului nu
măr al ziarului „Romînia liberă")

încheierea Consfătuirii pe țara 
a crescătoarelor de pasări

mase, cîștigat cititori-a 20 de„Scînteii ziarului un salut fră-

referatelor, student.sprijinului pe cadrele didac- știintifice stu-

Materiale plastice 
în loc de metal
Specialiștii de Ia Uzina 

rea” din Cluj manifestă o 
tinuă preocupare 
locui metalul cu 
stice, la mașinile 
fabrică aici. Prin 
din bachelită a roților de trans" 
misie care antrenează fusele 
e-au obținut mecanisme mai pre
cise și mai bine echilibrate, fapt 
care a permis ridicarea turației 
fuselor de la 10 000, la 12 000 
rotații pe minut. Totodată, greu
tatea mașinii s-a redus cu 127 
kg. Acestor avantaje li se adau" 
gă însemnate economii de metal, 
precum și reducerea volumului 
de manoperă.

T

„Uni- 
con- 

pentru a în- 
materiale pla- 

textile ce se 
confecționarea

(Agerpres)

Consfătuirea pe țară a crescătoarelor de păsări, organizată de Consiliul Superior al A- griculturii, împreună cu Consiliul național al femeilor din R. P. Romînă, s-a încheiat miercuri.Participanții au dezbătut pe larg problemele dezvoltării sectorului avicol, în vederea realizării sarcinilor trasate de Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R., privind sporirea producției de ouă și car-.

ne ; au scos în evidență metodele avansate folosite de crescătoarele fruntașe de păsări; au subliniat posibilitățile mari existente pentru dezvoltarea acestui sector aducător de mari venituri bănești.In încheiere, participanții la consfătuire au adoptat o hotă- rîre în care sînt cuprinse măsurile ce trebuie luate în unitățile agricole socialiste pentru dezvoltarea fermelor avicole. (Agerpres)

Au luat parte reprezentanți ai 
unor instituții centrale, ai Sfatu
lui popular al Capitalei, vechi 
colaboratori ai ziarului „Romînia 
liberă”, cadre conducătoare din 
presă și edituri, numeroși ziariști, 
corespondenți voluntari, oameni 
de cultură, activiști de partid și 
de stat.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gheorghe Pană, secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

în cadrul adunării festive au 
luat cuvîntul tovarășii Mircea Ră- 
dtilescu, redactor-șef al ziarului 
„Romînia liberă", Theodor Mari
nescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia”, George Ivașcu, redac
tor-șef a! revistei „Contempora
nul” și Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro' 
mînă.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un bogat program artistic.

(Agerpres)

sw/m r/mia Uzinele din Satu muncesc 1200 tineri. Și a- proape toți sînt cititori ai bibliotecii „centrale" — așa numesc ej biblioteca pe uzină, spre a o deosebi de cele 12 „filiale" ale sale — tecile volante. Pînă peste 600 de tineri „Unio" au obținut „Prieten al cărții”. Lectura a devenit o pasiune , iar rezultatele ei pot fi văzute în realitatea de fiecare zi a vieții tinerilor muncitori. Pot fi văzute, de pildă, și în faptul că un număr de 132 de muncitori, tehnicieni și ingineri printre care mulți sînt tineri, au abonamente pentru spectacolele Teatrului de stat și la concertele Filarmonicii locale.— în organizațiile de bază U.T.M. din uzina noastră, ne spune Vasile RUs, locțiitor al secretarului comitetului

„Unio“Mare peste
biblio- acum, de la insigna

însemnări 
despre desfășurarea 

concursului 
„Iubiți cartea" 

la Uzinele „Unio" 
din Satu Mare

asemenea

SPOR T

Schi
w 9 Pe pirtiile de

In Predeal se va 
desfășura în zile- 

Mb le de 17, 18 și 
19 februarie con- 
cursul de schi al 

..Armatelor Prie
tene organizat de 
Ministerul Forțe

lor Armate din R. P. Romînă. La 
întreceri vor lua parte schiori din 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P- 
Bulgaria, R. P. Polonă, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. P. Mon
golă și R. P. Romînă.

După cum transmite corespon
dentul sportiv al agenției TASS, 
în fruntea echipei U.R.S.S. va ii 
campionul mondial de biatlon, Vla
dimir Melanin. Foarte recent schio
rul sovietic a cîștigat pentru a 
treia oară la Seefeld (Austria) tit
lul de campion al lumii la această 
disciplină, iar săplămina trecută 
s-a clasat pe primul loc într-un 
concurs desiășurăt în R. D. Germa
nă. Alături de Melanin, vor lua 
startul în proba de biatlon (20 km 
fond combinată cu tragere la țintă), 
N. Puzanov, V. Pșenițin și V, Ma
karov. Echipa de patrulă va fi con
dusă de cunoscutul fondist sovietic 
Ghenadi Vaganov, care va concura 
și la ștafeta 4X10 km.

Loturi puternice cuprinzînd nu
meroși maeștri cmeriți și maeștri ai 
sportului, prezintă R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovaci

Succese internaționale 
ale scrimerilor noștri
în ultima zi a concursului in

ternațional de scrimă de la Cra
covia sportivii romîui au 
purtat două 
Ion Drîmbă a cîștigat proba de 
floretă iar 
cea de 
participat tineri trăgători din 
R. P. Polonă și R. P. Ungară.

re-
frumoase victorii.

Ștefan Haukler pe 
spadă. La întreceri au

Handbal
• Marți seara la Copenhaga s-a 

disputat returul meciului masculin 
de handbal dintre echipele Skov- 
bakken Aarhus și Heim Goteborg, 
din cadrul slerturilor de finală ale 
„ Cupei campionilor europeni". 
Handbaliștii danezi au terminat 
victorioși cu scorul de 21—14 
(13—6) obținind calificarea în se
mifinale, datorită unui golaveraj 
superior (primul meci revenise sue
dezilor cu 19—17). In semifinale, 
Skovbakken Aarhus va inttlni 
echipa Dinamo București.

Tenis de masă

Fotbal 4 de

• La Milano 
s-a disputat me
ciul internațional 
amical de fotbal 
dintre echipa ita
liană Internazio- 
nale și formația 
elvețiană Grass- 
hopers Zurich.

Fotbaliștii italieni au terminat în
vingători cu scorul de 8—1 (4—0).

>

© Peste 140 
jucători și jucă
toare, reprezen- 
tind 14 națiuni, 
vor participa în 
zilele de 23 și .24 
februarie lâ cam
pionatele interna

ționala de tenis de masă ale R. F. 
Germane de la Franckfurt pe Main. 

Printre participant se numără Z. 
Berczik (R. P. Ungară), Markovici 
(Iugoslavia), Larsson (Suedia), Sta
nek (R. S. Cehoslovacă), Maria 
Alexandru, Geta Pitică (R.P.R.), 
Eva Koczian (R. P, Ungară), Diana 
Rowe (Anglia), Agnes Simon 
(R.F.G.) etc.

(Agerpres)

U.T.M., s-a format o convingere trainică : aceea că în munca de educație desfășurată în rîndul tinerilor . din uzina noastră cartea reprezintă un mijloc, deosebit de prețios- Iată ce explică a- tenția de care se bucură la noi concursul „Iubiți cartea”. Noi socotim acest concurs o acțiune permanentă, in continuă desfășurare. E drept, sînt multe dp făcut. E vorba doar de organizarea a nenumărate acțiuni vii și interesante, menite să cîștige interesul tinerilor, să-i ajute în pregătirea pentru discuția finală. Să ceri comisiei concursului, organizată la nivelul uzinei, să facă singură totul, ar însemna să te de- prinzi, de la bun început, cu gîndul nereușitei celor mai multe dintre acțiuni...în ce constă ajutorul dat de organizațiile U.T.M. din secții la organizarea și desfășurarea concursului ? Ne răspunde secretarul comitetului organizației de bază U.T.M. de la secția îăcătușerie-mon- taj — Ludovic Marton :— în planul pe fiecare lună al comitetului U.T.M. noi stabilim întotdeauna precis cîți tineri se vor prezenta în perioada respectivă la discuția finală a concursului. Aceasta înseamnă că va trebui să ne ocupăm de ei pe tot parcursul pregătirii lor. biblioteci volante tinerii ■ înscriși la consulta oricînd obligatorie și la pauze, se prezintă chiar în a- telier, de către tinerii din colectivul nostru care au obținut deja insigna „Prieten al cărții” recenzii ale cărților din concurs. Tehnicianul Va- sile Pîrău a prezentat și el recenzii în fața tinerilor din secție. Nu e lună să nu primească insigna de „Prieten al cărții”, numai din secția noastră, cîte 5—7 tineri. în luna decembrie 7 tineri iar acum în ianuarie, 10 au devenit purtători ai insignei. Mulți tineri au dat răspunsuri bune la întrebările comisiei. Pentru lăcătușul Aurel Loi, de pildă, care s-a prezentat la discuția finală din decembrie, n-a fost întrebare căreia să nu-i dea răspunsul cel mai bun. Tovarășul lui de muncă Ion Verdeș a avut însă o cu totul altă comportare. Citind cu superficialitate, o pagină de aici, un rînd de dincolo, el n-a primit insigna odată cu Loi. Acest lucru l-a durut fiindcă Loi și alți 6 tineri care s-au pregătit cu se-

La cele două din secție concurs pot bibliografia alegere. In

riozitate au primit insigna Ia prima adunare generală U.T.M., în fața tuturor ute- miștîlor din secție. Inmînarea insignelor într-uncadru (la sfîrșitul adunărilor generale U.T.M.) a avut un e- fect mobilizator asupra tinerilor — și chiar asupra lui Ver- deș. Urmarea ? Discutînd cu tovarășii săi asupra felului cum s-au pregătit aceștia pentru concurs, după un timp el s-a prezentat din nou în fața comisiei de astădată cu succes. Iată insigna lui: i-o vom înmîna la prima adunare generală care va avea loc peste cîteva zile..Pe lîngă acțiunile la nivelul secțiilor, de mare folos pentru tinerii înscriși la concursul „Iubiți cartea" sînt și manifestările de masă organizate pe întreprindere. Tată cum a fost organizată, nu de mult, una dintre aceste manifestări. E vorba de „săptă- mîna cărții ateist-științifice" al cărei afiș a fost expus pretutindeni în uzină. Organizatorii — comitetul U.T.M. și biblioteca sindicatului — au pregătit o expoziție pe această temă, unde timp de o săptămână, zilnic, s-au prezentat recenzii despre cele mai însemnate cărți de propagandă ateist-științifică. Luni s-a citit recenzia cărții „Călăuza ateistului" : marți s-a vorbit despre cartea „Cînd și de ce a apărut religia". Au urmat cărțile : „Cum se nasc, trăiesc și mor zeii și zeițele", etc. Expunerile erau însoțite de lecturi. Mobilizarea tinerilor s-a făcut pe secții astfel îneît zilnic, fiecare manifestare a putut fi urmărită de tinerii din secții.în planul de muncă pe trimestrul I al comisiei concursului „Iubiți cartea" sînt prevăzute acțiuni la fel de interesante. Recenzii cărțile „La cea mai tensiune" de Naghy Istvan. „Risipitorii" de Marin Preda etc. 18 tineri, printre care tehv nicianul Aurel Pop și lăcătușul Ion Pop, au pregătit o dezbatere pe marginea romanului „Setea" de Titus Po- povici. Curînd ea va putea fl urmărită în sala de spectacole a clubului uzinei, de sute da tineri iubitori ai cărții. Pesta cîteva zile va fi cunoscut de către toți cei 150 de tineri din noua serie ce se pregătește pentru discuția finală a concursului și programul serii de poezie .,Tudor Arghezi". Recitatorii vor fi chiar tineri purtători ai insignei, iar printre aceștia și tineri care se pregătesc pentru concurs. în urma acestei manifestări, pe fișele de la bibliotecă ale tinerilor cititori se vor înscrie noi cărți. Iar cei ce le vor citi vor deveni, așa cum spunea maistrul turnător Gheorghe Berecz „mai puternici — căci fiecare carte adaugă celui ce o citește forțe noi".

despre înaltă

CONSTANTIN NANCU



MĂRTURII DESPRE EROICELE LUPTEfa •'

DIN FEBRUARIE 1933fa '

Chemarea Comitetului de acțiune
r . ... . ' • ■

r Tovarăși Muncitori Ceferwtu
Solidarie împlinesc 30 de ani de la eroicele lupte ale muncito

rilor ceferiști și petroliști din Februarie 1933. Organi
zate și conduse de Partidul Comunist din Romînia, ace
ste lupte au lost una dintre cele mai mari bătălii 
de clasă ale proletariatului romîn împotriva regimului 
burghezo-moșieresc în întreaga perioadă anterioară re
voluției populare începute o dată cu victoria insurecției

armate din August 1944. Prin înaltul lor nivel de organizare, prin am
ploarea și spiritul lor revoluționar, luptele din Februarie 1933 au 
marcat un moment de cotitură în dezvoltarea partidului și a întregii 
mișcări muncitorești din țara noastră. Ele reprezintă o pagină glorioasă 
din istoria poporului romîn, bogată în fapte de eroism și jertfe aduse 
în lupta pentru libertate și independență națională, pentru pace și o 
viață mai bună. Tineretul nostru este mîndru de tradițiile eroice ale 
luptei poporului muncitor condus de partid. Din paginile istoriei parti
dului, ale clasei muncitoare, el dobîndește învățăminte prețioase, 
imbold Ia muncă creatoare, alături de vîrstnici, în opera de desăvîrșire 
a construcției socialismului. Publicăm mai jos un grupaj în care înmă- 
nunchem cîteva documente, mărturii despre eroicele lupte din Februa
rie 1933.
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Muncitori greviști după aresta

re în curtea Prefecturii poli

tiei Capitalei. In stradă, ma

sați în fața porții, cetăfenii cer 

eliberarea celor arestafi. (Fe

bruarie 1933).

Muncitorii greviști adunați In curtea atelierelor C.F.R. „Gri vița" în timpul grevei.

ASTAZI la ORA 9 DIMINEAȚA 
în HALA Secției li-a (doua)
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Trăiască frontul unic de îos'"bI muncitorilor ceferiști i

Comitetul de acțiune

Chemare a Comitetului de acfiune de la Atelierele C.F.R. Grivifa, 
din 2 februarie 1933, în care se pune accentul pe frontul unic de jos 

al muncitorilor ceferiști.

Stimulată de exemplul ceferiști

lor, muncitorimea petrolistă din 

Ploiești, îndrumată de partidul 

comunist s-a ridicat curajos, 

afirmîndu-se, alături de fero

viari, ca detașament înaintat al 

proletariatului romîn. Facsimilul 

de jos este reprodus din presa 

vremii, care oglindește această 

luptă

cu muncitorii Griviței

Tinerii muncitori au luat parte activă la luptele clasei muncitoare din anii 1931-1933. Fotografia re
prezintă un aspect al participării tinerilor ceferiști, alături de muncitorii vîrstnici, la demonstrațiile 

împotriva curbelor de sacrificiu.
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La procesul infenfaf conducătorilor luptelor ceferiștilor și petroliștilor, 
vorbind în numele partidului și al clasei muncitoare, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a demascat politica profund anti
populară a claselor exploatatoare, de trădare a independenței na
ționale, de aservire a țării intereselor monopolurilor imperialiste. 
In fotografie : facsimil după un document care prezintă cuvîntul to

varășului Gheorghe Gheorghiu- Dej la proces.

„Sirena 1933" — 

linogravură exe

cutată după eroi

cele lupte din 

februarie

La Conferința pe 
fără a muncitori
lor ceferiști ținu- 
fă conspirativ ta 
București în mar
tie 1932 a fost 
constituit Comi
tetul Central de 
acfiune al munci
torilor ceferiști, 
menit să coordo
neze și să con
ducă luptele 
muncitorilor ce
feriști din întrea
ga fără. In orga
nizarea confe
rinței pe fără și 
în crearea Comi
tetului Central de 
acfiune un rol în
semnat la avut 
activitatea de
pusă de tovară
șul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 
ales secretar al 
acestui comitet.

Procesul verbal al unei ședințe a sindicatului C.F.R. Dej din februa
rie 1932, în cursul căreia tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a cerut or
ganizarea unei întruniri de protest împotriva reducerii salariilor

irave turburări la Ploeșt
ă <r» b» «M«tt fe ws», «ăi ăi »««$iteri iMeeâ «wt. - Sămram sfstaW «« s.wh

Un aspect al solidarității oamenilor muncii din București care aduc alimente pentru muncitorii ceferiști 
închiși în mod samavolnic la Prefectura Poliției.
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Mișcarea muncitorească inter
națională și-a exprimat puter
nic solidaritatea cu proletariatul 
romîn. Presa muncitorească de 
peste hotare a dat o înaltă a- 
preciere luptelor din Februarie 
1933. Pe adresa legațiilor romî- 
ne din diferite 
meroase cereri 
conducătorilor
riștilor și petroliștilor. In facsi
mile articole din „Pravda", 
„Unită", „l'Humanite" și „Daily 

Worker”

fari soseau nu
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Geneva: Conferința pentru aplicarea 
științei și tehnicii in interesul

țărilor insuficient dezvoltateGENEVA 13 — De la trimisul Agerpres C. Benga : In ședința generală de miercuri dimineața a Conferinței Națiunilor Unite pentru aplicarea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate, au început discuțiile cu privire la colaborarea internațională în domeniul tehnico- științific și în alte domenii.In cadrul ședinței, prezidată de Emilio Calderon Puie Amba (Mexic), vicepreședinte al con. ferinței, a fost prezentat raportul secretarului general al conferinței, după care au făcut expuneri profesorii H. Laugier (Franța), I. M. Romanov (U.R.S.S.)., Gordon Sutherland (Anglia), F. M. Coffin,-. (S.U.A.) și alții. Atît raportul secretarului general al conferinței, cît și numeroși vorbitori, au scos în evidență faptul că volumul global al cooperării internaționale și al asistenței tehnico-științifice acordată țărilor insuficient dezvoltate este în prezent în continuă creștere.Din partea R. P. Romîne, Valerian Stan, director-adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, a făcut în cursul ședinței de miercuri o expunere în care a subliniat printre altele că între țările dezvoltate, din punct de vedere economic, și țările în curs de dezvoltare colaborarea științifică și tehnică poate să se desfășoare într-un asemenea mod îneît șă se obțină importante avantaje reciproce.Romînia colaborează cu succes în domeniul tehnico- științific cu numeroase țări, a spus în continuare Valerian Stan. El a citat printre altele că a fost creată o comisie de colaborare tehnico-științifică cu Indonezia. Se cooperează în diferite domenii cu India, Ghana, Birmania, Afganistanul și cu alte țări din Asia, Africa și America Latină.Pornind de la exemplele sus-inenționate și de la experiența internațională Jn legătură cu aceasta, a arătat vorbitorul, se poate constata că dacă țările vor să promoveze în mod dezinteresat extin-

derea colaborării internaționale în domeniul științei și tehnicii, există posibilități ca realizările gîndirii umane să fie folosite peste tot acolo unde necesitățile o cer, indiferent de țările unde această realizare a fost obținută. Colaborarea internațională este necesară tuturor țărilor participante la conferință, indiferent de regimul social-politic și de gradul lor de dezvoltare. Stabilirea unor anumite principii fundamentale în cadrul Națiunilor Unite referitoare la cooperarea economică internațională, inclusiv cea tehnico-ști- ințifică, a spus în încheiere delegatul romîn, va contribui fără îndoială la creșterea eficienței acestei cooperări în ce privește țările aflate în curs de dezvoltare.Această problemă va constitui obiectul dezbaterilor mai multor ședințe specializate care vor examina nivelul de încurajare al dezvoltării tehnice, metodele de răspîndire a cunoștințelor științifice și tehnice în țările insuficient dezvoltate și în problemele legate de colaborarea internațională.
★

GENEVA 13 — Corespon
dentul Agerpres C. Benga, 
transmite : La 13 februarie, 
prof. dr. Roman Moldovan, 
prim-vlcepreședinte al Co
mitetului de stat al Planifi
cării, șeful delegației R. P. Ro
mîne la conferința pentru a- 
plicarea științei și tehnicii în 
interesul țărilor slab dezvol
tate de la Geneva, a oferit un 
dejun în saloanele restauran
tului Hotel des Bergues. Au 
luat parte G. Laclavere, secre
tar general adjunct al confe
rinței, V. Velebit, secretar exe
cutiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, Michal 
Kalecki, șeful delegației R. P. 
Polone, Josue de Castro, șeful 
delegației Braziliei, I. W. T. 
Spinks, șeful delegației Cana
dei, Harrison S. Brown, secre
tarul pentru problemele ex
terne al Academiei naționale 
de Științe din Pasadena (Cali
fornia).

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la luptele ceferiștilor 

și petroliștilor din Rominia

Adunare festivă Ia Praga
PRAGA 13 (Corespondentul A- 

gerpres transmite:). La 12 februa
rie, Ia Casa de cultură a sindica
tului lucrătorilor din Transpor
turi și telecomunicații din Praga, 
a avut Ioc o adunare festivă or
ganizată de Uniunea luptătorilor 
antifasciști din Cehoslovacia, cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de 
Ia luptele ceferiștilor și petroliș
tilor din Romînia. în pre
zidiul adunării au luat loc Mi
roslav Besser, vicepreședinte 
ai Comitetului Central la Uniu
nii luptătorilor antifasciști 
din Cehoslovacia, Elena Teodo- 
rescu, secretar al F.S.M., Jemilian 
Burkov, secretarul Uniunii Inter
naționale a Sindicatelor oameni
lor muncii din transporturi, por
turi și pescuit, 
președintele sindicatului 
slovac al lucrătorilor din trans
porturi și telecomunicații, prof. 
Gh. Nițescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Praga.

Ambasadorul R. P. Romîne a 
salutat pe cei prezenți subliniind 
vechile tradiții ale legăturilor de 
prietenie dintre oamenii muncii 
romîni și cehoslovaci.

Maria Trojanova, președinta 
Comitetului orășenesc Praga al 
Uniunii luptătorilor antifasciști, 
a arătat că adunarea cu prilejul 
aniversării luptelor din 1933 are 
Ioc în aceeași clădire în care cu 
30 de ani în urmă s-a desfășurat 
mitingul de protest al oamenilor 
muncii din Praga împotriva re
presiunilor sîngeroase de la Gri- 
vița. Vorbitoarea a amintit că 
muncitorii din întreaga Ceho
slovacie au protestat în anul 1933, 
împotriva teroarei Ia care erau su
puși muncitorii ceferiști și petro, 
liști din Romînia burghezo-moșie- 
rească. De asemenea, vorbitoarea

a subliniat că prietenia romîno- 
cehoslovacă a fost cimentată de 
contribuția armatei romîne la eli
berarea Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist.

A urmat un program artistic, 
în încheiere a fost prezentat fil
mul „Valurile -Dunării".

La casa de cultură a sindicate
lor din Transporturi și telecomu
nicații s-a deschis o expoziție de 
fotografii oglindind aspecte din 
lupta clasei muncitoare din Ro
mînia împotriva fascismului.

Jaroslav Pruch,
ceho-

Convorbiri privind 
colaborarea economică 

rontino-polonă
VARȘOVIA 13 (Agerpres). 

— între 8 și 12 februarie s-au 
purtat la Varșovia convorbiri 
între delegațiile Comitetului 
de Stat al Planificării al R- P. 
Romîne și Comisiei de Stat a 
Planificării de pe lingă Consi
liul de Miniștri al R. P. Po
lone privind colaborarea eco
nomică dintre cele două țări 
în perioada de perspectivă 
(pînă în anul 1980).

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat în spiritul 
prieteniei frățești și înțelege
rii depline, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea 
și întărirea continuă a legătu
rilor romîno-polone, conform 
înțelegerii 
de partid 
două țări.

Pe baza
nii internaționale socialiste a 
muncii, cele două delegații au 
discutat și stabilit principalele 
probleme de colaborare econo
mică în ramurile de bază ale 
economiei naționale.

Protocolul a fost semnat din 
partea R. P. Romîne de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, iar din partea 
R. P. Polone de Ștefan Jedry- 
chowski, președintele Comi
siei de Stat a Planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Polone.

dintre conducerile 
și guvern din cele

principiilor diviziu-

Vizita 
guvernamantate 

iaotiane in UJLS.S.
MOSCOVA. — La 13 februa

rie au sosit la Moscova într-o 
vizită oficială Sri Savang Vat
hana, regele Laosului, prințul 
Suvanna Fumma, primul mi
nistru al guvernului de coali
ție, și alte personalități lao- 
țiene. Pe aeroportul Vnukovo 
înalții oaspeți au fost întîmpi- 
nați de Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și de 
alți conducători sovietici, pre
cum și de numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Moscova.

Pe aeroport au rostit cuvin- 
țări Leonid Brejnev și regele 
Sri Savang Vathana. Pe arte
rele de mare circulație din 
Moscova regele Laosului și 
conducătorii sovietici au fost 
salutați cu căldură de mii de 
oameni ai muncii.

MOSCOVA. — Regele Lao- 
sului, Sri Savang Vathana, a 
făcut o vizită la Kremlin iui 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Regele a fost însoțit 
de prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului 
de coaliție și. de alți oameni de 
stat din Laos. La 13 februarie 
regele Laosului l-a vizitat pe 
L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

În sprijinul păcii
și dezarmării

ACORDAT ZIARULUI
LONDRA 13 (Agerpres). — 

Bertrand Russell, cunoscut 
militant pe tărîm obștesc, soli
citat de ziarul „Sovetskaia 
Rossia" să-și spună părerea 
despre bazele militare străine 
de pe teritoriile altor țări și 
îndeosebi despre bazele mili
tare americane, a spus printre 
altele :

„Nu încape nici o îndoială 
că rachetele și arma nucleară 
creează o primejdie atît pen
tru cei pe al căror teritoriu 
sînt amplasate, cît și pentru 
cei care alimentează psihoza 
războinică. Rachetele și arme
le nucleare reprezintă o pro
vocare la adresa rațiunii și 
conștiinței fiecărui om. Cred 
că nu este timpul de a anga
ja o dispută despre meritele și 
lipsurile unei politici care 
n-ar putea duce dedt la 
distrugere generală. Trebuie 
să acționăm atît timp cît nu 
este încă prea tîrziu.

Sînt împotriva tuturor baze-

99*

lor americane din Anglia și în 
primul rînd împotriva bazelor 
unde staționează submarine 
înzestrate cu rachete „Polaris", 
a spus, de asemenea, Bertrand 
Russell. Sînt împotriva baze
lor americane din Anglia, tot 
așa cum sînt împotriva baze
lor vest-germane din Anglia. 
Sînt împotriva tuturor baze
lor străine de pe teritoriile al
tor țări și de aceea sînt împo
triva tuturor bazelor america
ne din oricare țară străină. 
Toți cei cărora le este scumpă 
pacea trebuie să acționeze îm
potriva bazelor militare străi
ne de pe teritoriile altor țări".

TOKIO 13 (Agerpres). — într-un articol redacțional, ziarul „Tiubu Nippon" cheamă Statele Unite să dea dovadă, la tratativele de la Geneva, de o abordare lucidă a problemei dezarmării și să pună capăt imediat experiențelor subterane cu arma nucleară. La recentele tratative de la New York și Washington, scrie ziarul, ca urmare a concesiei făcute de U.R.S.S. în problema inspecției la fața locului, a fost creată o bază pentru încheierea acordului cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.
Mitinguri și demonstrații

in Italia
Verificarea ultimelor mecanisme și dispozitive ale noului furnal 

uriaș al întreprinderii siderurgice din Orsko-Halilovsk regiunea O- 
renburg (U.R.S.S.).

PRAGA 13 (Agerpres). 
Printre cele mai însemnate 1- 
nițîative ale tineretului ceho
slovac în întîmpinarea Con
gresului al IV-lea al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac — ce 
va avea loc în luna aprilie 
a.c., sc numără și mișcarea 
„Vsudybyl", prin care se ur
mărește valorificarea materia
lului și utilajelor nefolosite. 
Această acțiune a fost îmbră
țișată de tineri din 1 288 între
prinderi, care au descoperit 
resurse nevalorificate în valoa
re de peste 540 milioane co
roane.

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Guvernul lui Macmillan nu 
poate să-și asigure sprijinul a- 
legătorilor, în special al tine
retului, se spune într-o rezo
luție adoptată Ia 10 februarie 
în cadrul conferinței organiza
ției din Surrey a Ligii „Tinerii 
conservatori", din Eastbourne, 
(Sussex). Autorii rezoluției 
condamnă guvernul pentru 
faptul că nu planifică econo
mia țării și mai cu seamă îl 
critică pentru incapacitatea Iui 
de a lichida șomajul care creș
te mereu.

Din cei 1100 delegați la con
ferință, împotriva rezoluției au 
votat numai 30 de persoane.

Declarațiile lui
HAVANA 13 (Agerpres). 

există nici o îndoială că 
revoluției Cubans față de țările 
socialiste va fi totdeauna o poli
tică de prietenie frățească, a de
clarat Ernesto Guevara, ministrul

— „Nu 
politica

în preajma alegerilor din Canada
OTTAWA 13 (Agerpres). — 

Campania electorală din Canada 
se axează în jurul a două pro
bleme strîns legate între ele : înar
marea
S.U.A. ji Canada. Liderul opoziției 
Lester
la un miting al partidului liberal, 
pe care îl conduce, că va milita 
pentru înzestrarea Canadei cu arme 
nucleare. In același timp, el a ca
lificat drept demagogice criticile 
aduse de partidul conservator, re
prezentat de primul ministru Die
fenbaker, atitudinii Statelor Unite 
față de Canada.

Comentatorii politici occidentali 
consideră că Pearson mizează în 
actuala campanie electorală pe 
sprijinul Statelor Unite. In același 
timp, după cum scrie ziarul fran
cez „Combat", se pare că 
Casa-Albă vrea să dea o mină 
ajutor partidului liberal al 
Lester Pearson, dar se poate

atomică și relațiile dintre

Pearson a declarat din nou

unui bu-aceasta să aibă efectul 
merang".

Observatorii americani 
ză că tocmai intervenția 
tact a Departamentului de Stat a 
fost cea care a provocat criza po
litică din Canada și totodată criza 
din relajiile americano-canadiene, 
și că orice amestec american în 
campania electorală canadiană ar 
putea determina victoria partidului 
lui Diefenbaker, 
in momentul de
S.U.A.

După cum se
apărare a suveranității canadiene 
preconizată de Diefenbaker nu a 
fost însă aplicată cu consecventă 
și principala abatere de la această 
politică a constituit-o semnarea u- 
nui acord prevăzind crearea unui 
comandament unificat pentru for
țele aeriene ale celor două fări.

sublinia- 
lipsită de

victorie nedorită 
față în capitala

știe, politica de

Un aspect din timpul grevei tipografilor din New York : greviștii demonstrează în fața clădirii 
ziarului „The New York Times",

Opinia publică canadiană este 
împotriva intrării Canadei în cursa 
înarmărilor nucleare. In articolul 
din „Combat’’ citat mai sus se 
spune : „Ziarul „Pravda" are drep
tate cînd afirmă că populația Ca
nadei este din ce în ce mai fa
vorabilă politicii antinucleare".

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). 
— Din momentul adoptării noului 
decret „cu privire la securitatea 
statului", în Argentina s-au inten
sificat serios represiunile împotri
va persoanelor și organizațiilor 
progresiste. Poliția a arestat șase 
conducători ai Federației universi
tare a studenților din Argentina.

Centrele studențești din care 
fac parte persoanele arestate au 
dat publicității declarații în care 
cer autorităților să-i pună imediat 
în libertate pe conducătorii lor.

ROMA 13 (Agerpres). — Tine
retul din Italia condamnă cu ho- 
fărîre crearea axei Bonn-Paris care 
reprezintă o primejdie pentru 
securitatea popoarelor din Europa. 
Acest fapt este relatat în rezoluția 
conducerii Federației Tineretului 
Comunist italian, dată publicității 
la 12 februarie.

In rezoluție se subliniază nece
sitatea schimbării politicii externe 
actuale a Italiei pentru a ajuta la 
realizarea unei destinderi a încor
dării internaționale și la înfăptui
rea dezarmării generale și totale.

CARACAS 13 (Agerpres). — 
La 12 februarie, organizațiile 
de tineret ale câtorva partide 
politice din Venezuela — 
partidul comunist, partidul „U- 
niunea republicană democrati
că”, 
„Mișcarea

„Acțiunea democrată” și 
revoluționară de

Ernesto Guevara
industriei din Cuba, înfr-un inter
viu acordat societății canadiene de 
televiziune CBC, care realizează în 
Cuba un film de scurt metraj pen
tru televiziune. In ceea ce privește 
politica față de țările capitaliste, 
aceasta depinde de ele însele. 
Totdeauna vom menține relații e- 
conomice cu toate țările lumii care 
vor dori să aibă asemenea relații 
cu noi.

Referindu-se la relații le Cubei 
cu S.U.A., ministrul ,a declarat că 
viitoarele relații americano-cubane 
depind de Statele Unite. „Dacă ele 
ne vor atinge noi ne vom opune, 
a subliniat el, dacă nu ne vor a- 
tinge, va fi mai bine. Vrem să fa
cem comerț cu toate țările, inclu
siv cu Statele Unite"4

MOSCOVA. — Cu prilejul 
semnării planului de colabo
rare pe anul 1963 între Acade
mia R. P. Romine și Academia 
de Științe a U.R.S.S., miercuri 
la amiază ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova. Nicolaie 
Guină, a oferit un dejun în 
cinstea membrilor delegațiilor 
celor două academii.

MOSCOVA. — Ministerul Aiace- 
rilor Externe al U.R.S.S. a adresat 
Ambasadei Elveției la Moscova o 
notă în problema convocării celei 
de-a 20-a conferințe internaționale 
a Crucii Roșii. In notă se exprimă 
dorința de a nu se repeta expe
riența tristă de Ia cea de-a 19-a 
conferință care a avut Ioc Ia Delhi ■ 
în 1957, cînd unele delegații au in
vitat pe ciankaișiști să participe la 
conferință.

In nota Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. se spune că 
pentru a se asigura o atmosferă 
normală desfășurării viitoarei con
ferințe „trebuie condamnată cu as
prime practica ce a dat naștere in
cidentului din anul 1957, cînd s-a 
încercat să se deschidă porțile în 
mișcarea internațională a Crucii 
Roșii faimoasei idei a „celor două 
Chine", care poate fi apărată nu
mai de cei ce nu sînt prietenii po
porului chinez". In notă se mențio
nează că delegația Uniunii Sovie
tice și delegațiile altor state au 
protestat cu hotărîre și au părăsit 
conferința de la Delhi din 1957.

DELHl. — lntr-un interviu acor
dat unui grup de corespondenți 
greci, primul ministru Nehru a de
clarat că lumea trebuie să recu
noască că este posibilă coexistența 
între sisteme sociale diferite. O 
altă cale nu există pentru omenire. 
Orice altă cale duce la război. De

aceea cred în coexistența pașnică, 
a subliniat Nehru.

Răspunzînd Ia întrebări, Nehru 
a arătat că, deși zonele denuclea- 
rizate nu rezolvă problema în în
tregime, ele creează o atmosferă 
de destindere a încordării în rela
țiile dintre state. Nehru a subli
niat că crearea în Balcani a unei 
zone denuclearizate ar contribui, la 
destinderea încordării 
regiune a lumii.

în aceastăNEW YORK 13— Partizanii păcii încheierea (Agerpres). din S.U.A. cer încheierea imediată a unui tratat cu-privire la încetarea tuturor experiențelor nucleare.La 12 februarie, ziua în care la Geneva și-a. reluat lucrările Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, a avut loc la New. York o demonstrație convocată de mișcarea „Femei, luptați pentru pace !“. Demonstranții purtau pancarte cu lozincile : „Nici un fel de experiențe nucleare subterane, în atmosferă și în Cosmos", „Femeile protestează împotriva experiențelor nucleare !“, „Să oferim copiilor noștri cel mai frumos dar — pacea”.Adunați în piața din fața sediului O.N.U., partizanii păcii au străbătut străzile New- York-ului pînă la clădirea poștei orașului de unde au expediat sute de telegrame individuale președintelui J. Kennedy și senatorilor cerîndu-le să introducă moratoriul cu privire la experiențele nucleare subterane și să contribuie la

stingă” — au declarat ca in
tenționează să lupte în comun 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul exploatării imperialiste, 
în declarația comună, publica
tă in legătură cu sărbătorirea 
Zilei tineretului din Venezue
la, ele au chemat toate forțele 
progresiste din țară să creeze 
un front unit cu program anti- 
imperialist și antifeudal.TUNIS 13 (Agerpres). — La Tunis a avut loc seminarul organizat de studenții tunisieni cu tema „Evoluția și viitorul învățămîntului juridic și economic în Tunisia”. Participan- ții la seminar au adoptat o rezoluție în care cer înlocuirea cadrelor didactice franceze cu cele tunisiene, arabizarea treptată a învățămîntului superior și adaptarea metodelor sale la realitatea tunisiană”.într-o altă rezoluție adoptată de participanții la seminar se cere ca lecțiile de economie politică predate la Universitatea din Tunis „să fie orientate spre studierea problemelor legate de dezvoltarea economică și planificare”.

ROMA 13 (Agerpres). — In diferite regiuni ale țării au avut loc noi mitinguri și demonstrații în sprijinul apărării păcii.în orașul Caserta, din apropiere de Neapole a avut loc o * întâlnire a partizanilor neutralității Italiei. „Pentru a salva Italia de distrugere, a declarat în cadrul întâlnirii senatorul Velio Spano, președintele mișcării italiene a partizanilor păcii, trebuie ca Italia să se desolidarizeze de politica agresivă a N.A.T.O., să pășească pe calea neutralității și să depună toate eforturile pentru realizarea unui acord cu privire la

dezarmarea generală și totală sub un control riguros".O puternică antirăzboinică a asemenea, la Pesaro. In cursul demonstrației prof. Andrea Gaggero, membru al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, laureat al premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare", a rostit o amplă cuvîntare. Par- ticipanții la demonstrație au hotărît să organizeze strînge- rea de semnături pe o petiție cerînd lichidarea bazelor militare americane în Italia.

internaționaldemonstrație avut loc, de

Deputății britanici cer extinderea

comerțului anglo - sovietic
LONDRA 13 (Agerpres). — 

Deputatul conservator Paul 
Williams, care adesea se pro
nunță în apărarea intereselor 
constructorilor de nave și ar
matorilor, a arătat la 12 fe
bruarie în camera Comune
lor, vastele posibilități ale ex
tinderii comerțului anglo-so- 
vietic.

Primul ministru, Macmillan, 
a dat asigurări că orice hotă- 
rîre a guvernului englez în 
problema importului de petrol 
sovietic se va lua „pe baza con
siderentelor comerciale".

Laburistul Rankin a propus 
ca Macmillan „să ducă tra
tative cu primul ministru N. 
S. Hrușciov în scopul extinderii 
comerțului cu Uniunea Sovie
tică în legătură cu eșecul în
cercărilor Marii Britanii de a 
ințra în Piața comună".

Macmillan a declarat că gu
vernul încearcă să extindă co
merțul Angliei cu Uniunea 
Sovietică „prin orice mijloace 
favorabile" și a arătat că în ul
timii ani acest comerț a eres, 
cut considerabil.

URUGUAY : Muncitorii din transportul municipal al orașului Montevideo demonstrînd pentru 
satisfacerea revendicărilor lor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai.
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succesul tratativelor de la Geneva.
JOHANNESBURG. — Agen

ția Reuter relatează că în pro
vincia Transkei din Republica 
Sud-Africană, au izbucnit lup
te între unități de partizani a- 
fricani și trupele guvernamen
tale. Luptele au loc în distric
tul Cofimvaba și la ele parti
cipă, potrivit agenției, cîteva 
sute de militari și un impor
tant număr de partizani.

ATENA. — Intre 5 și 15 august 
vor avea loc în insula Ithaka, pa
tria legendarului Ulysse din Odi
seea lui Homer, „Festivitățile odi- 
seice”. Programul manifestărilor 
culturale și artistice va cuprinde 
reprezentații ale unor scene odisei- 
ce din tragedia „Penelopa" de Sa- 
nantopulos, concerte ale Orchestrei 
filarmonice din Milano și ale altor 
formații muzicale, cu soliști ai 
teatrului liric din Atena. Acad. 
Spiros Melias și alți oameni de 
cultură greci, vor ține conferințe 
despre istoria și folclorul insulei. 
Cu acest prilej se va deschide o 
expoziție de cărți turistice, se vor 
desfășura concursuri de ambarca
țiuni cu pînze etc.

PEKIN — La 12 februarie șeful 
statului Cambodgia, prințul Noro
dom Sianuk, a făcut o vizită pre
ședintelui R. P. Chineze, Liu 
Șao-ți. După cum anunță agenția 
China Nouă, între ei a avut loc 
o convorbire prietenească. In ca
drul recepției organizate în cin
stea șefului statului Cambodgia, 
Liu Șao-ți, președintele Republicii 
Populare Chineze, a declarat că re-REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.

glemeniarea problemei privind 
frontiera chino-indiană pe calea 
tratativelor pașnice, este poziția 
fermă a guvernului chinez. Dorim 
să începem cît se poate a'e re
pede tratativele, a adăugat el, dar 
putem să și așteptăm cu răbdare.

In cuvîntarea de răspuns, No
rodom Sianuk și-a exprimat spe
ranța că năzuința guvernului chi
nez și indian spre pace își va găsi 
expresia în soluționarea cu succes 
a problemei de frontieră. Avem 
întotdeauna încredere în viitor, 
a spus el, în triumful final al ra
țiunii.BAGDAD. — Postul de radio Bagdad a informat despre suspendarea restricțiilor de circulație în capitala Irakului.Agenția France Presse anunță că același post de radio a informat și despre confiscarea bunurilor unui număr de 117 persoane. Printre ei se află fostul ministru de Finanțe și liderul Partidului național progresist, Muhammed Hadid, rudele primului ministru Kas- sem, care a fost executat, fostul ministru al economiei, Ibrahim Kubba, și alți membri ai vechiului guvern irakian.

OSLO. — In cadrul unei confe
rințe de presă, primul ministru al 
Norvegiei, Gerhardsen, a subliniat 
că declarația norvegiană de la 
Bruxelles cu privire Ia aderarea 
Norvegiei la Piața comună poate fi 
considerată de fapt anulată. Este 
nerealist să se aștepte un nou con
tact pentru desfășurarea tratative
lor. Gerhardsen s-a pronunțat pentru

X

stabilirea unei colaborări și mai 
strînse între țările membre ale 
Asociației europene a comerțului 
liber, pentru a se lichida total ba
rierele tariiare dintre aceste țări. 
Nu mă incintă apropierea Germa
niei occidentale și Franței de Spa
nia, a declarat Gerhardsen, răspun
zi nd Ia întrebarea unui corespon
dent.

ACCRA 13 (Agerpres). — La 
12 februarie a fost dat publici
tății la Accra comunicatul co
mun semnat de președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah, și 
primul ministru togolez, Nico
las Grunitsky. Cei doi oameni 
de stat s-au întîlnit la 7 fe
bruarie la Accra.

In comunicat se arată că cei 
doi oameni de stat „și-au ex
primat dorința de a normaliza 
relațiile dintre cele două re
publici și au declarat că co
laborarea frățească dintre ele 
trebuie să se bazeze pe respec
tarea de către ambele părți a 
principiului neintervenției în 
afacerile interne ale fiecărui 
stat și respectarea de către am
bele părți a suveranității na
ționale a fiecărei republici".

„Pe baza acestor principii, se 
spune în continuare în co
municat, și conștienți de nece
sitatea stringentă de a obține 
unitatea africană, Republica 
Ghana și Republica Togo hotă
răsc să restabilească contactele 
normale dintre ele cu scopul 
de a contribui la realizarea ra
pidă a acestei unități".
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