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Succes celei de a ll -n
î Conferințe a Asociațiilor

Studenților
îine încep în Ca
pitală lucrările ce
lei de a IV-a Con
ferințe a Uniunii 
Asociațiilor Stu
denților din RP.R. 
Conferința va dez

bate raportul Consiliului 
U.Â.S.R. cu privire la activita
tea desfășurată în perioada 
dintre Conferința a IlI-a și 
Conferința a IV-a și sarcinile 
de viitor ale Asociațiilor Stu
denților, va alege noile organe 
conducătoare ale U.A.S.R.

De la tribuna Conferinței 
vor răsuna cuvinte înflăcărate 
de mulțumire și recunoștință 
pentru părintele iubit al tine
retului — Partidul Muncito
resc Romîn — angajamentul 
și hotărîrea studențimii noa
stre de a depune și mai multă 
rîvnă pentru însușirea științei, 
tehnicii și culturii înaintate, 
de a participa la munca cloco
titoare pe uriașul șantier al 
desăvîrșirii construcției socia
lismului în patria noastră.

Studenții patriei noastre au 
create toate condițiile pentru 
a-șî îndeplini cu succes princi
pala lor îndatorire — de a în
văța, de a se instrui ca specia
liști cu o înaltă pregătire, cu

un larg orizont de cultură, ca 
oameni înaintați, folositori pa- 
trei socialiste. Ca urmare a 
creșteri permanente a sumelor 
alocate de statul nostru pentru 
nevoile școlii superioare în 
primii trei ani ai planului șe- 
senal, s-a lărgit spațiul de în- 
vățămînt, au fost înzestrate 
noi secții și laboratoare cu uti
laj și aparatură modernă, a 
crescut continuu numărul bur" 
sierilor, al căror procent este 
de peste 60 la sută. La dispozi
ția studențimii noastre au fost 
puse cămine noi, care — nu
mai în ultimii trei ani — au 
primit încă 17 000 de studenți, 
depășindu-se astfel prevederile 
Directivelor Congresului al 
III-lea al P.M.R. pe întreaga 
perioadă a planului de 6 ani.

Aceste cifre, bine cunoscute 
tuturor studenților, vorbesc 
convingător despre larga dez
voltare a învățămîntului supe
rior în anii puterii populare, 
despre democratismul școlii 
noastre superioare, ale cărei 
porți sînt larg deschise pentru 
toți tinerii dornici de învăță
tură.

Cea de-a IV-a Conferință a 
U.A.S.R., care își desfășoară 
lucrările într-o etapă de mare

DE ZIUA
CEFERIȘTILOR

(Meseria de mecanic de loco-j 
[motivă este una dintre cele) 
( mai frumoase, dar și pline de I 
^răspundere. Acest lucru îl cu-j 
f noaște bine Alexandru Cojo-j 
f caru de la nodul C.F.R. Pio- J 
j iești. întreaga lui activitate ej 
[•caracterizată de spirit de disci- j 
1 plină și strădanie necontenită J 
[ pentru îmbogățirea cunoștin- [ 
fțelor profesionale. Tovarășii) 
( săi de muncă îl știu ca pe un J 
(mecanic harnic și entuziast, j 
[Datorită grijii și priceperii . cu j 
f care întreține și exploatează 1 
f locomotiva pe care lucrează, [ 
[el economisește lunar circa 10 j 

tone combustibil. J
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sută la mărfuri expediat^ 
104,3 la sută Ia parcursul măr
furilor și 102,7 Ia sută Ia par
cursul călătorilor.

întîmpinarea Zilei ceferiști
lor a prilejuit o însuflețită în
trecere, soldată cu obținerea 
unor noi și importante succese 
de către muncitorii de Ia căile 
ferate. De exemplu, de la în
ceputul lunii februarie și pînă 
acum, mecanicii și fochiștii din 
Stația C.F.R.-Baia Mare au 
transportat în plus, în trenuri 
cu tonaj sporit, aproape 3 000 
de tone de mărfuri *, tinărul 
mecanic Ion Rișca de la De
poul C.F.R. Suceava a remor
cat cu brigada lui 10 trenuri 
cu tonaj sporit* transportând 
în plus 2 800 tone de măr
furi. De la începutul anului și 
pînă acum, mecanicii și fochiș
tii de Ia Depoul C.F.R.-Petro- 
șeni au remorcat de asemenea 
200 trenuri cu un supratonaj 
de 25 000 tone, iar cei de Ia 
Depoul Timișoara au economi
sit mai mult de 1000 de tone 
combustibil.

Oameni de nădejde, entu
ziaști constructori ai socialis
mului, ceferiștii sînt hotăriți să 
lupte pentru a-și spori tot mai 
mult contribuția lor Ia înde
plinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
muncind cu răspundere pentru 
asigurarea unei exemplare re
gularități a circulației trenuri
lor, pentru transporturi rapi
de, sigure și ieftine.

Tineretul patriei noastre, 
alături de toți oamenii muncii, 
urează ceferiștilor, de ziua lor, 
să obțină noi și însemnate 
succese in muncă, să contri
buie tot mai mult Ia înflorirea 
scumpei noastre patrii.

ărbătorim astăzi 
Ziua ceferiștilor. 
Detașament de nă
dejde al clasei 
muncitoare, luptă
tori înflăcărați 
pentru bunăstarea

patriei, ceferiștii se bucură de 
prețuirea și stima întregului 
nostru popor.

Sărbătoarea lor, care se în
scrie în rindul marilor sărbă
tori cu care poporul nostru îi 
cinstește pe cei ce muncesc, 
coincide în acest an cu aniver
sarea a 30 de ani de la eroicele 
lupte din 1933 ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști — una 
din cele mai grandioase bătălii 
de clasă purtate de proletaria
tul țării noastre, care au în
scris o pagină de glorie nepie
ritoare în istoria mișcării mun
citorești, a luptei poporului ro- 
mîn pentru libertate, împotri
va jugului exploatării, pentru 
interesele sale vitale. Cauza 
pentru care au luptat munci
torii ceferiști și petroliști a 
triumfat pentru totdeauna în 
țara noastră.

Alături de întregul popor, 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romin, 
ceferiștii își aduc o importantă 
contribuție la măreața operă 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.

Căile ferate au cunoscut în 
anii regimului democrat-popu
lar o amplă dezvoltare. In 
1962, de pildă, capacitatea de 
transport a căilor ferate a 
crescut, prin înzestrarea rețe
lei cu 35 locomotive Diesel e- 
lectrice, 3 088 vagoane de mar
fă ș.a. Volumul transporturilor 
a crescut, de asemenea, an de 
an. In transportul feroviar pla
nul pe anul trecut a fost în
deplinit în proporție de 101,1 Ia

Muncitor
Rubrica de sport

Duminică 17 februarie 1963

Avancronica muzicală

Depuneri de coroane la placa
comemorativă de la „Grivița roșie"

avînt al muncii întregului po
por pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste, are o impor
tanță deosebită în îmbunătăți
rea întregii munci și activități 
a tineretului nostru studios. în 
această perioadă, învățămîntu- 
lui nostru superior în continuă 
dezvoltare îi revine marea sar
cină de a pregăti cadre de spe
cialiști pentru toate domeniile 
de activitate, care să-și aducă 
contribuția lor entuziastă la 
realizarea mărețelor obiective 
puse de partid în fața între
gului popor.

Pornind de la aceste sarcini, 
Conferința va analiza activita
tea asociațiilor pe ultimii ani, 
va face un larg și rodnic 
schimb de experiență, va sta
bili măsuri corespunzătoare 
pentru a spori strădania stu
denților în însușirea unor trai
nice cunoștințe, în formarea 
unui larg orizont ideologic, po
litic și cultural.

Fără îndoială că un loc im
portant în dezbaterile confe
rinței îl va ocupa pregătirea 
profesională a studenților. An 
de an, studenții au obținut re
zultate tot mai bune la învăță
tură. în sesiunea din ianuarie 
1963, bunăoară, peste 80 la 
sută din totalul studenților 
prezentați la examene au luat 
note peste 7. Aceasta denotă 
creșterea răspunderii studenți
lor față de -învățătură, crește
rea conștiinței lor socialiste. 
Realizînd un larg schimb de 
experiență, Conferința va aju
ta Asociațiile Studenților să-și

Scinteia tineretului**

Cu prilejul zilei de 16 Februarie
în ziua de 16 Februarie, cu. .

la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din februa- 
. . _ __ " [ avut loc manifestări consacrate a-

prilejul aniversării a 30 de ani de

rie 1933, in întreaga țară au 
cestui eveniment de seamă.

zilnic

In apropierea cabanei Bîlea-Lac din munții Făgăraș.

(Continuare în pag. a 111-a)
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în anul trecut, la întreprin. 
derea textilă din Galați au 
fost montate 210 războaie noi 
automate, precum și numeroa
se carde cu o capacitate spo
rită, mașini de canetat și de 
bobinat, autoclave și alte in
stalații moderne. Ca urmare, 
a crescut simțitor producția 
de calitate superioară.

Cu noul lot de războaie au
tomate puse anul acesta în 
funcțiune, numărul lor a ajuns 
la 310. S-a ajuns astfel ca în
treg utilajul și instalațiile țe- 
sătoriei „A“ să fie automati
zate.

(Agerpres)
••-----------

Intensă activitate culturală la sate
în, lunile din iarna 

aceasta s-au deplasat 
în satele de pe întreg 
cuprinsul țării aproa
pe 45 000 de oameni 
de știință, scriitori, 
cadre didactice, me
dici, ingineri, acti
viști de partid și de 
stat. Ei au ținut la că
minele culturale și 
cluburi expuneri des
pre realizările obținu
te de poporul nostru, 
sub conducerea parti
dului în construcția 
socialismului, despre 
politica externă a sta
tului nostru, conferin-

țe despre realizări ale 
științei și culturii ro- 
minești etc. Au fost 
înfățișate, de aseme
nea, principalele pro
bleme ale întăririi e- 
conomico-organizafo- 
rice a gospodăriilor 
agricole colective și 
organizării muncii în 
unitățile agricole so
cialiste.

Oamenii de știință, 
scriitorii, 
dactice, 
ginerii 
lectuali 
de asemenea, 
fiunile brigăzilor știin-

înfre-
pe- 

3 500

înaltă 
în a-

cadrele di- 
medicii, in
și alfi iuțe

au participat 
la ac-

fifice, care au 
prins în această 
rioadă peste 
deplasări.

Specialiști cu 
calificare au dat
cest timp aproape 500 
de consultații științifi
ce cadrelor de con
ducere și tehnice din 
unități agricole socia
liste.

La toate aceste ma
nifestări au luat parte 
mai mult de 5 137 000 
țărani colectiviști, lu
crători din S.M.T. și 
G.A.S.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de a 30-a 
aniversări a eroicelor lupte 
din februarie 1933 ale munci
torilor ceferiști și petroliști, 
sîmbătă dimineața a avut loc 
solemnitatea depunerii de co
roane de flori la placa come
morativă de la Uzinele „Gri
vița roșie" în amintirea eroi
lor și martirilor care s-au 
jertfit luptînd pentru pace, li
bertate și bunăstarea poporu
lui muncitor.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ștefan Voi- 
tec, Gheorghe Stoica, membri 
ai C-.C. al P.M.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor 
de masă, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, participanți la luptele 
din februarie 1933, reprezen
tanți ai colectivului Uzinelor 
„Grivița roșie" și delegații ale 
altor întreprinderi 
ștene.

în sunetele imnului 
căzuți, au fost depuse coroane 
de flori din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Consiliului Central 
aț Sindicatelor, C.C. al U.T.M. 
și Consiliului U.A.S.R., Consi
liului național al femeilor, 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și Sfatului Popu
lar al Capitalei; Ministerului

Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, C.C. al Uniunii sin
dicatelor din transporturi și 
telecomunicații, Consiliului lo
cal al sindicatelor din Bucu
rești, colectivului Uzinelor 
„Grivița roșie“ și altor între
prinderi și instituții bucureș- 
tene. Pionieri au depus jerbe 
de flori.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

★
în aceeași zi, la placa me

morials din fața Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor au fost depuse co
roane de flori din partea or
ganelor de partid și de stat ale 
Capitalei, a unor întreprinderi 
și instituții bucureștene, pre
cum și jerbe de flori din par
tea pionierilor,

(Agerpres)

bucure-

eroilor

DIALOG EU 
emmNKm voum

e adresa ziarului sosesc 
scrisori trimise de coresponden
ții voluntari. Aducîndu-Ie, poș
tașul ia cu el in schimb un nu
măr Ia fel de mare de plicuri a- 
dresate celor care ne-au scris cu 
citeva zile înainte. Aceste scri

sori cuprind îndrumări, staturi, răspunsuri 
la unele întrebări etc.

Mulți corespondenți voluntari și-au ex
primat părerea că ar fi bine să se publice 
chiar în paginile ziarului articole de în
drumare. Ei simt nevoia să aile o seamă de 
observații cu caracter mai general, să ci
tească despre munca unor corespondenți 
voluntari fruntași, să învețe din experien
ța lor sau din observațiile care se fac pe 
marginea scrisorilor mai puțin realizate.

Ca urmare a acestor sugestii, începind 
cu numărul de față, redacția ziarului nos
tru inițiază rubrica,,Dialog cu coresponden
tul voluntar". Rubrica va apare săptămi- 
nal, în numerele de duminică ale ,,Scinteii 
tineretului".

ată, adunate pe masă scrisorile sosite în 
săptămina care astăzi se încheie. Sute de 
plicuri conținind informații, reportaje, 
portrete, versuri sau scrisori personale a- 
dresate redacției, fotografii făcute de ama
tori, desene și caricaturi... Sute de scrisori, 
dar și mai multe fapte de viață, întîmplări

— majoritatea semnificative pentru zilele pe care le 
trăim. Mirea Ionel, lăcătuș din Ploiești, ne scrie despre 
entuziasmul cu care tinerii de la Atelierele de reparat 
material rulant din oraș muncesc în producție : „De la 
începutul anului la secția montaj — scrie el — s-au pre
zentat la recepție numai lucrări de bună calitate. Nici 
o piesă n-a fost dată la rebut". Și corespondentul vor
bește mai amănunțit despre tinerii cei mai buni, despre 
faptele lor... In satele din regiunea Hunedoara, scrie 
corespondentul Nicolae Nănescu, din Deva, electrifica
rea a luat o așa mare dezvoltare — Ca de altfel peste 
tot în țară — incit s-a simțit nevoia deschiderii unor 
școli pentru pregătirea de cadre calificate de muncitori 
electricieni care să întrețină rețelele electrice in fiecare 
sat... V. Porumboiu, tehnician agronom își intitulează 
corespondența : „Pe dealul sterp — podgorie bogată" și 
ne descrie în cuvinte simple, dar cu multe exemple o 
acțiune a tinerilor din comuna Finta, raionul Ploiești, 
care s-au angajat să redea agriculturii 10 hectare de pe 
dealul sterp al Mărăcinilor. Alexandru Țurcan, funcțio
nar, făcînd o vizită prin raionul Brăila a rămas entu
ziasmat de numărul mare de construcții care s-au înălțat 
recent în fiecare sat și ne-a scris, iar ti nărui Ștefan 
Buiculescu, a luat parte la o intervenție rapidă care a

fost necesară pentru a nu se opri termocentrala Cîm- 
pina, amenințată de ploile abundente.

Fapte simple, emoționante, care arată cit de bogată 
este viața noastră, dar care vorbesc și despre pasiunea 
care-i caracterizează pe cei mai buni corespondenți vo
luntari, pasiunea de a descoperi sensuri noi în faptele 
cotidiene, de a sesiza aspecte inedite, specifice locului în 
care trăiesc și muncesc.

Intr-adevăr, unui corespondent voluntar îi sînt nece
sare, pe lingă pasiune și perseverență — spiritul de dis- 
cernămînt, capacitatea de a alege din numărul infinit 
de întîmplări, pe acelea care să vorbească cel mai deplin 
despre transformările care au loc zi de zi.

Fiindcă foarte mulți corespondenți ne întreabă : „ce 
calități trebuie să aibă scrisoarea trimisă de mine pentru 
ca ea să vadă lumina tiparului ?”, să încercăm a scoate 
citeva învățăminte pornind chiar de la unele scrisori 
primite în săptămina aceasta.

Prima întrebare pe care și-o pune corespondentul este 
foarte firească: „Despre ce să scriu? Ce fapte anume 
roi comunica redacției pentru ca ele să-l intereseze pe 
Cititor?" Aceasta este, intr-adevăr, prima și cea mai 
importantă problemă : să știi să alegi din mulțimea de 
fapte pe acelea care să te intereseze nu numai pe tine, 
cel care scrii, dar să-l intereseze și pe cititorul din celă
lalt colț al țării, și el să se bucure odată cu tine pentru 
un succes 
relatat.

lată, de

sau să învețe și el din faptul pe care l-ai

pildă, un exemplu. Se știe că în viața cultu-
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

CLUJ. — La Atelierele de re
parat material rulant „16 Fe
bruarie" a avut loc solemnitatea 
depunerii unor coroane de flori 
la placa comemorativă ridicată în 
memoria muncitorilor ceferiști 
din Cluj, care în Februarie 1933 
s-au ridicat la luptă împotriva o. 
diosului regim burghezo-moșie- 
resc. La clubul „Metalul" C.F.R. 
Cluj a avut loc sîmbătă după- 
amiază o adunare festivă cu pri
lejul căreia tovarășul L. Archiu- 
deanu, secretar al Comitetului o- 
rășenesc Cluj al P.M.R., a vorbit 
despre însemnătatea zilei de 16 
Februarie, O adunare asemănă
toare a avut loc și la Atelierele 
de reparat material rulant „16 
Februarie". La casa de cultură 
a studenților 6-a ținut un simpo
zion închinat evenimentelor de 
acum 30 de ani.

CRAIOVA. ■— Sute de tineri 
s-au întilnit sîmbătă în sala Fi
larmonicii de Stat cu tovarășnl 
Constantin Drăgan, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Oltenia al P.M.R., care a evocat 
episoade din timpul grevelor 
muncitorilor ceferiști și petro
liști din februarie 1933. Pionierii 
școlii medii nr. 2 „Frații Bu- 
zești" au prezentat apoi montajul 
literar „Luptători pentru pace, 
socialism și fericirea poporului”. 
La filiala Craiova a societății de 
științe istorice și filologice a a- 
vut loc un simpozion.

Sîmbătă a fost dezvelită la 
Craiova o placă comemorativă 
pe clădirea unde, în timpul pro
cesului înscenat conducătorilor 
luptelor ceferiștilor și petroliști
lor din Februarie 1933, a fost edi
tat de către Partidul Comunist 
ziarul „Apărarea ceferiștilor'

care ■ apărut în toată perioada 
desfășurării procesului.

BAIA MARE. — La casa de 
cultură a sindicatelor a avut loc 
sîmbătă după-amiază un simpo
zion consacrat aniversării a 30 de 
ani de Ia luptele glorioase ale 
ceferiștilor și petroliștilor. Cu a- 
cest prilej au fost prezentate ex
punerile „Însemnătatea luptelor 
muncitorilor ceferiști și 
liști din februarie 1933 
mișcarea muncitorească din țara 
noastră", „Grivița roșie în lite
ratură”, „Reflectarea luptelor din 
Februarie 1933 în arta plastică".

TG. MUREȘ. — La palatul cul
turii din Tg. Mureș a avut loc 
sîmbătă o adunare festivă consa
crată aniversării a 30 de ani de 
la luptele greviste din Februarie 
1933. Despre însemnătatea zilei 
de 16 Februarie a vorbit tov. N. 
Vereș, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Tg. Mureș al P.M.R.

Excursii

petro- 
pentru

Cu prilejul aniversării eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din tebruarie 1933. agențiile 
Oficiului Național de Turism — 
„Carpați" din țară au organizat 
numeroase excursii cu trenul și 
autocarul la București și la Muzeul 
„Doitana".

In această săptămînă, 1 600 de 
tineri din Onești, din orașul și ra
ionul Slatina au plecat la Doltana, 
continuîndu-și apoi călătoria In 
Capitală. Aici au vizitat noul car
tier și Uzinele „Grivița roșie", 
precum și alte cartiere ale Bucu- 
reștiului.

De asemenea, au participat Ia a- 
ceste excursii numeroase grupuri 
de muncitori, tehnicieni, ingineri și 
colectiviști din regiunile Crișana, 
Hunedoara, Iași, Mureș Autonomă- 
Maghiară și altele.

(Agerpres)

Inginerul Mircea Gabor de la Fabrica de scule din Rișnov îi ajută pe tinerii muncitori loniță Ion,
Timofei .Victor, Ion Florin și Mustăfia Ion să aprofundeze unele probleme noi - învăjate la ’școala 

serală unde sînt elevi. Foto : N. STELORIAN

Gata pentru lucrările agricole de primăvară
PLOIEȘTI. — S.M.T. din re. 

giunea Ploiești au reparat și 
revizuit mai mult de 90 la sută 
din tractoarele și mașinile a- 
gricole. Ele fac acum ultimele 
pregătiri pentru însămînțările 
de primăvară. Experiența uni
tăților fruntașe Ciorani, Pa
dina, Sihlea, care au terminat 
cu mult înainte de data pre
văzută reparațiile, a fost gene, 
ralizată. Astfel, în numeroase 
S.M.T. munca a fost organi
zată în două schimburi pe an- 
samble și subansamble. O ma
re parte din piesele necesare

au fost recondiționate sau exe
cutate în atelierele proprii.

BRAȘOV. — Și mecanizate, 
rii de la S.M.T. Făgăraș și 
Rupea, regiunea Brașov, au 
terminat reparațiile. Ei au or
ganizat munca în flux tehno
logic continuu, s-au aprovizio
nat din timp cu piese de 
schimb. Acum aceste unități 
repară mașinile agricole pe 
care le vor folosi la recoltat.

CLUJ. — S.M.T. din re
giunea Cluj au pus în stare de 
funcționare aproape 90 la sută

din numărul tractoarelor și 
mașinilor agricole. Fruntași 
sînt tractoriștii de la S.M.T. 
Bistrița, Cîmpia Turzii și Hue
din, unde lucrările sînt pe 
sfîrșite.

ORADEA. — La
Sălard, Lunca-Cernei, ____ ,
Valea Iui Mi’hai, Săcueni din 
regiunea Crișana tractoarele 
și mașinile agricole sînt gata 
pentru începerea lucrărilor iîn 
cîmp. La celelalte unități din 
regiune mecanizatorii' execută 
ultimele lucrări de pregătire.

(Agerpres)

G.A.S. 
Ținea,
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 aracteristicile și 
progresul învăță- 
mîntului nostru su
perior se exprimă 
prin cei aproape 
100 000 de studenți, 
prin laboratoarele, 

bibliotecile și sălile de curs 
moderne, înzestrate cu cele mai 
noi aparate și tratate științifice, 
prin căminele și cantinele spa
țioase, comode, prin numărul 

mare de absolvenți bine pregă
tiți, în toate domeniile, prin 
impresionantul număr de cadre 
didactice care lucrează azi în 
universitățile și facultățile noa
stre.

Regimul nostru consacră dez
voltării învăfămîntului superior 
o grijă la proporțiile și la di
mensiunile marilor posibilități 
pe care socialismul le-a creat 
pentru dezvoltarea științei și 
culturii pusă în slujba progre
sului și a fericirii poporului. 
Industria metalurgică sau in
dustria chimică, marile cetăfi 
industriale ale țării — Hune
doara, Reși[a, Romanul, Bucu- 
reștiul sau Galații, Borzeștii, 
Brazii sau Săvineștii — solicită 
mereu, în ritmul propriei lor 
dezvoltări, specialiști cu o înal
tă calificare. Construcțiile de 
termo și hidrocentrale, înălța
rea și modernizarea tuturor 
orașelor noastre cer de aseme
nea noi și noi ingineri construc
tori la care temeinicia pregăti
rii științifice să se îmbine cu 
fantezia și gustul pentru fru
mos.

In toată fara ogoarele s-au 
unit pentru totdeauna spre a fi 
mal bine lucrate, cu ajutorul

mașinilor și al științei. Agricul
tura noastră socialistă în plină 
dezvoltare are nevoie de mii 
și mii de specialiști, oameni 
stăpîniți de pasiunea nobilă de 
a spori belșugul de pline al ce
lor ce muncesc.

Să mai vorbim oare de grija 
pentru sănătatea poporului și 
de marele număr de tineri me
dici care, în fiecare vară, iau 
drumul satelor să lucreze în 
dispensare și spitale noi, acolo 
unde în trecutul de tristă amin
tire singura autoritate medicală 
era baba doftoroaia, ulcica în 
care descînta ?

Să mai amintim de trecerea 
învătămîntului elementar obli
gatoriu de la 7 la 8 clase și tre
cerea treptată a învăfămîntului 
de cultură generală de la 11 la 
12 clase, fapte de însemnătate 
istorică în dezvoltarea culturii 
și care, de asemenea, cere mii 
și mii de profesori ? In ritm vi
guros, științific planificat, învă
țămîntul nostru superior se dez
voltă an de an. Hotărîrile Con
gresului al 111-lea al P.M.R. i-au 
trasat sarcini mărețe de a for
ma viitorii specialiști ai econo
miei și culturii, oameni temei
nic pregătiți profesional, cu 
înalte însușiri moral-politice.

De aici rezultă nevoia de a 
dezvolta institute de învăță- 
mlnt superior în 13 orașe ale 
(ării. „Cine își închipuia, mă 
întreba emoționat mai zilele 
trecute, un coleg din Bacău, că 
orașul nostru, mai demult un 
tîrgușor uitat de lume, orașul 
glodurilor, al ploilor și al tris
telor toamne băcăoane, va avea 
un institut de învățămînt supe

rior ?* Aceste noi și noi iniția
tive, noi și noi ctitorii cultu
rale sînt rezultatul firesc, im
perios și legic al socialismului.

Condițiile de viață ale stu
denților se dezvoltă continuu. 
Aproape 63 la sută din totalul 
studenților locuiesc în cămine 
și iau masa la cantine. Comple
xele cămine-cantine din Bucu
rești și Cluj, din Iași, din Timi
șoara, din Craiova și din Bra
șov ilustrează cum nu se poa
te mai convingător grija deo
sebită pe care o poartă partidul 
și statul nostru studențimii.

Și n-am trăit clipe mai recon
fortante, mai tonice, ca atunci 
cînd, de pe terasa marei cantine 
a complexului studențesc din 
Cluj, am privit, astă toamnă, 
peisajul multicolor al Someșu
lui și coșurile dominante ale 
fabricilor, și am discutat cu ti
nerii mei prieteni studenți des
pre noile cursuri, despre căr
țile de specialitate apărute în 
timpul verii, despre noile apa
rate sosite în laborator, des
pre dragostea lor pentru spe
cialitatea în care se pregătesc, 
despre pasiunea lor pentru ști
ință și pentru creație.

Am urcat cu studenții din Iași 
într-un balcon de la etajul IV 
al complexului de cămine Co- 
pou. Unul îmi descifra în an
samblul arhitectonic al vechiu
lui și noului Iași clădirea impu
nătoare a Universității „Al. I. 
Cuza' : „Uite, lingă fereastra a 
treia a bibliotecii îmi place să 
învăț. Cînd obosesc, mi-arunc 
ochii asupra lașului istoric și a

lașului socialist și parcă aș 
sorbi apă din izvorul de basm 
al izvodirii de noi puteri", tn 
adevăr, ce minunat se văd de 
pe Copou și Golia și Cetățuia 
noile blocuri turn din Piața 
Unirii.

Am vizitat de mai multe ori 
complexul — microorașul stu
dențesc — de la Grozăvești, 
cum i-a spus un gazetar astă 
toamnă, cînd a intrat în func
țiune, și am remarcat dragos
tea și elanul cu care învățau 
majoritatea studenților. „Priviți, 
mi-a spus unul dintre ei, ca
mere pentru doi studenți — lu
mină fluorescentă, băi moderne, 
cantine asemenea marilor res
taurante elegante de pe litoral. 
Trebuie să dovedim că merităm 
aceste condiții, învățînd cit mai 
bine". Da, trebuie să merităm 
prin munca și învățătura plină 
de pasiune aceste condiții ce 
ne-au lost create. Să dovedim 
că merităm laboratoarele și bi
bliotecile, căminele și cantine
le, sălile de curs și multiplele 
posibilități de însușire a știin
ței și a culturii, grija ca
drelor didactice, numeroase 
și cu o solidă calificare 
în specialitate. Să merităm va
cantele la Sinaia, la Predeal, la 
Sovata, Ia Eforie sau la Costi- 
nești, unde anual pleacă, gra
tuit, zeci de mii de tineri stu
denți să se bucure de aer, 
de viață, de fericire. Să me
rităm faptul că Ia finele anu
lui V, după examenul de 
stat, fiecare tînăr, absolut fie
care tînăr diplorhat de stat 
își primește repartiția lui 
la locul procesului de muncă. 
Și numai cine a trăit vremea

burgheziei și disperarea șoma
jului poate înțelege ce lucru 
extraordinar este această in
trare sigură în cîmpul muncii.

Și trebuie să spun că, aflîn- 
du-mă aproape zi de zi în fa
cultate, mi-am format profunda 
convingere că majoritatea co- 
vîrșitoare a studenților sînt oa
meni cu dragoste față de mun
că, conștienți de răspunderile 
lor viitoare, tineri optimiști, 
entuziaști.

Acum o lună, facultatea la 
care lucrez a primit vizita unui 
profesor universitar japonez. 
Văzuse mai multe țări din Eu
ropa. La noi lua intiia oară con
tact cu o țară socialistă. Ne-a 
tot întrebat despre multe. S-a 
mirat grozav cînd a aflat că, 
în acest an școlar, am primit 
în instituțiile de învățămînt su
perior peste 27 000 de studenți 
în anul I, adică mai mult decît 
toți studenfii pe care îi avea 
Romînia în 1938. Dar mai ales, 
cu o întrebare a stăruit profe
sorul din Tokio :

— Și dacă aveți așa de mulți 
studenți, unde plasați absol
venții ?

— In producție.
— Toți ?
— Toți! am răspuns noi.
Profesorul japonez s-a mirat.
— Chiar pe toți ?
— Absolut pe toți, am zîm- 

bit noi. Și nici nu putem com
pleta anual toate locurile libere 
care se creează mereu prin dez
voltarea economiei și culturii.

— Dar cum se explică asta ? 
a întrebat încă mai nedumerit 
colegul japonez.

Răspunsul a fost scurt:
— Acesta este socialismul 1

DUMITRU ALMAȘ
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S«ls unui restaurant de lux? Nu. Geea c® vedeți în fotografie este sale de mese a cantinei studen

țești cfe le complexul Grozăvești O cantină modernă, asemănătoare, *e află ta Timișoara, alta te 

Cluj, alta Ie lași. Aici — «a, de de altfel în foate cantinele studențești — te servește un meniu 

variat și consistent. Numărul total el studenților care iau masa la cantină s-a ridicat la 47.331,

Ie După cum arată u- 
nul din graficele din I 
această pagină, numă- ■ 
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An de an, noua geografie universitară a patriei s-a schim
bat, devenind tot mai întinsă, mai bogată. Dezvoltarea 
impetuoasă a industriei, agriculturii, științei și culturii, ne
voile crescînde de specialiști în toate domeniile au creat 
necesitatea înființării de institute, facultăți, secții și specia
lități nai. Din cele 48 de institute de învățămînt superior,

i

30 sînt înființate în anii orînduirii socialiste. Institutul de 
petrol, gaze și geologie din București, Institutul politehnic 
din Brașov, Institutul agronomic din Craiova, Institutul de 
mine din Petroșani, Institutul medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș, născute în anii regimului democrat-popular, și-au 
cîștigat deja un bine meritat prestigiu în viața universitară

4
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Anii în care studenții erau ne- 
voiți să locuiască în mansarde 
întunecoase sau în subsoluri pli
ne de igrasie, au apus pentru 
totdeauna pe meleagurile pa
triei noastre. Blocuri zvelte, cu 
ferestre mari, luminoase, cu ca
mera spațioase și mobilate cu 
gust alcătuiesc „orășelele stu
dențești” care se înalță azi în 
toate centrele universitare din 
țară. Numărul total al studenți
lor căminiști a ajuns în acest an 
universitar la 57 090. Iată ima
gini ale acestor „orășele stu
dențești" din Iași și Timișoara.
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a țării. Sarcinilor generalizării învăfămîntului de 7 ani și tre
cerii la Învățămîntul general de 8 ani, ale ridicării nivelului 
cultural al poporului le răspunde înființarea de noi facul
tăți în universitățile existente și crearea noilor institute pe- 
oagogice de 3 ani. La Timișoara — a patra universitate a 
țării, la Pitești, Constanța, Baia Mare, Bacău, institutele pe-

-

w

■- 'j
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dagogice de 3 ani au sporit numărul facultăților la 165, iar 
al centrelor universitare la 13. In fotografii puteți vedea 
aspecte din noile centre universitare ale țării : Institutul 
de mine Petroșani, Institutul medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș, Institutul pedagogic de 3 ani din Bacău și cel mai 
tînăr institut de acest fel, din Pitești.
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cadre didactice. Numă-1 
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| continuă creștere.
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In întîmpinaieci alegerilor

~ de la 3 martie

Intiiniri între candidatii

' PLOIEȘTI - Orașul Mo
roni este unul dintre nume
roasele centre petroliere de 
pe Valea Prahovei care în re
gimul nostru a cunoscut o 
puternică înflorire. Locul bor
deielor în care trăiau 80 la 
sută din petroliști a fost luat 
de blocuri moderne, conforta
bile. In oraș există un spital 
și dispensare moderne, cine
matograf, complexe de de
servire ale cooperației mește
șugărești și de consum, școli 
medii și tehnice, școli de 8 
ani, un club al petroliștilor, un 
complex sportiv etc. S-au re
parat străzi, poduri, au fost 
amenajate numeroase parcuri. 
Față de 1938, cînd în acest 
centru petrolier nu existau 
decît 3 medici, în noile uni
tăți spitalicești de aici există 
acum 31 de medici și 78 de ca
dre medicale medii. Trecînd în 
revistă realitățile de ieri și de 
azi ale vieții lor, cetățenii din 
Moreni care s-au întîlnit cu 
candidații. F.D.P.: petroliștii 
Constantin Ion, Gheorghe Stoi
ca, Nicolae Chirea, au dezbă
tut totodată posibilitățile de 
a -face ca orașul lor să fie și 
mai bine gospodărit. Ei au pro
pus să se modernizeze o serie 
de drumuri și să fie extins ilu
minatul modern, să se amena
jeze noi spații verzi în incinta 
schelei etc.

întîlniri între candidați și 
alegători au mai avut loc la 
Băicoi, Boldești, Breaza, Buș
teni și în alte localități de pe 
Valea Prahovei.

CONSTANȚA — în întîlni- 
rile pe care le au în aceste 
zile premergătoare alegerilor 
de la 3 martie cu candidații 
F.D.P., locuitorii satelor dobro
gene analizează rezultatele 
muncii comune desfășurată 
pînă acum pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea localităților 
lor, hotărăsc împreună ce vor 
face în viitor. Peste 5 000 de 
propuneri gospodărești făcute 
de la ultimei? . alegeri de ce
tățenii din acăăstă parte a ță
rii au fost înfăptuit^.,Numai îți. 
ultimul an în 'regiune an foști 
date în folosință 25 de cămi
ne culturale, spațiul școlilor 
sătești a fost mărit cu încă 
59 săli de clasă, au luat ființă 
10 noi case de naștere. Pentru 
colectiviștii din Lipnița, Izvo- 
ru, Biruința și din alte comu
ne și sate s-au dat in folosin
ță instalații cinematografice

Succes deplin celei de a IV-a 
Conferințe a Asociațiilor Studenților

(Urmare din pag. I) 

îmbunătățească munca, să con
tribuie mai susținut la stimu
larea interesului studenților 
pentru studiu, la creșterea pa
siunii lor tinerești pentru în
sușirea științei, tehnicii și cul
turii înaintate. Lucrările con
ferinței vor face și o analiză a 
contribuției asociațiilor stu
denților, la mai buna găsire și 
promovare a unor forme care 
să ducă la legarea tot mai 
strînsă a învățămîntului cu 
practica, cu viața, la mai buna 
organizare a practicii, precum 
și la o mai bogată activitate de 
cercetare în cercurile științifi
ce studențești, la dezvoltarea 
interesului studenților pentru 
munca creatoare în folosul 
producției.

Cea de-a IV-a Conferință va 
constitui, de asemenea, un pri
lej de analiză multilaterală a 
contribuției asociațiilor stu
denților la munca educativă 
care se desfășoară în institu
tele noastre de învățămînt su
perior, prilej pentru asociațiile 
studenților să-și îmbogățească 
experiența și să-și îmbunătă
țească munca lor de educare a 
studenților în spiritul ideolo
giei marxist-leniniste — ideolo
gia partidului nostru, al înalte
lor idei ale patriotismului so
cialist și internaționalismului 
proletar.

(Urmare din pag. I)

raia a fiecărei localități au loc 
nenumărate manifestări, spec
tacole, jocuri sportive, concerte, 
filme etc., etc. Virgil Tarla, co
respondent din localitatea Oțelul 
roșu a descoperit în viața cultu
rală a școlii sale un fapt care nu 
numai că prezintă interes, dar îi 
prilejuiește corespondentului și 
susținerea unei idei valoroase. 
Despre ce este vorba? Pînă nu 
de mult, activitatea culturală la 
școala profesională de la Uzina 
Oțelul roșu nu se desfășura prea 
bine. La școala profesională din 
Caransebeș, in schimb, organiza
rea activității culturale se făcea 
într-un mod foarte interesant. La 
sugestia comitetului raional 
U.T.M., tinerii de la Școala profe
sională din Caransebeș i-au invi
tat pe cei de la Oțelul roșu intr-o 
duminică la un schimb de expe
riență cu tema : Cum ne petre
cem noi timpul liber. Ucenicii 
de la Oțelul roșu au venit și au 
rămas entuziasmați de modul în 
care organizația U.T.M. a gazde
lor se ocupă de mobilizarea tine
rilor la activitățile culturale. 
„Vom face și noi la fel, și-au zis 
ei și, întorși la uzină s-au apucat 
de lucru. La rîndul lor, după ce 
s-au pregătit bine, pe data de 9 
februarie, tinerii de la Oțelul ro
șu i-au avut ca oaspeți pe tinerii 
din Caransebeș. Ce au văzut ei ? 
Un pasionant concurs al celor 15 
brigăzi artistice de agitație care 
cuprind 170 elevi artiști-amatori. 
O fanfară a școlii formată din

alegători
moderne, 30 de sate au fost 
electrificate, iar altele radiofi- 
cate. In frunte cu deputății lor, 
locuitorii satelor dobrogene 
întreprind numeroase acțiuni 
gospodărești în întrecerea pen
tru titlul de „Cea mai fru
moasă comună” sau „Cea mai 
frumoasă circumscripție”. Prin 
participarea voluntară a mase
lor de cetățeni la aceste ac
țiuni, in ultimul an s-au rea
lizat economii în valoare de 
peste 20 milioane lei.

La adunările pentru propu
nerea candidaților în alegeri, 
oît și la întîlnirile cu aceștia, 
cetățenii fac noi propuneri 
gospodărești, angajîndu-se să 
dea tot sprijinul pentru rea
lizarea lor.

BAIA MARE — Cetățenii din 
comuna Ghenci, raionul Că
rei, au hotărît în cadrul întîl- 
nirilor cu candidații F.D.P., să 
electrifice comuna în cinstea 
alegerilor de la 3 martie.

în timpul întîlnirii cu cetă
țenii din circumscripția nr. 1, 
candidatul Elek Vadon a avut 
de însemnat în carnetul său de 
notițe multe propuneri privind 
gospodărirea și înfrumusețarea 
localității lor. Printre aceste 
propuneri, pe care cei prezenți 
la adunare s-au angajat să le 
sprijine, se numără săparea u- 
nui canal pentru scurgerea a- 
pelor rezultate din topirea ză
pezilor, și amenajarea unui lac 
de acumulare care să fie folo
sit pentru o crescătorie de gfș- 
te SÎ rațe, amenajarea unor tro 
tuare etc. La întilnirea cu can
didatul Petre Seveșan, alegăto
rii Arcadie Csoma, Iosif Be- 
recki și multi alții au făcut 
de asemenea numeroase propu
neri cu privire la dezvoltarea 
și înfrumusețarea comunei.

BACĂU — în circumscrip
țiile electorale comunale din 
regiunea Bacău au avut loc 
pînă acum 932 de întîlniri ale 
candidaților F.D.P. cu alegăto
rii. Cei aproape 40 000 de cetă
țeni care au luat parte la îh- 
tîlniri au făcut sute de pro
puneri pentru mai buna gos
podărire și înfrumusețare a lo
calităților lor.

La cele 45 de întîlniri care 
s-au ținut în orașele raionale 
au participat de asemenea a- 
proape 3 900 de cetățeni.

(Agerpres)

De la tribuna Conferinței 
vor fi împărtășite cele mai 
bune metode folosite de aso
ciațiile studenților în ce pri
vește organizarea plăcută și 
instructivă a timpului liber al 
studenților, dezvoltarea mai 
largă a activității cultural-ar- 
tistice de masă.

Viitorii specialiști, care se de
dică astăzi cu pasiune învăță
turii, cu convingerea că o înal
tă calificare nu se poate dobîndi 
decît printr-o muncă harnică, 
plină de migală, și exigență, 
își vor exprima prin delegații 
la conferință mîndria că tră
iesc și muncesc în vremurile 
marilor transformări care se 
petrec zi de zi sub ochii lor, 
că sînt chemați să participe a- 
lături de harnicul nostru popor 
la înfăptuirea grandioaselor 
planuri elaborate de partid în 
vederea desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria 
noastră.

Urăm celei de a IV-a Confe
rințe a U.A.S.R. dezbateri rod
nice, care să ducă la ridicarea 
nivelului activității asociațiilor 
studenților, în scopul antrenă
rii studenților lă însușirea te
meinică a științei și tehnicii, 
al educării lor în spiritul devo
tamentului pentru idealurile 
socialismului și comunismului.

Succes deplin1

50 elevi, un cor de 140 de per
soane, cu un bogat repertoriu și 
multe altele. Corespondentul des
crie cu multe amănunte cele 
două vizite și scrisoarea sa de
monstrează foarte concret, cit de 
Utile sînt schimburile de expe
riență.

Aceeași pricepere de a alege 
din mulțimea de fapte pe cele 
mai interesante, din care și alții 
să poată învăța ceva, o dovedesc 
și corespondenții noștrii Liviu 
Conderman, din Dărăbani-Sucea- 
va, C. Ispășoiu din Galați, Marin 
Aiftineă din regiunea Suceava, 
Iacob Viădescu din regiunea Ar
geș, C. Arambașa, student din 
București, Engclie Pantilimon, 
dulgher de mină din Deva, Vasile 
Notingher, din Vișeul de sus și 
mulți alții.

întrebarea : despre ce să scriu? 
•— este completată de unii 
corespondenți cu alta: unde să 
caut faptele cele mai interesante? 
Și această întrebare merită a- 
tenție deși răspunsul e foarte 
simplu. Faptul interesant tre
buie căutat la locul de muncă, 
în orașul în care trăiești, la 
clubul unde mergi să dansezi sau 
să vezi un film, în faptele tova
rășilor tăi. Pentru ca să poată 
afla la timp și în modul cel mai 
exact faptele noi, corespondentul 
e bine să participe el însuși la 
desfășurarea lor, el trebuie să fie 
mereu prezent acolo unde se pe
trece ceva interesant. E bine 
pentru acesta să ceară ajutorul 
organizației U.T.M. în așa fel in
cit să poată fi ajutat să informeze

( La circumscripția electorală din J 
( comuna Siliștea Crucii, raionul | 
|- Băilești, regiunea Oltenia, un j 
f grup de tineri verifică dacă sînt J 
f înscriși pe listele de alegători.!
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Astăzi prin raionul Dej
Ț i-ar trebui multe zile pentru 

] a face doar un rezumat a 
’ tot ce s-a înfăptuit în anii 

regimului democrat-popular în 
raionul Dej din regiunea Cluj. Sini 
realizări care se daîoresc poeticii 
partidului nostru puse în apl care 
cu aportul oamenilor muncii din 
raion. Raionul Dej s-a dezvol
tat mult in anii puterii popu
lare. Asemenea depoului de lo
comotive Dej-Triaj, unitate nouă, 
au luat ființă o serie de 
întreprinderi subordonate sfatu
rilor populare : Fabrica de con
serve „11 Iunie”, întreprinderea 
„Bobîlna", Topitoria de cînepă 
din Beclean, stațiunea de mașini 
și tractoare etc.

Aceste unități au fost înzestrate 
în ultimii ani cu utilaj modern de 
înaltă productivitate.

Pentru oamenii muncii din ora
șul Dej au fost construite 
blocuri cu aproximativ 303 de 
parlamente, ceea ce a făcut 
crească suprafața locuibilă cu 
proape 19 000 m.p.

Viața nouă s-a statornicit și 
satele și comunele raionului. Uniți 
în puternice gospodării agricole 
colective, oamenii satelor noastre 
au reușit să sporească an de an 
producția agricolă. Ca urmare a 
dezvoltării multilaterale a gospo- 
a'ăriilor agricole colective a cres
cut 
lor 
cit 
70 000 000 în prezent. A căpătat 
o largă popularizare acțiunea de 
redare a noi terenuri agriculturii. 
Numai în ultimij trei ani, prin ac-

16 
a- 
să 
a-

fondul de bază al gospodării- 
din raion, de la 13 000 000 lei 
era în anul 1959 la aproape

( Școala medie nr. 35 cu pro- 
gram special de educație tizi— 

f că reunește un număr de fa- 
f lentate speranțe ale sportului] 
( romînesc. In fotografie: ele-j 
[•vele Chiriță Lucia, Știrbu ZoiaJ 
f și Solomon Elena executînd un 1 
(spectaculos salt de gimnastică, j 
( 1 
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redacția asupra celor mai intere
sante fapte. La locul de muncă 
sau în colectivele în care trăiești 
se pot afla fapte ca acelea po
vestite de corespondenții citați 
mai înainte — fapte care vorbesc 
despre hărnicia în muncă, la în
vățătură, despre comportarea ti
nerilor.

Cea de a treia întrebare pe 
care ne-o pun foarte mulți din 
corespondenți este: Cum, să 
scriu ?

DIALOG CU
EUHISPONDINTUL VOLUM

Să ne oprim mai atent la a- 
ceastă problemă:

Printre scrisorile primite lg re
dacție săptămîna aceasta găsim 
și pe aceea a unui tînăr din Bucu
rești, Chivu Iulian. El arde de do
rința de a deveni corespondent 
voluntar (și prin asta, se înțele
ge de a i se publica în ziar scri
sorile trimise). Tovarășul Chivu 
se dovedește a fi un corespondent 
harnic, inimos, fapt pentru care 
merită laude. Corespondențele lui 
mai au însă și unele lipsuri pe 
care, desigur, străduindu-se le va 
înlătura. El alege bine temele, se 

țiuni de masă au fost redate a- 
griculturii peste 1 700 hectare.

Mărturie a noilor condiții cre
ate, a ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii este și creșterea 
volumului de mărfuri desfăcute în 
mediul rural. Numai în anul trecut 
valoarea mărfurilor desfăcute se 
ridică la peste 220 030 000 lei. 
Pentru ridicarea nivelului cultural, 
pentru ocrotirea sănătăți' au fost 
realizate înfăptuiri fără precedent. 
In raionul Dej există 44 de sate 
electrificate, 204 școli, 149 căm'ne 
culturale, peste 100 biblioteci să
tești și comunale, bibliotecă raio
nală cu aproape 230 000 volume. 
In anul 1948 în raion exista doar 
un singur cinematograf. In prezent 
sînt 48- Cunoașle o mare dezvol
tare rețeaua sanitară din mediul 
rural. In raionul Dej există acum 
27 circumscripții sanitare, 17 case 
de nașteri, 2 spitale sătești, 2 pre
venitorii și altele.

Cele relatate în 
rînduri sînt doar un 
Uzărilor înfăptuite 
noi, înfr-un raion din țara noastră.

aceste cîleva 
sumar al rea- 
în anii vieții

ION NĂDĂȘAN

U.R.S.S.,

• Concursul de schi al arma
telor prietene începe astăzi la 
Predeal eu participarea a peste 
100 de sportivi din 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulga
ria, R. P, Chineză, R. ~ 
lă, R. D. Germană, R.
și R. P. Romînă. Competiția se 
deschide eu proba de ștafetă 
4*10 km. Luni are loc proba de 
biatlon, iar marți cea de patrulă 
militară.

Printre participanți se află 
campionul mondial de biatlon 
Vladimir Melanin (U.R.S.S.), și 
alți schiori de valoare din cele
lalte țări.

La Predeal timpul este frumos.

P. Mongo- 
P. Polonă

vede însă că atunci cînd trece la 
scris se dovedește cam grăbit. 
Cum procedează el ? Scrie mai în- 
tîi titlul — în care exprimă 
ideea. De exemplu: „O purtare 
necolegială". Articolul care ur
mează sub titlu este însă format 
din două, trei fraze, notate în re
pezeală. Un coleg nu învățase și a 
cerut să-i sufle altul. Acesta i-a 
suflat și tovarășul profesor l-a au
zit. Băieții l-au criticat într-o a~ 
dunare și pe cel care a suflat.

Nu-i așa că nu făcuse o faptă co
legială ? — întrebă coresponden
tul. Să eîntărim mai bine lucruri
le: Faptul în sine este foarte in
teresant: elevii dintr-o clasă s-au 
declarat în dezacord față de un 
coleg de-al lor care înțelesese gre
șit prietenia și Tau invitat la o 
discuție amplă despre colegiali
tate. Pînă aici totul bine. Din 
păcate însă din corespondență lip. 
sește tocmai miezul. Ce intere
sant ar fi fost dacă tovarășul 
Chivu ne~ar fi relatat ce argu
mente susținea cel ce suflase co
legului care nu învățase, de ce

Ciclu 
în- 
re- 
ci-

de filme
în Intîmpinerea alegerilor, 

treprinderea cinematografică 
giona/ă Brașov a organizat un 
clu de filme la safe despre reali
zările obținute In anii puterii 
populare. Filmele prezintă noile 
întreprinderi intrate de curînd m 
funcțiune, succesele muncitorilor 
din industrie, aspecte din viața 
nouă a țărănimii colectiviste, rea
lizări pe tărimul invăfămîntului și 
culturii, al creșterii nivelului de 
trai al populației. în cătunele în
depărtate ale regiunii, în exploa
tările de pădure și la punctele de 
agitație, caravanele cinematogra
fice prezintă filmul „15 ani de 
Republică", precum și documen
tare și jurnale consacrate realiză
rilor regiunii.

(Agerpres)

Ninsoarea a acoperit pîrtiile cu 
un strat gros de zăpadă care asi
gură condițiuni bune de concurs.

• Pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August” s-a disputat 
aseară meciul amical de hochei 
pe gheață dintre selecționatele 
de tineret ale R. P. Romine și 
R. P. Polone. Tinerii hocheiști 
romîni au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (0—2 ; 3—1 ; 
1—0). Astăzi cu începere de la 
ora 18, cele două echipe se în~ 
tilnesc în revanșă.

• Astăzi vor avea loc în Capi
tală trei întilniri de fotbal. Pe te
renul Ghencea, de la ora 11, Steaua

crede el că e bine cum proce
dase, și cu ce argumente a venit 
adunarea, ce au spus elevii, pro
fesorii. înfruntarea de opinii, 
dacă ar fi fost descrisă în scri
soare, ar fi dat valoare corespon
denței ar fi făcut-o publicabilă. 
Asemenea observații se mai pot 
face și în legătură cu scrisorile 
trimise de tineri ca Titi Go- 
doci, regiunea Bacău, Dumitra?- 
cu Dumitra, regiunea Ploiești, 
Rainea Marius, regiunea Bucu-

rești, Elena Baci din Iași etc., 
pe care îi sfătuim să urmărească 
cu atenție recomandările primite. 
Noi le promitem pe mai departe 
ajutorul nostru și sîntern con
vinși că vor deveni în scurt timp 
pricepuți corespondenți volun
tari.

Unii corespondenți, ca de pildă 
Corneliu Popescu din Piatra Olt, 
îngrămădesc în același articol 
foarte multe teme și idei. In ul
tima sa corespondență (o singură 
scrisoare), el ne vorbește despre: 
calitățile morale ale unor tineri, 
despre reparațiile accidentale ale

Avancronica
muzicală

R. Wagner — Uvertura 
operei „Maeștrii cîntăreți 

din Nurnberg"

„Tot astfel, după cum la ve
chii atenieni, unei tragedii îi 
urma o piesă satirică, veselă — 
scria Richard Wagner — mi-a a- 
părut deodată imaginea unei lu
crări comice care, avînd multe 
analogii cu întrecerea cîntăreți
lor de la Wartburg ar fi putut 
să-i urmeze ca o lucrare satirică. 
Am realizat acest proiect în ope
ra „Maeștrii cintăreți din Nurn
berg” al cărei erou principal, 
Hans Sachs, este o întruchipare 
a spiritului creator popular în 
artă”.

Richard Wagner zămislește o- 
pera „Maeștrii cîntăreți din 
Nurnberg” după ce și-a însușit o 
vastă experiență creatoare, după 
ce a devenit cunoscut întregii 
lumi artistice ca un genial dra
maturg muzical, ca un talentat 
arhitect al marilor forme de 
operă.

Realismul conținutului drama
tic și muzical, zugrăvirea veri
dică a situațiilor dramatice și 
personajelor, strălucirea și colo
ritul bogat al orchestrației, ori
ginalitatea armoniilor, profunda 
alimentare din seva bucuriei de 
viață a poporului, fac din „Mae
ștrii cîntăreți din Nurnberg” o 
capodoperă a artei wagneriene, a 
creației, lirice din veacul trecut.

Wagner a elaborat vreme în
delungată această operă. Primele 
schițe ale textului datează din 
1845. iar libretul propriu zis a 
fost scris în anii 1861—1862, 
compoziția fiind terminată în 
1867.

Scriind libretul acestei opere, 
Richard Wagner s~a inspirat din
tr-o serie întreagă de lucrări li
terare, istorice : piesa „Hans 
Sachs” scrisă de l)einliard3tein 
în 1827, povestirea „Martin do
garul și calfele sale” scrisă de 
Hoffman în 1818, lucrările origi
nale ale lui Hans Sachs, și în 
special o lucrare a lui Johann 
Christof Wagenseil imprimată în 
1697.

Părăsind lumea eroilor legen
dari și mitologici care au stat la 
baza operelor sale anterioare, 
Wagner s-a simțit puternic atras 
de viața burgului medieval ger
man. de nobila figură a lui Hans 
Sachs (meșter de ghete și artist 

va juca cu Dinamo București, iar 
la aceeași oră pe Giulești, va în
cepe meciul Rapid—Farul Constan
ța. Progresul joacă pe teren pro
priu de la orele 11,30 cu Metalul 
(București).
• Sala Madison Square Garden, 

a găzduit un mare concurs interna
țional atletic cu prilețul aniversă
rii a 95 de ani de la îniiințarea 
clubului atletic de amatori din 
New York. Performerul serii a fost 
atletul sovietic VALERI BRUMEL, 
care a cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu rezultatul de 2m 23,5 
cm. Aceasta este cea mai bună 
performanță mondială a anului pe 
teren acoperit.

• în meci retur contind pentru 
optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni” la volei (femi
nin), echipa Dynamo Berlin a în
vins cu 3—0 (15—1; 15—8, 15—1) 
pe echipa Galatasaray Istanbul. 
Primul meci, disputat la Istanbul, 
revenise, de asemenea, cu 3—O 
voleibalistelor dinamoviste, care 
s-au calificat în sferturile de finală.
■i (Agerpres)

In Editura politică 
A APĂRUT :

In numele păcii 
și prieteniei

304 pag. 7,25 lei
Lucrarea cuprinde documen

tele oficiale precum și reporta
je cu privire la vizita tovară
șilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer în In
donezia, India, Birmania care a 
avut loc între 1—24 octombrie 
1962. Cartea scoate în evidență 
marea contribuție ce a adus-o 
această vizită la promovarea 
principiului coexistenței pașni
ce, la consolidarea relațiilor de 
prietenie dintre poporul nostru 
și popoarele țărilor respective, 
la întărirea cauzei păcii în 
lume.

Cartea este bogat ilustrata.

locomotivelor, despre comporta
rea băieților față de fete, despre 
cursurile de ridicarea calificării 
și multe altele. Toate aceste teme 
sînt interesante, dacă le luăm 
în parte, dar fiecare dintre ele 
merită să fie tratate separat, a- 
profundate, date mai multe e~ 
xemple și, poate, povestite mai 
amănunțit. îngrămădirea nu e 
bună.

Printre cei care ne scriu sînt 
fi mulți care, alături de faptele 

bune care ni le povestesc, sem
nalează ziarului și unele neajun
suri — în legătură cu probleme
le locului ae muncă, despre lo
calitatea în care trăiesc, despre 
activitatea cluburilor, a comite
telor U.T.M. etc., — fie despre 
unele lipsuri în comportarea u- 
nor tineri — în familie, în mun' 
e&, pe stradă etc. Scrisoiile de 
acest fel sînt de un mare folos 
întrucît ele ajută la imbunătăți- 
rea muncii într-un domeniu sau 
altul de activitate. Important este 
ca aceste scrisori să fie foarte 
bine verificate, faptele să fie cît 

de mare talent) evocînd in ope
ra sa aspecte din viața poeților 
și cîntăreților populari germani 
din secolul al 16-lea.

Richard Wagner descrie cu 
înaltă măiestrie personajele ope
rei. „Sachs — scrie muzicologul 
sovietic M. Druskin — pare să 
descindă dintr-o pînză de Durer, 
fără ca partida lui să piardă din 
căldură și lirism”.

Uvertura operei „Maeștrii cîn
tăreți din Nurnberg” pe care o 
vom auzi în concertul orchestrei 
Radiodifuziunii care va fi trans
mis joi 21 februarie, este una 
dintre cele mai frumoase pagini 
simfonice ale lui Richard Wag
ner, redind — așa cum spunea 
chiar compozitorul în studiul său 
„Despre uvertură” — prin mij
loacele de expresie ale muzicii in
strumentale, ideea de bază a ac
țiunii și deznodămintul conflic
tului dramatic întruchipat în o' 
peră.

Wagner a început de altfel 
compoziția acestei opere chiar 
cu uvertura, in noiembrie 1862 
(deci cu cinci ani înainte de în
cheierea partiturii operei) uver
tura a fost interpretată ca pie
să de sine stătătoare într-un con
cert dirijat de compozitor la 
Leipzig.

Construită dintr-o serie de te
me ale lucrării, uvertura reușe
ște să creioneze întreg subiectul 
operei.

Ascultind uvertura, auditorul 
va putea desluși de-a lungul pa
ginilor ei motivul solemn al 
maeștrilor cîntăreți, motivul dra
gostei dintre Walter și Eva, mo
tivul cu rezonanțe de fanfară al 
drapelului asociației maeștrilor, 
motivul pasiunii declarate.

Uvertura se dezvoltă astfel 
prin alternanta a diverse teme 
pînă în momentul în care trei 
din aceste motive — al maeștri
lor, al drapelului și al pasiunii 
declarate — apar combinate în
tr-un mod pe deplin ingenios, 
amintindu-ne intervenția lui 
t ans Sachs, cel care înfăptuiește 
unitatea artei maeștrilor cu cin- 
tecul nou, spontan, al lui Wal
ter.

Uvertura se încheie în accente 
apoteotice în care compozitorul 
cîntă măiestria poporului, „spiri
tul creator popular în artă”.

Concertul dirijat de un repu
tat dirijor sovietic, B. Haikin și 
avînd drept solist pe artistul e~ 
merit Ion Voicu, mai cuprinde 
Concertul pentru vioară de Ceai- 
kovski, Suita pe teme moldove
nești a lui Nicolai Peiko și poe
mul simfonic Till Eulenspiegel al 
lui Richard Strauss.

IOSIF SAVA

> O producție a studioului cinematografic „București"
> Scenariul ; NICOLAE ȚIC, EUGEN MÂNDRII’ MIRCEA 
DRAGAN

J Regia: MIRCEA DRĂGAN
> Imaginea : AUREL SAMSON
> Muzica : THEODOR GRIGORIU
> Decoruri: ARH. LIVIU POPA
> în rolurile principale :
LICA GHEORGHIU, COLEA RĂUTU. ȘTEFAN CIUBOȚA- 
RAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU, 

[COSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORY 
ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA- 
RU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM, GEORGE MOTTO!

Pe ecranele Capitalei
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mai bine cercetate, să scriem nu
mai și numai adevărul. Pentru a- 
ceasta este bine ca tinerii co
respondenți să se sfătuiască îna
inte de a-și așterne părerile pe 
hîrtie și cu alți tovarăși, cu oa
meni mai în vîrstă, membri de 
partid.

Alături de scrisorile corespon
denților care ne scriu de ani de 
zile, primim zilnic și multe scri
sori care încep așa : „Scriu pen
tru prima dată ziarului și aș vrea 
să devin corespondent voluntar. 
Ce trebuie să fac pentru asta ?” 
Așa ne scrie, de pildă, Nicolae 
Vlasia, muncitor ceferist din 
Cluj, Aron Pădureanu colectivist 
din regiunea Hunedoara, Toma 
D. Ion, Bărcoianu Mircea din 
Ploiești, Pupezescu Cornel din 
Titu, Boito; Eleonora din Armă- 
șești — București, Joița Stelică, 
din Tr. Măgurele și alții. Ce tre
buie să faceți ? Să observați cît 
mai atent viața din jurul vostru, 
să distingeți, așa cum spuneam 
și mai înainte, ceea ce este mai 
interesant. Și să scrieți.

Observațiile făcute în acest 
articol cu privire la munca co
respondenților mai vechi sînt la 
fel de importante și pentru cei 
noi. Cîteva recomandări în plus, 
sînt, totuși, necesare. Se știe 
că a fi corespondent de presă 
este o mare cinste, munca de cro
nicar al localității în care trăiești 
și muncești adueîndu-ți mari sa
tisfacții. Ea cere însă și o mare 
răspundere care trebuie dovedită 
înainte de toate prin exactitatea

Sîmbătă după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală venind 
de la Varșovia tov. Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării care a condus 
delegația guvernamentală ro- 
mînă în R. P. Polonă pentru 
continuarea discuțiilor începu, 
te la București, privind pro
blemele colaborării economice 
dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Corneliu Mănescu. ministrul 
Afacerilor Externe, Gogu Ra
dulescu ministrul comerțului 
exterior, precum și membri ai 
conducerii Comitetului de Stat 
al Planificării.

Au fost de față Janusz Zam- 
browlcz, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres) 
-----•-----

Sosirea noului ambasador 
al Republicii Democrate 

Germane la București
Sîmbătă, 16 februarie, a so

sit la București Anton Ruh, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Germa
ne în R. P. Romînă.

La sosire, în gara de Nord, 
Anton Ruh a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul pro
tocolului din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față dr. Siegfried 
Bock, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Germane, 
membri ai ambasadei, precum 
și șefii unor misiuni diploma
tice acreditați în R- P. Ro
mînă.

(Agerpres) 
-----•-----

Vinzări în rate 
pentru colectiviști

în conformitate cu o hotărire a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Ministerul Comerțului Inte
rior a luat măsuri pentru punerea 
în vînzare, cu plata în rate, mem
brilor gospodăriilor agricole colec
tive, a motoretelor și bicicletelor 
„Carpați" și a aparatelor de foto
grafiat „Orizont”.

Aceste produse se vind, prin u- 
nitățile comerțului de stat și ale 
cooperației de consum, în urmă
toarele condiții : un acont minim 
de 40 la sută și restul sumei în cel 
mult 12 rate lunare pentru motore
ta „Carpați", 30 Ia sută din prețul 
bicicletei „Carpați", iar diferența 
în maximum șase rate lunare, ace
lași acont și cinci rate lunare pen
tru aparatul fotografic „Orizont" 
La sumele stabilite drept rate lu
nare se va percepe o dobîndă de 
3 la sută pe an.

După cum informează Ministerul 
Comerțului Interior, s-au luat mă
suri pentru a se asigura aprovizio
narea în cantități suficiente cu a- 
ceste produse la cumpărarea căro
ra colectiviștii beneficiază de ace
leași avantaje ca și salariații.

celor scrise, prin verificarea a- 
tentă a faptelor,

încă o dată îi sfătuim pe cores
pondenți să ceară ajutorul orga
nizației U.T.M. îmbucurător e 
faptul că în foarte multe între
prinderi și instituții, gospodării 
colective, școli etc., comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. au 
stabilit în adunările generale care 
dintre tineri se vor ocupa în mod 
special de a informa ziarul asu
pra principalelor activități și fap
te petrecute în organizație, în 
întreprindere. Firește, corespon
dent poate fi oricine vrea să serie 
ziarului, dar tovarășii au vrut 
să fie siguri că nici-un fapt in
teresant petrecut în organizația 
lor n-o să rămînă necunoscut. Și 
asta e un lucru bun, pe cared re
comandăm cu căldură tuturor or
ganizațiilor U.T.M.

Răspunderea care revine co
respondentului mai constă și în 
aceea că voi înșivă trebuie să 
fiți exemple la locurile de mun
că, să munciți bine, să fiți buni 
activiști ai organizației noastre, să 
aveți o comportare model. Cum să 
nu apreciezi, de pildă, scrisoarea 
ca aceea trimisă de tovarășul Ion 
Abostănoaie, elev din Săveni, care 
ne scrie : „Am întrerupt un timp 
corespondența fiindcă am luat 
note proaste, și mi-a fost rușine 
să vă scriu. Trimestrul acesta am 
învățat cu mai multă sîrguință și 
am obținut rezultate bune. De 
aceea vă scriu din nou”,

Foarte bine.
Așteptăm scrisorile voastre, 

dragi corespondenți.
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La Geneva, după reluarea
lucrărilor Comitetului celor 18

GM: Conferința pentru folosirea științei 
și tehnicii in interesul regiunilor 

insuficient dezvoltate

GENEVA 16. — De la trimi
sul special Agerpres, C. Benga: 
Săptămina aceasta, atenția po
poarelor din lumea întreagă a 
fost din nou îndreptată spre 
Palatul Națiunilor din Geneva 
unde, în sala de consiliu, au 
luat loc pentru a patra oară la 
masa tratativelor delegațiile 
țărilor membre ale Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare. Interesul manifestat 
de popoarele lumii față 
de lucrările acestui comitet 
este explicabil. Ele știu că 
semnarea tratatului de dezar
mare generală și totală ar face 
să dispară amenințarea unui 
război termonuclear pustii
tor.

încheierea acordurilor de 
la Nassau prin care S.U.A. 
s-au angajat să livreze Angliei 
submarine echipate cu rachete 
„Polaris", planul de creare a 
unei forțe nucleare multilate
rale în cadrul N.A.T.O., acor
durile militare încheiate între

Evenimentele clin Irak
TEHERAN 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum rela
tează persoane sosite din Irak, si
tuația din această fără continuă 
să rămînă încordată. Tancuri și 
mașini blindate patrulează pe 
străzile și piețele din Bagdad. 
Detașamente armate ale membri
lor partidului ultr.anajionalisf „Al 
Baas'' opresc și percheziționează 
automobile, verifică actele de 
identitate. Continuă arestările și 
persecu)iiie împotriva persoane
lor bănuite că ar fi simpatizat cu 
regimul precedent. Armata, poli
tia și detașamente ale gărzii na
ționale scotocesc cartierele Kazi- 
main și Șeic Omar. Membrii ,,găr
zii nafionale", înarmați cu pis
toale automate pătrund cu forța 
în case, fac percheziție și arestări.

Potrivit știrilor sosite, cunos
cutul militant a] vieții publice din 
Irak și membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, Tevfik Munir, 
despre arestarea căruia s-a anun
țat la 14 februarie, ar fi fost îm
pușcat. Aceeași soartă a avut-o 
probabil și cunoscutul om politic 
Abdel Kader Ismail Bustami. Prin
tre cei arestaji sînt mulți pârtiei— 
panfi activi la mișcarea pentru 
pace, membri ai Asociației pentru 
prietenia irakiano-sovietică, a] Li
gii femeilor irakiene, ai organiza
țiilor studenfești. Postul de radio 
Bagdad a difuzaf ordinul autorită
ților că oricine va fi bănuit că 
aefionează împotriva noului re
gim, va fi împușcat iar persoane
le care ascund sau sprijină pe

RANGOON 16 (Agerpres). - 
La Rangoon s-a deschis ofi
cial expoziția comercială per
manentă a R. P. Romîne orga
nizată la Rangoon. Expoziția 
a; fost deschisă de către colo
nelul Ăung Gyi, ministrul 
Comerțului și Industriei din 
Birmania. La festivitate au 
participat reprezentanți ai 
conducerii ministerului, mem
bri ai corpului diplomatic, nu
meroși oameni de afaceri, zia
riști.

Expoziția s-a bucurat de un 
mare succes, produsele indu
striale prezentate, îndeosebi 
cele realizate de industria con
structoare de mașini fiind 
mult apreciate de către vizi
tatori.

ATENA — ziarele „Niki” și 
„Avghi" publică recenzii ale 
romanului lui Mihail Sado- 
veanu — „Baltagul”. Ziarul 
„Avghi” scrie că „literatura 
română, devine tot mai cuno
scută în Grecia”. Ziarul men
ționează traducerea în limba 
greacă a antologiei poeziei ro
mîne, apărută sub îngrijirea 
poetului Ianis Ritsos, apoi a 
romanelor „Mitrea Cocor” și 
„Pădurea spînzuraților”, a po
vestirilor și schițelor de I. L. 
Caragiale.

Franța și Germania occiden
tală și, în sfirșit, reluarea de 
către S.U.A. a experiențelor 
nucleare aproape simultan cu 
reînceperea lucrărilor Comite
tului celor 18 sînt fapte care 
dovedesc însă că puterile occi
dentale nu sînt încă hotărîte 
să acționeze pentru dezarma
rea generală și totală.

In cadrul primei ședințe a 
conferinței de la Geneva, șeful 
delegației U.R.S.S., Vasili Kuz- 
nețov, s-a referit amănunțit 
la caracterul tuturor acestor 
planuri și acțiuni, atrăgînd a- 
tenția membrilor Comitetului 
asupra pericolului unei ase
menea politici pentru pacea 
lumii și subliniind că „această 
politică este în totală contra
dicție cu înseși prezentele dez
bateri în problema dezar
mării”.

Observatorii politici și zia
riștii acreditați la Palatul Na
țiunilor au primit cu mult in
teres propunerile Uniunii So-

,,dușmanii regimului" vor fi aspru 
pedepsite.

Știrile sosite din regiunile de 
nord și de sud ale Irakului arată 
că se intensifică rezistența față 
de noul guvern de la Bagdad. Din 
timp în timp se reia schimbul de 
focuri chiar la Bagdad.

★
BAGDAD 16 (Agerpres). - 

Postul de radio Bagdad a a- 
nunțat la 16 februarie că Tau- 
fik Munir, vicepreședintele 
mișcării partizanilor păcii din 
Irak, a fost împușcat vineri în 
capitala irakiană. Postul de 
radio a pretins că Munir ar fi 
fost împușcat deoarece ar fi 
„opus rezistență" unităților de 
poliție care au încercat să-1 a- 
resteze. Postul de radio a con
firmat totodată în mod oficial 
arestarea președintelui mișcă
rii partizanilor păcii, Aziz 
Șerif, laureat al Premiului 
internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare”.

★
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Corespondentul din Bagdad al 
Agenției Reuter anunță că la 
toate intersecțiile Bagdadului 
staționează tancuri și mașini 
blindate. Orașul trăiește zile 
de profundă neliniște. Auto
ritățile irakiene au interzis 
demonstrațiile. Armata și po
liția organizează în comun pe 
străzile capitalei o adevărată 
vînătoare de „comuniști". Ei 
au încercuit cartierele „comu
niste”.

DELHI. — A fost pusă prima pja- 
tră a fundamentului celei mai mari 
termocentrale electrice din Ind'ia, 
de la Patratu (statul Bihar). Aceas
tă centrală va fi construită cu co
laborarea Uniunii Sovietice. După 
cum scrie ziarul „Hindustan Ti
mes", luînd cuvîntul la ceremonia 
începerii construcției, Djlia, minis
trul principal al statului, a mulțu
mit Uniuni) Sovietice pentru aju
torul acordat.

GENEVA. — La 16 februa
rie la reședința delegației so
vietice a avut loc o întîlnire 
între cei doi copreședinți ai 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare — V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, și W. Foster, 
reprezentantul S.U.A.......

La întîlnire au participat 
din partea sovietică S. K. Ța- 
rapkin, membru al Colegiului 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., iar din partea 
americană — ambasadorul Ch. 
Stblle.

LONDRA. — Una din cele 
mai mari edituri din Anglia 
„Videnfieid an Nicholson" a 
publicat o biografie a Iui Karl 
Marx alcătuită de Arnold Ket
tle, membru al Comitetului E- 
xecutiv ai Partidului Comunist 

vietice de a supune examinării 
Comitetului celor 18 un pro
iect de declarație privind re
nunțarea la folosirea teritorii
lor străine pentru amplasarea 
mijloacelor strategice de trans
portare la țintă a armei nu
cleare. Conducătorul delegației 
romîne, George Macovescu, a 
arătat în discursul rostit în șe
dința de vineri dimineața a 
comitetului, că „meritul ace
stei propuneri constă în aceea 
că desprinde aspectul cel mai 
urgent și în același timp cel 
mai ușor de rezolvat’’ al pro
blemei dezarmării.

Interesele păcii cer să se re
nunțe la discuții sterile Și să se 
treacă cît mai curînd la fapte, 
la elaborarea concretă în pri
mul rînd a acordului cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare și a altor mă
suri parțiale de dezarmare 
cum ar fi lichidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine, 
crearea de zone denucleari- 
zate etc., iar apoi a tratatului 
de dezarmare generală și to
tală. Pentru aceasta este însă 
necesar ca toate părțile repre
zentate la tratative să dea do
vadă de bunăvoință.

După țările socialiste și ță
rile neutre este acum rîndul 
țărilor occidentale să dovedea
scă în mod concret că doresc 
să se ajungă la o înțelegere 
deplină asupra acestei chesti
uni de cea mai mare însemnă
tate pentru viitorul omenirii.

URUGUAY: Aproximativ 3 503 salariați din sistemul de transporturi o’in Montevideo au decla
rat o grevă pe timp nelimitat in semn o’e protest împotriva faptului că nu li s-au plătit salariile pe 
lunile decembrie și ianuarie. In fotografie: aspect de la o demonstrație a acestor muncitorbîn spri

jinul revendicărilor lor.

PE SCURT
din Marea Britanic. Prima 
parte a cărții este consacrată 
vieții lui Marx și a familiei 
sale. Partea a doua cuprinde o 
scurtă expunere a învățătorii 
marelui întemeietor al comu
nismului științific.

PARIS. La ultima sa sesiu
ne, Asociația Franța-U.R.S.S. a 
hotărît .să declare, anul 1963 
Anul întîlnirilor franco-scvie- 
tice. Asociația subliniază cu 
satisfacție lărgirea colaborării 
economice, precum și consoli
darea legăturilor economice și 
turistice dintre cele două țări. 
Subliniind că „contactul dintre 
oameni constituie cel măi bun 
mijloc de înțelegere reciprocă, 
care creează o situație favora
bilă, pentru rezolvarea proble
melor generale”, asociația a 
hotărît să invite un grup de 
cetățeni sovietici să viziteze 
Parisul și o serie de alte orașe 
franceze pentru a lua cunoș
tință de viața poporului fran
cez.

La invitația „Asociației 
U.R.S.S.-Franța” un grup de 
francezi va vizita Uniunea So
vietică.

ELISABETHVILLE. — Co. 
rcspondentul din Elisabeth
ville al agenției France Presse 
anunță că la 15 februarie a
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GENEVA 16. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga trans
mite: Vineri după-amiază au 
avut loc la Palatul Națiunilor 
din Geneva mai multe ședințe 
specializate ale Conferinței 
Națiunilor Unite pentru folo
sirea științei și tehnicii în in
teresul regiunilor insuficient 
dezvoltate. Printre problemele 
discutate cu acest prilej se 
numără cele legate de folosi
rea tehnicii noi în domeniul 
transporturilor, de rolul cer
cetărilor medicale, de proble
mele dezvoltării rurale, etc.

în cadrul ședinței care a 
dezbătut problemele referi
toare la rolul cercetărilor me
dicale în combaterea maladii- 

| lor in țările în curs de dez- 
I voltare au făcut expuneri : 
i prof. Armand Paradi (Argen- 
' tina), dr. F. T. Sai (Ghana), 

dr. Drodjat D. Prafiranegara 
(Indonezia), Corando Dayrit 
(Filipine) și alții. Majoritatea 
vorbitorilor au subliniat în 
cuvîntările lor faptul că sănă
tatea este nu numai bunul 
prețios al ființei umane, ea 
constituie pentru ea un drept 
și această concepție a fost în
scrisă în constituția Organiza
ției Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) care este instituția 
specializată a O.N.U. în acest 
domeniu.

Din intervențiile la confe
rință s-a desprins faptul că 

| inegalitatea diverselor țări în 
I ceea ce privește ameliorarea 
■ sănătății și lupta împotriva 

maladiilor, în special a mala
diilor transmisibile, este un 
pericol pentru toată lumea și 
trebuie luptat împotriva ei. 
Numeroși vorbitori au subli
niat că guvernelor le revine 
responsabilitatea sănătății po
poarelor. Ele nu pot să facă 
față acestei responsabilități 
decît dacă iau măsuri sanitare 
și sociale cuvenite.

în ședință obiectul discuții
lor l-a constituit, de asemenea, 
și studiul dezvoltării și orga
nizării cercetărilor medicale 
în țările insuficient dezvolta
te, ținînd seamă de structura 
și sistemul de organizare a 
activităților științifice în țări
le dezvoltate și de stadiul ac
tual al cercetărilor medicale 
în țările mai puțin dezvoltate 

Oratorii au subliniat de a- 
semenea rolul pe care Orga
nizația Mondială a Sănătății 
îl poate juca în îmbunătățirea 
asistenței medicale și cercetă
rilor medicale în țările insu
ficient dezvoltate.

Din partea delegației R.P. 
Romîne a făcut o expunere 
prof. Tiberiu Ionescu, secre
tar general al C.S.P., care 
s-a oprit în special . asu
pra importanței și necesi
tății colaborării internațio- 

‘ nale în domeniul cercetă- 
: rilor medicale, arătînd rolul 

pozitiv pe care această colabo- 

sosit Ia Elisabethville un ba
talion al armatei naționale 
congoleze. Se așteaptă ca în 
zilele următoare să sosească 
detașamente de completare. 
Forțele armatei naționale con
goleze urmează să înlocuiască 
subunitățile trupelor O.N.U. 
care se află Ia Elisabethville 
după capitularea lui Chombe.

NEW YORK — La 15 febru
arie, U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., a părăsit 
New York-ul pe calea aerului, 
plecînd în Jamaica, la invita
ția guvernului acestei țări.

LONDRA. — Agenția Reuter re
latează că Legația Marii Britanii 
din Yemen a fost închisă Ia 16 fe
bruarie la cererea guvernului Re
publicii Arabe Yemen. Cei doi 
membri ai legației au părăsit .Ye
menul pentru a se reîntoarce în 
Anglia.

TOKIO. — Peste 2 000 de incen
dii s-au produs în capitala Japoniei 
de Ia începutul acestui an. Din a- 
ceastă cauză au pierit 25 de per
soane, iar alte 358 au avut de su
ferit arsuri grave.

ROMA. — La 16 februarie 
guvernul italian a dezmințit 
informațiile transmise de a- 
genția Associated Press cu 
privire la apropiata amplasare 

rare îl are în dezvoltarea 
științei medicale în țările in
suficient dezvoltate precum și 
în combaterea cu succes a 
maladiilor, în special a celor 
transmisibile care bîntuie în 
aceste țări.

în țara noastră, a spus în 
continuare prof. Tiberiu lo- 
nescu, munca de cercetare 
medicală, dublată de activita
tea didactică și de cea profe
sională (în special în clinicile 
didactice), a dat și continuă 
să dea bune rezultate.

în expunerea sa, delegatul 
romîn a arătat că savanții din 
lumea întreagă pot aduce o 
mare contribuție la dezvolta
rea țărilor insuficient dezvol
tate prin participarea directă 
la acțiunile întreprinse în a- 
ceste țări și a insistat asupra 
necesității ca aceste țări să 
pună un mai mare accent pe 
crearea de cadre naționale ca
pabile să orienteze în mod 
.corect dezvoltarea lor econo
mică.

★
GENEVA 16 (Agerpres). — 

Aproximativ 700 de oameni de 
știință s-au întrunit în sala 
de conferințe a Centrului eu
ropean de cercetări nucleare 
(C.E.R.N.) pentru a se întîlni 
cu eminenți oameni de știință 
și reprezentanți ai vieții pu
blice, care participă la confe
rința Națiunilor Unite pentru 
folosirea științei și tehnicii în 
interesul regiunilor insuficient 
dezvoltate.

In fața acestui auditoriu re
prezentativ al oamenilor de 
știință acad. E. K. Feodorov 
(U.R.S.S.), dr. W. McDermott 
(S.U.A.), și dr. H. D. Bhabha 
(India) au prezentat comuni
cări cu privire la desfășurarea 
conferinței. Ei au vorbit des
pre căile de dezvoltare a țări, 
lor care și-au dobîndit liber
tatea și independența după ce 
au luptat împotriva colonialis
mului, despre acordarea aces
tor țări a ajutorului tehnico- 
științific de către țările dezvol
tate sub raport economic. Oa
menii de știință care au luat 
cuvîntul au subliniat că reali
zările științei și tehnicii tre
buie să fie folosite pe de-a 
întregul în scopuri pașnice, în 
interesul progresului întregii 
omeniri.

Oamenii de știință au ascul
tat cu o deosebită atenție cu- 
vîntarea lui E. K. Feodorov, 
care a analizat sarcinile ce 
revin actualei conferințe de la 
Geneva și a arătat, citind 
exemple grăitoare, ce succese 
au dobîndit fostele colonii ale 
Rusiei țariste, astăzi republici 
unionale egale în drepturi.

Acad. E. K. Feodorov, dr. 
W. McDermott și dr. H. D. 
Bhabha . au răspuns la nu
meroase întrebări ale celor 
prezenți.

PE SCURT
în Italia a unor rachete de tip 
„Polaris”.

RANGOON. — Guvernul bîrman 
a anunțat la 15 februarie naționali
zarea comerțului. exterior, precum 
și a distribuirii orezului în țară. 
Această hotărâre a fost făcută cu
noscută de generalul Ne Win, 
președintele guvernului revoluțio
nar birman, în cadrul unei ședințe 
la care au participat 150 de repre
zentanți ai cercurilor comerciale și 
industriale birmane. Referindu-se 
la politica economică a guvernului, 
generalul Ne Win a declarat că 
crearea de noi întreprinderi parti
culare nu va mai fi permisă decît 
în cazul cînd ele „vor aduce sta
tului beneficii excepționale".

JOHANESBURG. — Patrioții 
sud-airicani au întreprins la 15 fe
bruarie o nouă aepune curajoasă. 
Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
în această zi toate liniile teleionice 
din apropierea orașului Graham- 
stown (provincia Cape) au iost 
tăiate.

PARIS. — După cum transmite 
corespondentul din Madrid al agen
ției France Presse, autoritățile spa
niole au arestat pe iostul colonel 
francez Jean Gardes, unul din lide
rii oragnizatiei teroriste O.A.S. Co
lonelul Jean Gardes, care a servit 
în armata tranceză din Algeria, a 
iost unul din organizatorii rebeliu
nii antiguvernamentale din Alger 
de la 24 ianuarie 1960.

Colegii albi ai lui Meredith
mplicațiile cazului 
Meredith sînt de
parte de a li epui
zate. Despre odi
seea tînărului ne
gru care a încercat 
să devină student 

al Universității din statul Mis
sissippi s-a scris pe larg în pre
sa mondială. Un capitol a ră
mas însă oarecum în umbră. 
Despre el am aflat îri coloanele 
mai multor ziare occidentale. 
Este vorba de situafia studen
ților albi care au dezaprobat 
dezmățul rasist declanșat de a- 
pariția lui Meredith la univer-
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WHITES ALSO SUFFER TO THE WAR OF HATE
„Și albii suferă în războiul urii 

sitatea din Mississippi. Un nu
măr — poate nu prea mare, dar 
semnificativ prin existența lui 
— de băieți și fete n-au văzut 
doar culoarea neagră a pielii 
lui Meredith. Ei au dovedit un 
remarcabil curaj maniiestîn- 
du-și simpatia față de tenacita
tea tînărului negru. Firește, a- 
ceastă simpatie s-a exprimat în 
forme felurite, uneori mai des
chis, alteori cu o evidentă dis
creție. Unii tineri albi doar l-au 
salutat pe stradă pe Meredith, 
alții au luat chiar masa cu el 
într-un local public. Soarta lor 
a avut totuși trăsături comune. 
Ziarul parizian „COMBAT” o 
descria astfel: „Unii dintre ei 
au fost bătuți, alții au început 
să fie ocoliți de colegii lor, iar 
alții, întoreîndu-se într-o seară 
acasă, și-au găsit hainele făcu-

Greva generala a elevilor 
si studenților din Haiti

La 15 februarie, elevii și 
studenții din Haiti au 
declarat grevă generală, 

în semn de protest împotriva 
acțiunilor represive ale gu
vernului președintelui Fran
cois Duvalier. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, în ultimele zile peste 
30 de studenți au fost arestați

Cuvintarea lui Gus Hali 
la Universitatea din Charlottesville

Gus Hali, secretar general al 
Partidului Comunist din 
S.U.A., a luat cuvîntul la 

Universitatea din Charlottesville 
unde a fost invitat de organiza
ția studențească conservatoare 
„Asociația John Randolf".

Reacționarii locali membri ai 
organizației de extremă dreaptă 
„Tineri republicani pentru liber
tate", ai „Legiunii americane”, 
secția F.B.I. și însuși guvernato
rul statului, A. Harrison, au exer
citat o puternică presiune asupra 
studenților în tendința lor de a 
obține anularea invitației adre
sate lui Hall de a lua cuvîntul la 
sus-menționata universitate. Dar 
tineretul a contracarat presiunea 
mccarthyștilor. Sala în care a 
luat cuvîntul Hali s-a dovedit a 
fi neîncăpătoare pentru toți do
ritorii să-l asculte pe reprezen
tantul partidului comunist. Peste

„Times" despre situafia țărilor 
din America Centrală

ub titlul „Mici, sărace și nesi. 
k gure", cotidianul britanic 

h-J „Times" publică pe margi
nea viitoarei conferințe a țărilor 
din America centrală, care va avea 
loc în cursul lunii martie în Costa 
Rica, un articol în care face o tre
cere în revistă a situației acestor 
țări.

„Luate la un loc, scrie „Times", 
ele au o populației de aproximativ 
20 de milioane de locuitori și o 
suprafață cît Franța. Fiecare este 
dependentă într-o măsură din cele 
mai mari de străinătate și reali
zează venituri provenite dintr-o 
scurtă listă de una sau două pro
duse care se exportă, cum ar fi 
cafeaua, bananele sau bumba
cul".

în majoritatea acestor țări pro
porția de analfabeți este între ju
mătate și o treime din întreaga 
populație ; jumătate din populația 
acestor țări trăiește în colibe de 
nuiele și peste trei pătrimi este su
pusă unui regim alimentar alcătuit 
din fasole și porumb, dispunînd de 
mai puțină îmbrăcăminte decît o 
cere chiar blîndul climat al acestor 
țări.

Ziarul subliniază că întreaga is
torie a acestor țări poartă ampren
ta puternicelor contradicții dintre 
o pătură subțire, bogată și majo
ritatea populației, săracă și nevoită 
să trăiască în mizerie. Regimurile 
instaurate în aceste țări sînt in ma
joritatea lor tiranii al căror rol 
este de a reprima lupta maselor 
pentru o viață mai bună. In Nica
ragua, de exemplu, scrie „Times", 
există o veche dictatură, aceea a 
familiei Somoza, care a transfor
mat țara pur și simplu intr-o feudă 
a sa. In general, in toate aceste 
țări „guvernele depind de o înțe- 

te zdrențe, cărțile rupte în bu
căți și pereții acoperiți de in
scripții amenințătoare”.

Autorii acestor acte sînt les
ne identificabili, li găsim în 
rîndurile tinerilor ale căror 
convingeri sînt inspirate de 
organizații de extremă dreaptă, 
ultrareacționare. Singurul lor 
argument este bîta, violența. 
Faptul că unii studenți albi gă
sesc tăria de a li se opune este 
bogat în semnificații. Un arti
col din ediția internațională a 
ziarului „NEW YORK TIMES" 
ne înfățișa jignirile, grosolănii
le la care sînt supuși acești ti

— se arată în titlul articolului din „NEW YORK TIMES".

neri încrezători în simțul drep
tății. Membrii organizațiilor ul
trareacționare nu le iartă ab
sența lor din rîndul apărători
lor discriminării rasiale. In a- 
cest „război al urii" — cum îl 
denumea ziarul american — nu
meroși albi au de suferit. Tran
scriem din „NEW YORK 
TIMES” :

„Un student alb a fost alun
gat din universitate, alți cîțiva 
au rămas numai datorită refu
zului lor perseverent de a ca
pitula. S-au exercitat presiuni 
chiar și asupra părinților celor 
care nu împărtășesc ideile ra
siștilor. Familia uhui student 
care s-a arătat prietenos față 
de Meredith a fost supusă unor 
astfel de presiuni îneît s-a gîn- 
dit să ușureze situația fiului 
lor, spunînd că din cauza unei 

și supuși torturilor de către 
poliție, sub pretextul desfășu
rării unor „acțiuni antiguver
namentale”. Doi dintre stu
denți au fost uciși.

Referindu-se la greva de
clarată vineri, Associated 
Press scrie că „aproape toți 
studenții și elevii nu s-au pre
zentat la cursuri”.

1 000 de studenți au fost prezenți 
în sală.

Subliniind că marile puteri ale 
celor două lagăre dispun de mij
loace colosale de distrugere, Hali 
a arătat că în aceste condiții sin
gura ieșire este coexistența paș
nică. „Să admitem întrecerea, să 
admitem disputele, dar să exclu
dem pentru totdeauna războiul 
ca mijloc de rezolvare a proble
melor litigioase".

Scriind despre cuvîntarea ținu
tă de Hali în fața studenților din 
Charlottesville, ziarul „Worker" 
subliniază că aceasta a fost prima 
invitație făcută unui comunist de 
o universitate din sudul S.U.A. 
în ultimele luni la invitația stu
denților de la universitățile Cor
neli, Harward, din Chicago, din 
New York, din California și în 
alte instituții de învățămînt din 
S.U.A. au luat cuvîntul activiști 
ai Partidului Comunist din S.U.A.

legere nesigură cu oligarhia lati
fundiară și cu conducătorii militari".

Viitoarea conferință din Costa 
Rica, care va întruni la masa tra
tativelor președinții celor cinci re
publici, precum și pe președintele 
S.U.A., Kennedy, va discuta, prin
tre altele, aplicarea într-un mod 
mai eficient a programului ameri
can „Alianța pentru progres".

Se proiectează, de asemenea, 
antrenarea acestor țări, ale căror 
guverne au acționat fățiș împotri
va revoluției cubane, în noi acțiuni 
pe această linie.

1
Nava „Anzoategui" se îndreaptă 

spre Brazilia
CARACAS 16 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de pre
să relatează că un avion al 
forțelor militare ale S.U.A. a 
reperat în dimineața de 16 fe
bruarie nava venezueliană 
„Anzoategui” care, după cum 
s-a mai- anunțat, a fost captu
rată de un grup de patrioți 
venezuelieni. După cum trans
mite agenția France Presse, 
nava se găsește în prezent la 
1 600 mile marine de Cuba și 
se îndreaptă, după toate pro
babilitățile, spre Brazilia. Un 
comunicat dat publicității de 
Ministerul Marinei al S.U.A. 
arată că avioanele militare a- 
mericane continuă să zboare 
deasupra navei, cu care nu a 
putut fi stabilit nici un con
tact prin radio.

Agenția Associated Press 

recente «crize de nervi» nu știe 
ce face”.

Unul dintre studenții care 
s-au decis să-i înfrunte pe ra
siști este William Temple, stu
dent în anul I, un băiat în vîr- 
stă de 18 ani. Profilul lui poli
tic nu este desenat. Aflăm doar 
că „vina” lui este aceea de a ii 
luat masa împreună cu Mere
dith. In aceeași seară, camera 
in care locuiește a fost răvă
șită : cărți, caiete, haine i-au 
fost distruse. Geamul de dea
supra ușii a fost găurit cu o 
sticlă de sifon azvîrlită în plină 
noapte. Prietenii l-au povățuit 

să părăsească universitatea. El 
însă a refuzat, suportînd jigni
rile și atacurile cotidiene cu a- 
ceeași energie impresionantă.

Chiar și cîțiva profesori a 
căror ostilitate față de negri nu 
a putut fi îndeajuns verificată 
sînt obiectul unor persecuții Ia 
care se dedau rasiștii. „NEW 
YORK TIMES” scrie: „Nimeni 
riu neagă că din cauza conflic
tului rasial, universitatea va 
pierde pe unii din profesorii 
cei mai competenți".

O publicație șapirografiată 
circulă în universitate împroș- 
cînd cu calomnii pe unii profe
sori și studenți acuzați pentru 
neaderență la rasism. De vehe
mente atacuri nu este scutit 
nici măcar președintele Ken
nedy.

Atitudinea plină de curaj, 
antirasistă, a unor studenți albi 
de la universitatea din Missi
ssippi, universitate socotită 
drept citadela inexpugnabilă a 
rasismului, constituie un feno
men ce merită ‘ a fi reținut.

E. O.

Scrisoarea 
de salut a U.l.s.
Cu prilejul Zilei de solida

ritate cu studenții și ti
neretul care luptă îm

potriva colonialismului, Uni
unea Internațională a Studen
ților a adresat uniunilor na
ționale și organizațiilor cu 
care colaborează o scrisoare 
în care salută studenții și po
poarele din Algeria, Uganda, 
Burundi, Tanganica și din alte 
țări, precum și poporul yeme- 
nit care a scuturat jugul ve
chiului regim. Secretariatul 
U.I.S. salută, de asemenea, 
lupta popoarelor din Kenia, 
Rhodesia, Porto Rico, Oman, 
Angola și din alte colonii îm
potriva jugului imperialist și 
colonialist și își exprimă soli
daritatea cu studenții din I 
Cuba.

Politica economică 
franceza comentată 

de un ziar american
NEW YORK 16 (Agerpres). 

Așa-zisa politică de „izolațio
nism”, practicată de guvernul 
francez, care urmărește astfel 
să-și asigure un rol preponde
rent printre partenerii săi 
vest-europeni în cadrul alian
ței atlantice, este criticata de 
cercurile politice și economice 
americane, care amenință cu 
represalii. într-un editorial 
consacrat acestei probleme, 
ziarul „Neu York Times” se 
referă la aspectul economic al 
chestiunii, și anume la felul 
în care interesele economice 
ale S.U.A. sînt jenate de a- 
ceastă politică franceză.

Din punctul de vedere al 
S.U.A., scrie „New York Ti
mes”, „Europa occidentală a 
oferit pînă acum prilejuri de 
investiții rentabile’ pentru 
capitalul american, astfel că 
Washingtonul nu ar accepta 
cu multă ușurință să se vadă 
scos de pe piețele Vest-euro- 
pene. „încercările Franței de 
a deschide o ofensivă politică 
și economică pentru a asigura 
hegemonia franceză în Piața 
comună — scrie ziarul — riscă 
să creeze o criză și să spul
bere o rețea financiară inter-
națională cu greu construită 
în ultimul deceniu...”.

transmite că președintele Bra
ziliei, Joao Goulart, și mini
strul afacerilor externe, Her
mes Lima, au discutat la 16 
februarie asupra atitudinii pe 
care o va adopta guvernul 
brazilian față de echipajul na
vei. „înalte surse guvernamen
tale — transmite agenția — 
au indicat că oamenilor care 
au capturat nava le va fi ga
rantat azilul politic”.

Agenția France Presse rela
tează, de asemenea, că au fost 
captate două mesaje transmi
se de pe bordul navei „Anzoa
tegui” în care se arată că or
ganizatorul acestei acțiuni este 
ofițerul de marină Wismar 
Medina Rojas și că nava „a 
fost- capturată de patrioți ve
nezuelieni care luptă împotri
va dictaturii lui Betancourt”.


