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Experiența 

fruntașilor - 

larg popularizată
Cînd devine un bun al tuturor, experiența înaintată, inițiativa creatoare capătă un larg cîmp de afirmare, cresc rezultatele obținute de întreprindere. Or, tocmai acest lucru este foarte important în întrecerea socialistă. El aduce în rîndul fruntașilor noi și noi tineri.Comitetul organizației de bază U.T.M. din secția turnătorie a Uzinei „Vulcan" acordă o mare atenție generalizării experienței fruntașilor.în legătură cu rezolvarea a- cestui lucru au existat mai multe păreri. Unii susțineau că generalizarea celor mai bune metode de lucru trebuie să se facă în special la stația de radioamplificare, la gazeta de perete, la gazeta postului utemist de control, în ziarul de uzină etc. Erau, desigur, păreri juste. Cei mai mulți membri ai comitetului erau însă de părere că generalizînd experiența, trebuie să pornim de la răspîndirea metodelor bune într-un mod mai concret și r ult mai eficace, și anume, la locul de producție. Am a- doptat acest punct de vedere fără să neglijăm celelalte propuneri.Practica de fiecare zi a dovedit că ne-am orientat bine, în brigada lui Stelian Ceauș era un tînăr care lună de lună se menținea fruntaș în întrecere — loan Stan, un muncitor cu o temeinică pregătire profesională, ordonat și disciplinat. Mai era însă acolo și Nicolae Pavelescu, tot tînăr. La discuția obișnuită despre modul în care-și îndeplinesc tinerii angajamentele, am văzut, nu fără regret, că Pavelescu nu se preocupa îndeajuns de asigurarea calității produselor — obiectiv principal al întrecerii. Băiat rău nu era el, dar îi lipsea experiența în muncă. Mai slab pregătit profesional, el nu finisa destul de bine formele, din care cauză piesele turnate în formele modelate de el nu erau întotdeauna de cea mai bună calitate. Ne-am zis că Pavelescu trebuie să învețe din experiența celorlalți și am trecut practic la treabă. La propunerea noastră, maistrul l-a repartizat să lucreze alături de loan Stan, care l-a ajutat bucuros, ară- tîndu-i care sînt „secretele” succeselor lui. Rezultatul ? Pavelescu a ajuns la rîndul lui să-și ajute tovarășii mai slab pregătiți.Gheorghe Olteanu la fel : nu cunoștea tehnologia de formare. A învățat de la Gheorghe Mușat, tînăr muncitor turnător cu experiență, și de la maistru] său, tot tînăr, Ilie Năcuță. Iată, deci, numai două cazuri prin care am vrut să arăt că răspîndirea experienței fruntașilor o facem, întîi și întîi la locul de muncă.Aven) la îndemînă o diversitate de mijloace pe care le folosim cu rezultate bune. Am avut, de exemplu, în decembrie. anul trecut, o adunare generală U.T.M. în care Marin Savu a vorbit amănunțit despre experiența sa. A arătat cum folosește timpul de lucru. cum își organizează locul de muncă. Alegerea n-a fost întîmplătoare. Marin Savu----- •-----

Pregătiri 
pentru campania 

împăduririlor 
de primăvară

La ocoalele silvice din Dobro- 
gea, printre care cele de la Mur- 
fatlar, Babadag, Tulcea, Ostrov 
și Ciucurova se fac în aceste zile 
pregătiri pentru campania împă
duririlor de primăvară. Pentru 
noile plantații forestiere s-au a- 
sigurat pînă în prezent peste un 
milion de butași din specii de 
arbori care cresc repede. S-au 
luat măsuri pentru valorificarea 
prin împăduriri a nisipurilor ma
rine din Deltă, a pantelor erodate 
ale munților Măcin și a zonei fo
restiere degradate din sudul Do- 
brogei, însumind circa 400 ha. 
Mari suprafețe din zonele joase, 
inundabile, vor fi plantate cu 
plop negru hibrid, salcie și ră
chită, iar în zona de silvo-stepă, 
cu salcîm. De-a lungul șoselelor 
și canalelor, arborii din specii 
nevaloroase vor fi înlocuiți prin 
plantarea de puieți de plop ne

gru hibrid.
Pregătiri pentru începerea 

campaniei împăduririlor de pri
măvară au loc și în regiunile Ga
lați, București și Oltenia.

(Ager preș)

nu se număra printre fruntași acum cîtva timp. Printr-o muncă perseverentă. însu- șindu-și experiența celor mai buni, el a ajuns în primele rînduri ale întrecerii. Se înțelege că așa stînd lucrurile, cuvîntul lui în adunare a fost convingător.Tinerii fruntași au prilejul să vorbească despre munca lor în consfătuirile de producție sindicale. într-o vreme, unii tineri nu-și îngrijeau modelele. Acestea se deformau, unele piese ieșeau rebut sau necesitau remanieri Consecințele: muncă irosită, metal pierdut și, în final, un preț de cost mai ridicat. L-am sfătuit pe Adrian Gheorghiu să povestească în consfătuire cum procedează el. Nu era vorba de lucruri extra, ordinare. Muncea conștiincios, avea grijă de modele, le ștergea cu atenție de resturile de pămînt, le ferea de căldură, de umezeală. Și a vorbit despre acest lucru. Constantin Vladu, Ion Ilie și alții și-au dat mai bine seama că totul nu e chiar așa de greu, că în ultima instanță este vorba de răspundere față de bunul obștesc, de „marca fabricii". Acum se observă la ei mai multă atenție față de modelele, de sculele pe care le folosesc. Ion Ilie a devenit chiar fruntaș în producție.Panoul fruntașilor, gazeta de uzină, stația de radioamplificare sînt. de asemenea, tot atîtea mijloace bune de generalizare a experienței înaintate în producție. Desigur că și postul utemist de control are aici un rol foarte important. Criticînd neajunsurile din munca unor tineri, el trebuie să arate cum trebuie să muncească, popularizînd exemplul fruntașilor, descriind experiența lor. Din păcate, la noi s-a făcut prea puțin pe a- ceastă linie. Colectivul postului utemist de control s-a mulțumit să enumere numele fruntașilor, fără să arate cum muncesc ei, ce metode folosesc. Analizînd această situație noi am luat măsuri pentru activizarea postului și sîntem convinși că, avînd sprijinul întregului colectiv, el va deveni un ajutor de preț în generalizarea experienței înaintate în rîndul tinerilor.E drept că numărul tinerilor fruntași în producție a crescut mult. La acest lucru ne-am adus și noi contribuția. Va trebui să folosim însă și pe mai departe metodele care s-au dovedit eficace pentru generalizarea experienței înaintate, să facem din fiecare tînăr un fruntaș în producție, un luptător activ pentru îndeplinirea planului în mod ritmic și la toți indicii.
IORDAN FĂNIȚA 

secretar al comitetului 
organizației de bază U.T.M.- 

turnătorie fontă
Uzinele ,,Vulcan“-București

Copiii sînt și ei vizitatori nelip- 
si|i ai bibliotecii regionale din 

Pitești.
Foto : AGERPRES

Nou tip de injector 
pentru cuptoarele 

Martin
La Combinatul siderurgic 

Reșița a fost pus la punct un 
nou tip de injector pentru cup
toarele Martin conceput de 
ing. Nicolae Sirbu. Noul injec
tor asigură absorbirea com
pletă a aerului preîncălzit din 
camerele regeneratoare și, 
ca urmare, Obținerea unor 
temperaturi, mai ridicate în 
cuptor. Sporirea pe această 
cale a temperaturii cu 150—200 
grade permite scurtarea dura
tei de elaborare a unei șarje. 
Totodată, folosirea acestui in
jector a dus la micșorarea 
consumului de combustibil.

In prezent toate cuptoarele 
Martin de la Combinatul side
rurgic Reșița sînt înzestrate 
cu asfel de injectoare.

(Agerpres)

n patru din cele șapte zile ale u- nei săptămîni, seara, veți întîlni pe ulițele satului Valea Roșie din raionul Oltenița, grupuri de colectiviști purtînd sub braț cărți și caiete. Unii se îndreptă spre sediul gospodăriei colective, alții pornesc spre sectorul, zootehnic. Sînt oameni de diferite vîrste. Cei mai mulți însă sînt tineri. Pentru toți cei peste 200 de colectiviști înscriși la cele 4 cercuri de învățămînt agrozootehnic, preocuparea de a-și ridica calificarea profesională a devenit o obișnuință firească. în cursul celor cîteva luni de cînd s-a deschis învă- țămîntul agrozootehnic de

CITIȚIIn pag. a II-a :
RAPORTUL 

de activitate al Consi
liului U.A.S.R. la cea 
de-a IV-a Conferință a 
Uniunii Asociațiilor Stu

denților din R.P.R. 
prezentat de către to
varășul Ștefan Bîrlea, 
președintele U.A.S.R.în pag. a III-a :

Din cuvîntul partici- 
panților la discuții

Un aspect din timpul lucrărilor conferinței.
Foto : AGEP°RES

IERI, S-AU DESCHIS ÎN CAPITALĂ

Lucrările celei de a IV-a
Conferințe pe tară a U.A.S.R.

■
 a Casa de cultură

a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" 
din Capitală s-au 
deschis, luni di
mineața, lucrările 
celei de a IV-a 

Conferințe pe țară a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
Republica Populară Romînă. 
Iau parte 500 de delegați aleși 
de conferințele asociațiilor 
studenților din cele 13 centre 
universitare ale țării.

In sală se aflau, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu- 
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții de masă, personalități ale 
vieții culturale și științifice, 
rectori, profesori universitari 
și alte cadre didactice, acti
viști de partid și de stat, 
U.T.M. și ai U.A.S.R.

Delegații la conferință au 
ales în prezidiul de onoare Bi
roul Politic al C.C. al P-M-R.

S-a trecut apoi la alegerea 
prezidiului și a celorlalte or
gane de lucru ale conferinței. 
Pe ordinea de zi, adoptată în 
unanimitate de delegați, figu-

ui

rează rapoartele Consiliului 
U.A.S.R. și Comisiei de cen
zori, precum și alegerea orga
nelor conducătoare ale Uniu
nii Asociațiilor Studenților.

Participanții au primit cu 
mare însuflețire, cu puternice 
și îndelungi aplauze, salutul 
adresat conferinței de către 
C. C. al P.M.R., Consiliul 
de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Popu
lare Romine. Salutul a fost 
citit de tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. Delegații și invitații 
-ovaționează îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romin și 
Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La primul punct al ordinei 
de zi tovarășul Ștefan Bir- 
lea, președintele Consiliului 
U.A.S.R., a prezentat Raportul 
Consiliului U.A.S.R. cu privire 
la activitatea desfășurată în
tre cele două conferințe și

(Continuare în pag. a Il-a)

Salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin,
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romin, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri transmit un fierbinte salut și urări de 
succes Conferinței Uniunii Asociațiilor Stu
denților din Republica Populară Romînă.

Asociațiile studențești îndeplinesc un rol 
însemnat în viața universitară, contribuind la 
formarea noilor promoții de ingineri, profe
sori, medici, cercetători, oameni de artă, 
care-și pun, cu entuziasm, cunoștințele, ta
lentul și energia lor tinerească in slujba con
struirii socialismului.

Constituind un prilej important de trecere 
în revistă a muncii desfășurate de asociațiile 
studențești, a rezultatelor obținute la învăță
tură și în activitatea obștească de către stu
denții țării noastre, Conferința U.A.S.R. are 
totodată menirea de a stabili sarcinile de vii
tor ale asociațiilor în lupta pentru înfăptuirea 
obiectivelor puse de partid în fața școlii noas
tre superioare.

Asociațiile studențești trebuie să pună în 
centrul preocupărilor sporirea răspunderii 
studenților față de pregătirea lor profesională, 
însușirea cuceririlor științei și tehnicii con
temporane, pentru a deveni buni specialiști, 
organizatori pricepuți ai producției industriale 
și agricole, pasionați răspinditori ai științei și 
culturii în mase — cadre cu o înaltă califi
care, necesare patriei noastre în plin avînt 
creator.

Asociațiile sînt chemate să sprijine activ 
conducerile institutelor și facultăților, corpul 
didactic, în eforturile pe care le depun pen
tru perfecționarea și modernizarea procesului 
de învățămînt, orientarea lui consecventă

spre cerințele practicii, pentru întărirea disci
plinei universitare, îmbunătățirea întregii 
munci de pregătire a studenților, în scopul 
ridicării nivelului general al activității insti
tuțiilor de învățămînt superior la nivelul exi
gențelor crescute ale dezvoltării economiei și 
culturii țării noastre.

O atenție deosebită trebuie să acorde aso
ciațiile dezvoltării activităților educative și 
îmbogățirii conținutului acestora, în vederea 
creșterii conștiinței socialiste și lărgirii ori
zontului cultural al tuturor studenților, culti
vării în rîndurile tinerilor ce se află astăzi pe 
băncile facultăților a înaltelor trăsăituri poli
tico-morale ale omului nou al societății socia
liste. Este o datorie de onoare a asociațiilor 
ca, prin întreaga lor activitate, să contribuie 
la formarea unor intelectuali înaintați, bine 
pregătiți, adversari hotăriți ai inerției, entu
ziaști promotori ai noului în știință și tehnică, 
oameni pătrunși de cele mai nobile idei ale 
epocii noastre — ideile marxism-leninismului, 
luptători devotați și neobosiți pentru cauza 
socialismului și păcii.

C.C. al P.M.R., Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri urează tuturor studenților noi 
succese Ia învățătură și în activitatea obșteas
că și își exprimă convingerea că tineretul uni
versitar se va dovedi și pe mai departe demn 
de încrederea și dragostea cu care este în
conjurat de întregul popor și se va achita cu 
cinste de sarcinile ce-i vor reveni ca partici
pant la desăvirșirea socialismului și construi
rea comunismului, la făurirea mărețului viitor 
al scumpei noastre patrii — Republica Popu
lară Romînă.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC romin

CONSILIUL DE STAT

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL R.P.R.

La gura de exploatare Pleșa, 
din cadrul întreprinderii fore
stiere Gura Humorului, încăr
carea buștenilor în remorci se 
face cu ajutorul autotroliilor.

Foto : AGERPRES
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Tinerii colectiviști își însușesc 

temeinice cunoștințe
masă, de la lecție la lecție in- tersul lor față de însușirea metodelor științifice a crescut în mod evident. Dacă la primele lecții frecvența lăsa de dorit, pe parcurs s-a îmbunătățit simțitor și-n prezent sînt rare cazurile cînd un tînăr cursant absentează de la ore. Acest rezultat se datorește și activității de mobilizare a tinerilor colectiviști la învăță- mîntul agrozootehnic desfășurate de organizația U.T.M.La îndrumarea organizației de partid a gospodăriei noastre colective, comitetul organizației de bază U.T.M. a stabilit încă dinainte de deschiderea anului de învățămînt a- grozootehnic de masă un plan de măsuri. Astfel, în grupele U.T.M. din brigăzi, s-a discutat de ce este necesară îmbogățirea nivelului cunoștințelor agrozootehnice ale tinerilor colectiviști. în cadrul acestor discuții, prin calcule compa

rative, prin grafice, s-a arătat tinerilor ce spor de recoltă s-ar fi obținut pe gospodărie dacă toți colectiviștii ar ‘‘fi muncit la nivelul fruntașilor, dacă în toate sectoarele de activitate s-ar fi aplicat cu strictețe regulile agrotehnicii, în aceeași perioadă, la propunerea organizației U.T.M., tînărul inginer agronom Io- nescu Constantin, a vorbit la stația de ra^ioficare a comunei despre importanța învăță- mîntului agrozootehnic de masă.Totodată, pentru crearea condițiilor materiale optime bunei desfășurări a învățământului, tinerii colectiviști au participat, prin muncă patriotică, la amenajarea a două camere, la confecționarea băncilor și meselor necesare, la transportarea lemnelor de foc repartizate pentru încălzirea celor două săli de cursuri.Deoarece la primele lecții

frecvența cursanților lăsa de dorit, comitetul organizației U.T.M. a îndrumat colectivul postului utemist de control să efectueze un raid anchetă pe această temă. în urma raidului întreprins, la gazeta postului s-au publicat articole prin care se combătea atitudinea de pasivitate fată de învățămînt a unor tineri colectiviști cum au fost Dănilă Nicolae, Vasile T. Vasile și alții, care în urma acestei critici nu au mai lipsit de la lecții. Totodată comitetul organizației de bază U.T.M. a propus lectorilor să expună în fața tinerilor care au absentat de la cursuri lecțiile respective, propunere ce a fost aprobată, astfel că în scurt timp tinerii care lipsiseră au recuperat rămînerea în urmă. O atenție deosebită am acordat și modului cum studiază tinerii. In acest scop membrii comitetului organizației de bază U.T.M. au pri

mit sarcina de a controla cum își. iau tinerii notițe, cum studiază individual bibliografia indicată de lectori. Organizația U.T.M., cu concursul lectorilor, a organizat grupe de ! întrajutorare la învățământul ! agrozootehnic. Astfel, utemi- știi Nenciu Gheorghe, Duță Velicu, Țane Dumitru și alții, , care obțineau rezultate bune la învățămînt, au primit sarcina de a-i ajuta pe cei ce în- timpinau greutăți în înțelegerea și însușirea lecțiilor predate.Pentru a asigura aprofundarea materialului, organizația U.T.M. a propus in’gineru-
ION NEDELCU 

secretar al comitetului 
organizației de bază U.T.M. 

din G.A.C. Valea Roșie, 
raionul Oltenița

(Continuare in pag. a Ul-a)

Delegații își notează cu multă atenție problemele ce se dezbat 
în cadrul conferinței.

Foto : N. STELOR'AN



RAPORTUL
de activitate al Consiliului U. A. S. R. la cea de-a IV-a Conferință 

a Uniunii Asociațiilor Studenților din R. P. R.
ntele U. A. S. R.prezentat de către tovarășul Ștefan Bîrlea, președiCea de-a patra Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților se desfășoară în condițiile avîntului cu care oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei luptă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, pentru desăvîrșirea construcției socialiste.Studenții Republicii Populare Romîne au urmărit cu mîndrie patriotică, cu bucurie și entuziasm mărețele victorii care au ridicat țara noastră pe culmile însorite ale socialismului. Călăuzit de istoricele hotăriri ale Congresului al III-lea al partidului, poporul nostru a obținut realizări de seamă. în dezvoltarea economiei, științei și culturii. In anul 1962, producția globală a industriei a fost de aproape 8 ori mai mare decît în anul 1948. Ca urmare a faptului că ritmul de creștere a producției în anii 1959—1962 depășește ritmul planificat, s-au creat condițiile ca în unele ramuri de bază, producția să fie în anul 1963 cu un an în avans față de prevederile pianului de șase ani.Pe calea înfăptuirii economiei socialiste unitare, poporul nostru a obținut o măreață cucerire — încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, eveniment de iii- semnătate istorică, prin care a fost consfințită victoria definitivă a socialismului la orașe și sate.Dezvoltarea pe linie mereu ascendentă a economiei naționale stă la baza creșterii continue a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii — scop al întregii politici a partidului și guvernului.Statul democrat-popular a transformat știința și cultura într-un bun cu adevărat al maselor. în țara noastră se gene .iizează învățămîntul obligatoriu de 8 ani, școala de toate gradele este gratuită. Așezat pe temelia celei mai înaintate concepții despre natură, societate și gîndire — învățătura marxist-leninistă — învățămîntul nostru se dezvoltă și se perfecționează neîncetat.Măsurile luate în ultimii ani de partid și guvern pentru îmbunătățirea conținutului în- vățămîntului superior, în raport cu cerințele dezvoltării impetuoase a economiei și culturii din țara noastră, cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, reorganizarea învățămîntului superior agricol și a practicii în institutele agronomice și-au arătat de pe acum deosebita lor însemnătate și au fost primite cu entuziasm de tineretul universitar.în ultimii doi ani s-au înființat patru noi centre universitare, iar la Timișoara a fost creată cea mai tînără universitate a țării, care se adaugă celorlalte trei existente ; în prezent, în țara noastră există 46 de institute de învățămînt superior cu 165 facultăți.Semnificativ pentru creșterea continuă a numărului studenților este faptul că în anul I învață astăzi aproape tot atîția studenți câți existau în 1938 în întreaga Romînie burghezo-moșierească. Numărul total al celor ce urmează cursurile de zi, serale și fără frecvență — aproape 100 000 — este aproximativ egal cu cel pe care-1 are Anglia, țară cu o veche tradiție universitară și cu o populație de aproape 3 ori mai numeroasă ca a țării noastre.An de an se dezvoltă baza materială a învățămîntului superior, se îmbunătățesc condițiile de. viață și studiu ale tineretului universitar. în primii trei ani ai șesenalului s-a extins spațiul de învățămînt, noile secții și laboratoare au fost înzestrate cu utilaj și a- paratură modernă. S-au construit cămine studențești cu o capacitate de peste 17 mii de locuri, ceea ce depășește prevederile Directivelor Congresului al III-lea al partidului pe întreaga perioadă a anilor 1960—1955 ; numărul studenților care iau masa la cantine a crescut de la 25 330, Ia 47 700, iar 60 la sută din studenții cursurilor de zi beneficiază de burse, care au fost majorate anul trecut, contribuind astfel la asigurarea unor condiții și mai bune de viață și studiu. In anul 1963, prevederile bugetare pentru învățămînt sporesc cu 532 milioane lei față de 1962, atingind cifra de 5 650 000 000 de lei.Toate aceste realități dovedesc grija și atenția pe care partidul și guvernul Ie acordă învățămîntului superior, ilustrează largile posibilități ce le sînt create tuturor tinerilor cu pregătire și aptitudini coresnunzătoare de a învăța în institutele și facultățile noastre.Salutul adresat conferinței de către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne constituie o nouă dovadă a grijii și încrederii cu care înconjoară conducerea partidului și statului nostru, studențimea și activitatea a- sociațiilor studențești.Cu adîncă emoție, bucurie și recunoștință am ascultat sfaturile părintești cuprinse în acest salut, care reprezintă pentru toți studenții țării un nou îndemn de a munci cu sîrguință pentru a deveni buni specialiști, capabili să slujea

scă cu abnegație și devotament mărețele- idealuri ale poporului nostru, construirea socialismului și comunismului.Pentru fericirea de a trăi, munci și învăța în anii victoriei depline a socialismului, pentru condițiile tot mai bune de studiu și trai de care ne bucurăm, pentru minunatele perspective de viață și activitate creatoare ce ne sînt larg deschise, permiteți-mi ca în numele tuturor participanților la conferință, să exprim recunoștința fierbinte a tineretului universitar față de poporul nostru muncitor, față de partidul nostru — Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.
★Raportul a făcut apoi o amplă analiză a activității desfășurate de asociații în scopul antrenării studenților la o bună pregătire profesională.Conferința a IlI-a a. U.A.S.R. — se spune în raport — a pus ca principală sarcină în fața asociațiilor noastre să aducă o contribuție mai mare la creșterea numărului studenților cu pregătire bună și foarte bună, astfel îneît acesta să devină predominant. Luptînd pentru traducerea în viață a hotărîrilor Conferinței, desfă- șurînd' o intensă activitate politico-educativă, asociațiile au reușit să-și îndeplinească în ansamblu sarcina stabilită.Semnificative în această privință sînt și rezultatele obținute în sesiunea de. examene din ianuarie a acestui an universitar, în care 82,4 la sutăstudenților pro- obținut mediii III-a a U.A.S.R. bună dreptate, urmă în institu

din numărul movați au peste 7.Conferința : a criticat, pe rămînerile .întele agronomice. Ca urmare a măsurilor luate de partid șî guvern cu privire la reorganizarea și îmbunătățirea conținutului învățămîntului agricol, care au dat un mare imbold și activității asociațiilor noastre, constatăm cu satisfacție că în anul 1962 procentul studenților promovați din aceste institute a crescut simțitor, ajungînd la 94,9 la sută, ceea ce depășește cu a- proape 2 la sută media pe țară.în perioada la care ne referim, s-a îmbogățit experiența și s-a lărgit sfera activităților asociațiilor, menite să stimuleze pregătirea profesională a tineretului universitar. Pot ti remarcate mai buna organizare și îmbunătățire a conținutului consfătuirilor profesionale, simpozioanelor metodice,. concursurilor la materiile de’ bază, olimpiadelor de matematică. mecanică și fizică, semi- nariilor naționale și sesiunilor cercurilor științifice, care se bucură în tot mai mare măsură de interesul și aprecierea colegilor noștri. Un puternic factor mobilizator îl constituie exemplul studenților aleși în organele de conducere ale organizațiilor U.T.M. și A.S., care în imensa lor majoritate sînt fruntași la învățătură.La baza succeselor obținute în ridicarea nivelului pregătirii teoretice și practice a studenților stau îmbunătățirile realizate în organizarea și conținutul invățămîntului, activitatea neobosită a corpului didactic, a conducerilor institutelor și facultăților. Profesorii noștri, care se bucură de stima și recunoștința studenților, ne transmit nu numai cunoștințe de specialitate, ci Și dragostea de muncă, pasiunea nobilă pentru o pregătire temeinică, ne sprijină în formarea noastră etică, cetățenească.Prin întreaga lor activitate, desfășurată sub îndrumarea U.T.M. și sub conducerea organizațiilor de partid, alături de conducerile institutelor, de întregul corp didactic, asociațiile noastre se prezintă în fața conferinței cu un bilanț rodnic, oglindit de numărul tot mai mare de studenți care obțin rezultate din ce in ce mai bune la învățătură, pre- gătindu-se astfel pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare, de care are nevoie patria noastră în plin avînt creator.Conferința a scos la iveală și o seamă de lipsuri în activitatea asociațiilor studenților privind antrenarea întregii mase de studenți pentru a obține numai rezultate bune și foarte bune în munca profesională.Raportul a arătat că unele asociații n-au folosit în suficientă măsură posibilitățile existente în antrenarea tuturor studenților pentru a pune la baza pregătirii lor studiul individual, perseverent. O- rientarea activității asociațiilor cu precădere către formele colective de studiu a dus în unele cazuri la încurajarea atitudinii nejuste a acelor studenți care consideră că grupa de întrajutorare, medi- tațja, consultația, seminariile suplimentare pot înlocui munca personală.în această lumină este de datoria asociațiilor de a dezvolta la studenți spiritul de răspundere centru munca personală, pentru studiul individual, care trebuie să devină factorul hotărîtor în ansamblul pregătirii profesionale.Principala sarcină a asociațiilor este ca prin întreaga lor activitate'să contribuie la sporirea răspunderii patriotice a 

studenților față de pregătirea lor profesională, pentru obținerea unor rezultate superioare la învățătură astfel îneît, în momentul absolvirii, fiecare student să posede cunoștințe la nivelul dezvoltării tehnicii, științei și culturii contemporane și să facă față cu succes cerințelor practice ale domeniului în care va activa.Să muncim în așa fel îneît studenții care promovează cu note minime să devină excepții. Să dezvoltăm la fiecare student atitudinea înaintată față de muncă, pasiunea pentru însușirea cuceririi științei și tehnicii contemporane, pentru a deveni buni specialiști, organizatori pricepuți ai producției industriale și agricole, pasionați răspînditori ai științei și culturii.O altă preocupare a asociațiilor trebuie s-o constituie sprijinirea în mai mare măsură a înfăptuirii sarcinilor stabilite de partid pentru legarea cunoștințelor teoretice cu practica, cu necesitățile reale ale producției, ale vieții. In toate verigile procesului de învățămînt, seminarii șî bre de laborator, proiecte de an și de diplomă trebuie să se reflecte mai pregnant preocuparea studenților de a adînci cunoașterea problemelor economiei și culturii socialiste din patria noastră.Una din condițiile de bază ale ridicării nivelului de cunoștințe ale studenților — se spune în raport — o constituie respectarea normelor vieții universitare. întărirea continuă a disciplinei trebuie să preocupe în permanență asociațiile studenților; ele trebuie să-i ajute pe studenți să înțeleagă că disciplina nu înseamnă numai prezența la orele de curs și seminarii; ea presupune participarea activă și conștientă la procesul de învățămînt în toate verigile sale și pe tot parcursul anului.în raport se subliniază apoi că e necesar să se acorde toată atenția îmbunătățirii conținutului și sporirii eficienței formelor de antrenare a studenților la învățătură, înlătu- rînd unele metode formale. La baza întregii activități politico-educative în sprijinul ridicării nivelului pregătirii profesionale a studenților trebuie să stea munca vie, convingătoare, de la om la om, ridicarea exigenței colectivelor față de pregătirea fiecărui student, prezență activă a asociațiilor în rezolvarea tuturor problemelor ce preocupă studențimea. ,Subliniind că specialistul o? rîndtîirii socialiste trebuie să aibă o pregătire multilaterală, raportul arată că aceasta nu se poate realiza numai prin acumularea unor cunoștințe de strictă specialitate ; ea trebuie să aibă la bază însușirea marxism-ieninismului cea mai înaintată concepție despre natură și societate, care îi ajută intelectualului timpurilor noastre să înțeleagă just și să a- profundeze orice ramură a științei și, pe această bază, să-și formeze o și mai temeinică pregătire profesională. Asociațiile studenților sînt datoare să antreneze mai activ pe toți studenții la însușirea științelor sociale ajutindu-i în aprofundarea operelor clasicilor marx- ism-Ieninismului și a documentelor de partid, popularizînd larg în masa studenților cartea ideologică și politică.Raportul a făcut o seamă de observații critice privind unele planuri de învățămînt și a subliniat că înlăturarea de către Ministerul învățămîntului a neajunsurilor semnalate în legătură cu aceste planuri va contribui la ridicarea și mai substanțială a nivelului învă- țămîntului nostru superior.
★în continuare raportul s-* oprit asupra citorva probleme privind munca politico-educativă desfășurată în rîndui studenților.In cei doi ani care au trecut 

de la cea de-a III-a Conferință a U.A.S.R., străduindu-se să traducă în viață sarcinile . ce le-au fost încredințate de partid, asociațiile — împreună cu organizațiile U.T.M. — au adus o contribuție sporită V formarea politico-ideologică și moral-cetățenească a tineretului universitar, la dezvoltarea conștiinței sale socialiste. Asociațiile studenților iau parte activă la viața politică și obștească a țării.Mergînd pe linia îndeplinirii rezoluției Conferinței a III-a, asociațiile au îmbunătățit conținutul educativ al acțiunilor întreprinse, care răspund din ce în ce mai mult preocupărilor studenților și se bucură de aprecierea acestora.Intîlnirîle cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință și cultură, simpozioanele, conferințele și dezbaterile au făcut pe larg cunoscute studenților tradițiile revoluționare ale poporului, ale eroicii noastre clase muncitoare, sub conducerea încercată a partidului comuniștilor, au popularizat contribuția științei și culturii progresiste din țara noastră la tezaurul culturii mondiale. Considerăm ca un fapt pozitiv că aproape în totalitatea lor membrii asociațiilor noastre iau parte cu regularitate și interes la conferințele, simpozioanele, cercurile teoretice pe teme politice și ideologice organizate de Uniunea Tineretului Muncitor. De asemenea, merită să fie subli-

(Text prescurtat)niată inițiativa organizării unor simpozioane cum au fost cele despre școala romînească de matematică și medicină organizate la casele de cultură din București și Cluj. Peste 15 000 de studenți au luat parte la excursiile inițiate de asociații, cu care prilej au vizitat locuri istorice, regiuni pitorești, mari obiective ale construcției socialiste.In dezvoltarea sentimentelor patriotice ale tineretului universitar, în întărirea frăției dintre tinerii de toate naționalitățile, are o mare însemnătate faptul că tineretul studios, fără deosebire de naționalitate, învață și trăiește împreună, desfășoară laolaltă activitatea obștească și culturală.In ultimii doi ani, Asociațiile noastre au acordat o mai mare atenție lărgirii orizontului de cultură generală al studenților, inițierii unor acțiuni care să ofere posibilitatea petrecerii timpului liber în mod plăcut și instructiv. Practica a dovedit că organizarea acestor acțiuni, pe baza sugestiilor și consultării largi a studenților, stimulează participarea lor în activitatea asociațiilor, ridică prestigiul și eficacitatea muncii noastre. In multe institute, cum sînt I.M.F. Iași, Institutul agronomic Timișoara, acțiunile culturale au un conținut interesant și un caracter permanent, fiind frecventate de un număr tot mai mare de studenți. Mișcarea artistică de amatori s-a întărit Și s-a dezvoltat continuu cuprinzînd peste 10 000, de tineri.Cultura fizică și sportul se bucură de o largă popularitate în rîndurile tineretului universitar- In ultimii ani, apli- cînd prevederile rezoluției Conferinței a III-a, asociațiile au mobilizat zeci de mii de studenți pentru a-și petrece o parte din timpul lor liber pe terenul de sport, organizînd competiții de masă cum sînt campionatele universitare, crosurile, cupele anilor I și numeroase alte concursuri devenite tradiționale. Din rîndurile studenților s-au recrutat multe elemente valoroase, care au întărit sportul de performanță.Studențimea noastră este caracterizată în ansamblul ei printr-o atitudine înaintată. In toate împrejurările s-a dovedit că în conștiința sa s-au înrădăcinat puternic convingerile marxist-leniniste, devotamentul față de politica Partidului Muncitoresc Romîn, față de patria noastră, atitudinea militantă, principiile eticii socialiste.In raport cu sarcinile de răspundere pe care etapa actuală de dezvoltare a țării noastre le pune în fața învățămîntului superior, a tineretului nostru universitar, avem datoria să ridicăm pe o treaptă mai înaltă-întreaga muncă politico-educativă desfășurată de asociații în rîndui studenților.în primul rînd — subliniază Raportul — asociațiile, cu ajutorul organizațiilor U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, trebuie să se ocupe cu mai multă stăruință de că- lirea politică ideologică a studenților antrenîndu-i să participe activ la multitudinea de forme statornicite în practica muncii politice educative a organizațiilor U.T.M. și a asociațiilor studenților ca : cercurile teoretice, conferințe, întîl- niri cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință și cultură, citirea cu regularitate a presei noastre etc. Esențialul este ca aceste activități să-i ajute pe studenți să cunoască mai profund politica partidului nostru, ideologia marxist-leninistă, să cunoască munca harnică și succesele obținute de poporul nostru, să capete nu numai solide cunoștințe teoretice, ci și profunde convingeri comuniste despre viață, despre muncă.

în timpul pauzei.
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Dezvoltarea conștiinței socialiste, cultivarea în rîndui studenților a unor astfel de trăsături morale comuniste ca devotamentul față de cauza construirii socialismului și comunismului în patria noastră, față de Partidul Muncitoresc Romîn. dragostea pentru munca pusă în slujba poporului, în slujba înfloririi patriei socialiste, combativitatea față de manifestările ideologiei burgheze, împotriva concepțiilor înapoiate față de muncă, față de viață etc., constituie de a- semenea, una din sarcinile cele mai importante pentru a cărei îndeplinire asociațiile trebuie să militeze cu perseverență și pricepere.Prin întreaga activitate educativă — sublinia raportul — să contribuim la formarea unor intelectuali înaintați, pătrunși de cele mai nobile idei ale epocii noastre — ideile marxism-ieninismului — cu trăsături politice morale caracteristice omului nou al societății noastre socialiste, patrioți înflăcărați, internaționaliști consecvenți, luptători devotați pentru cauza socialismului și a păcii.In formarea unor intelectuali multilateral dezvoltați, o importanță deosebită o are felul în care studenții folosesc timpul liber. Este evident faptul că tinerii în ale căror preocupări de zi cu zi intră citirea literaturii valoroase, vizionarea unor spectacole și expoziții cu mesaj înaintat, familiarizarea cu muzică bună, cunoașterea a tot ce a creat mai valoros geniul uman, își vor forma un larg orizont de cunoștințe, o conduită moral- cetățenească corespunzătoare.In legătură cu aceasta, raportul arată că asociațiile trebuie să desfășoare o asemenea muncă incit acțiunile organizate în facultăți și institute, la cămine, cluburi și case de cultură, la bazele și complexele sportive, să ofere fiecărui student posibilitatea de a participa în funcție de timpul său liber și de preferințe, la o manifestare interesantă, educativă, tinerească. Totodată este necesar să fie mai bine folosită baza materială pusă la dispoziție pentru organizarea unei largi activități cultural- artistice de masă.Mișcarea artistică studențească trebuie să răspundă pe deplin sarcinii de a oferi tuturor studenților mijloace pentru petrecerea plăcută și utilă a timpului liber, pentru educarea gustului estetic.Referindu-se la rolul important pe care-1 joacă literatura beletristică în munca de educare comunistă a studenților, raportul arată, printre altele, că studenții așteaptă de la scriitori să oglindească veridic în creațiile lor chipul studentului înaintat, să satirizeze a- titudinile înapoiate ale unor studenți. Solicităm compozitorilor noștri mai multe cîn- tece tinerești optimiste, despre ani; minunați ai studenției. cîntece care să ne însoțească în excursii, să răsune pe scenele caselor de cultură și cluburilor noastre.Este necesar ca activitatea sportivă pe care o desfășoară asociațiile studenților să capete un caracter mai larg de masă, să promovăm si să dezvoltăm practicarea unor sporturi de bază, în primul rînd atletismul, gimnastica, nata- ția, să folosim și să îngrijim mai bine bogata bază materială pusă la dispoziția sportului studențesc.
★Tovarăși,Partidul a pus în fața asociațiilor, încă de la constituirea lor, sarcina deosebit de importantă de a se ocupa cu grijă de condițiile de muncă și trai ale studenților, asigurînd controlul obștesc la cămine și 

cantine, participînd la acordarea burselor, îngrijindu-se de organizarea odihnei studenților și de asistența medicală.In folosirea cît mai chibzuită a mijloacelor materiale ce le-au fost puse la dispoziție, asociațiile au obținut unele succese, pe linia îndeplinirii sarcinilor stabilite de Conferința a III-a a U.A.S.R.Cu sprijinul organizațiilor U.T.M., a crescut rolul comitetelor studențești în efectuarea controlului obștesc la cămine și cantine, preocuparea lor pentru dezvoltarea grijii față de bunurile materiale. In ultimii doi ani, aproape 35 000 studenți și-au petrecut vacanța în taberele organizate în cele mai pitorești stațiuni bal- neo-climaterice ale patriei noastre, iar ajutoarele materiale acordate de asociații se ridică la suma de aproape 4 milioane lei.Pentru a-și îndeplini sarcinile de mare răspundere trasate de partid, asociațiile au datoria să-și îmbunătățească întreaga activitate social-gos- podărească. Să folosim mai rațional fondurile puse la dispoziția noastră pentru asigurarea asistenței sociale studențești, să dezvoltăm spiritul gospodăresc al studenților, grija pentru folosirea bunurilor ce li s-au pus Ia dispoziție de către statul nostru, să sporim preocuparea pentru exercitarea controlului obștesc.
★Referindu-se la unele probleme ale muncii organizatorice a asociațiilor, raportul arată printre altele :în perioada care a trecut de la ultima noastră conferință asociațiile studenților s-au întărit din punct de vedere politic și organizatoric. Sprijinind conducerile institutelor și facultăților în munca de pregătire profesională și politică a viitoarelor cadre de specialiști, organizînd numeroase acțiuni corespunzătoare preocupărilor tineretului universitar, asociațiile și-au dobîndit un prestigiu din ce în ce mai mare în rîndurile studenților care li se adresează cu încredere în cele mai diverse probleme ale vieții lor.Avem 'datoria ca în viitor să atragem în conducerea activității consiliilor mai mulți studenți fruntași la învățătură, tineri activi, energici, pasionați în muncă, buni organizatori ai activităților profesionale, culturale, sportive sau social-gospodărești, apre_ ciați de colectivele din care fac parte.Totodată trebuie înlăturată practica greșită a unor consilii care în loc să desfășoare o muncă concretă, vie, în grupe, ani și facultăți organizează prea multe ședințe încercînd să rezolve pe această cale toate problemele activității de asociație, ceea ce duce în unele institute la supraaglomerarea studenților și îndeosebi a tovarășilor din activul U.T.M. și U.A.S.Este necesar să ne ocupăm cu mai multă grijă de creșterea și instruirea organelor alese, îndeosebi la nivelul facultăților, să mobilizăm în mai mare măsură tot activul uniunilor noastre pentru desfășurarea unei munci bogate în conținut.Pe viitor, Consiliul U.A.S.R., Comitetul său Executiv, trebuie să acorde mai multă a- țenție controlului și îndrumării consiliilor U.A.S. din centrele universitare, să lucreze mai operativ, să rezolve cu promptitudine problemele ridicate de activitatea asociațiilor studenților.
★Vorbind despre contribuția adusă de U.A.S.R. la lupta stu- dențimii din întreaga lume pentru pace și progres social, raportul subliniază :Studenții Republicii Populare Romîne, ca și întregul 

nostru popor, urmăresc cu un deosebit interes evoluția situației internaționale.în epoca noastră popoarele își manifestă tot mai mult ho- tărîrea de a folosi cuceririle uriașe ale științei și tehnicii nu pentru război și distrugeri,' ci pentru creșterea nivelului de trai al maselor largi în condițiile unei păci trainice. Pacea, coexistența pașnică, dezvoltarea colaborării prietenești între popoare constituie condițiile esențiale pentru înflorirea culturii, științei și artei, pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele. Studențimea care își consacră eforturile studiului și se pregătește pentru o activitate constructivă este deosebit de interesată în înfăptuirea acestor țeluri ale luptei popoarelor.Studenții, tinerii patriei noastre, alături de întregul popor, susțin cu hotărîre și convingere politica externă promovată de guvernul R.P.R., politică de prietenie și colaborare frățească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, de întărire continuă a unității lagărului socialist, de solidaritate cu mișcarea de eliberare a popoarelor, de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate țările indiferent de orînduirea socială și de stat pe' baza principiilor coexistenței pașnice. în spiritul acestei politici, propunerile guvernului R.P.R. cu privire la „Educarea tineretului în spiritul păcii, înțelegerii reciproce și prieteniei între popoare”, se bucură de o largă apreciere și răsunet în opinia publică mondială în general și a tinerei generații în special.Militând pentru înfăptuirea politicii partidului și guvernului nostru, tineretul universitar dezvoltă continuu colaborarea sa frățească cu studenții și tinerii din U.R.S.S. și din celelalte țări socialiste, adu- cîndu-și contribuția Ia întărirea cunoașterii reciproce și a legăturilor prietenești indestructibile ce unesc poporul nostru cu celelalte popoare ale lagărului socialist.Studenții români susțin cu toată convingerea politica statului nostru de sprijinire ho- tărîtă a mișcării de eliberare a popoarelor, a luptei popoarelor recent eliberate de sub jugul colonialismului, pentru consolidarea independenței de stat, pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii lor. O expresie a dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare a țării noastre cu toate țările, indiferent de orînduirea lor politică și de stat, o reprezintă și cei peste 1100 de tineri care studiază în țara noastră, o mare parte dintre ei provenind din țările Africii, Asiei și Americii Latine.Exprimând poziția întregii noastre studențimi, U.A.S.R. a sprijinit și sprijină cu consecvență activitatea Uniunii Internaționale a Studenților care militează ferm pentru dezvoltarea colaborării și realizarea unității mișcării internaționale studențești.U.A.S.R. luptă cu consecvență pentru dezvoltarea cooperării și făurirea unității mișcării internaționale studențești. în prezent, Uniunea noastră are legături cu peste 65 de organizații naționale studențești. Numai în anii 1961 și 1962 noi am participat la mari întâlniri ale tinerei generații ca Forumul Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova și Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki, la acțiuni culturale și sportive internaționale. In această pe-* rioadă ne-au vizitat țara de-* legații reprezentând uniuni na
Lucrările celei de a IV-a 

Conferințe pe țară a U. A. S. R.
(Urmare din pag, I)

sarcinile de viitor ale asocia
țiilor studenților.

După ce a înfățișat largile 
posibilități pe care socialismul 
le-a deschis tinerei generații, 
condițiile tot mai bune de via
ță și studii ale tineretului 
universitar, raportorul a 
exprimat recunoștința fierbin
te a studenților față de po
porul muncitor, de guvernul 
R.P. Romîne, față de Partidul 
Muncitoresc Romîn.

In raport sînt subliniate e- 
forturile depuse de asociații 
pentru sprijinirea muncii pro
fesionale a studenților, rezul
tatele tot mai bune obținute 
de aceștia la învățătură.

O parte importantă a rapor
tului e consacrată muncii cul
tural-educative, contribuției 
asociațiilor la formarea unor 
intelectuali înaintați, pătrunși 
de ideile marxism-leninismu- 
lui, patrioți înflăcărați, luptă
tori devotați pentru cauza so
cialismului și a păcii.

Raportul comisiei de cenzori 
a fost prezentat de tovarășul 
Gheorghe Șerban, președintele 
comisiei.

In continuarea lucrărilor au 
început discuțiile la rapoarte.

Au luat cuvîntul delegații 
Mircea Angelescu (București), 
Gheorghe Dumitrașcu (Timi
șoara), Goran Benone (Bucu
rești), Maria Stoleriu (Iași), 
Maria Ioana Vintilă (Bucu

ționale și studențești din diferite țări ale lumii. Contribuind în mod activ la promovarea în rîndui studenților a idealurilor păcii și prieteniei între popoare și la dezvoltarea cooperării internaționale studențești, U.A.S.R. a inițiat, în perioada ce a trecut de la ultima Conferință, Seminarul internațional al redactorilor presei studențești din 1961, la care au participat 80 de reprezentanți din 6o de țări și care a avut un larg răsunet în mișcarea internațională studențească.Dînd expresie dorinței de pace și prietenie a studenți-* mii romîne, UA.S.R. reînnoiește chemarea către toți studenții lumii, către toate uniunile naționale și organizațiile internaționale studențești de a milita pentru cooperare și unitate în mișcarea internațională studențească în vederea u- nirii eforturilor și a creșterii contribuției tineretului universitar la lupta pentru pace și progres social.
★Tovarăși,Conferința noastră se desfășoară la puțin timp după o aniversare deosebit de scumpă întregului nostru popor muncitor, tinerei noastre generații, studențimii patriei: împlinirea a 30 de ani de la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din februarie 1933. Eroismul și abnegația cu care a luptat proletariatul, condus de Partidul Comunist din Romînia, înscriind in urmă cu 30 de ani o glorioasă pagină în istoria luptei de eliberare a poporului nostru, au fost urmărite cu admirație, simpatie și solidaritate de toate forțele progresiste ale țării, inclusiv de studențimea democrată. în zilele cînd sirena Griviței răsuna în întreaga Capitală, mii de studenți și-au manifestat prin demonstrații de protest, solidaritatea lor cu greviștii.O întreagă epocă ne desparte pe noi de trecutul de mizerie și asuprire a Romîniei burghezo-moșiereștî împotriva căruia s-au ridicat la luptă cei mai buni fii ai poporului în frunte cu comuniștii.Avîntul economiei și culturii patriei noastre care înaintează impetuos pe calea desăvîr- șirii construirii socialismului ne-a deschis și nouă, studenților, cele mai largi orizonturi Se aotivitate în viitor. înflori- ea continuă a patriei, tabloul însuflețiitoarelor realizări și perspective ne umplu inimile de bucurie și mîindrie patriotică, ne dau măsura înaltelor îndatoriri cărora specialistul de mîine trebuie să le facă față.Asociațiilor noastre le revine sarcina de a ajuta pe toți studenții să muncească cu ardoare pentru a-și însuși știința și cultura înaintată, pentru a se forma ca intelectuali înaintați, patrioți înflăcărați, oameni cu un larg orizont cultural și noi trăsături etice, care să-și închine întreaga lor viață luptei și muncii poporului, înfăptuirii politicii Partidului Muncitoresc Romîn — expresia cea mai înaltă a idealurilor oamenilor muncii din țara noastră, călăuza sigură pe drumul construirii unei vieți luminoase și fericite.Trăiască P.M.R., conducătorul încercat al poporului nostru, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej !Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie socialistă, Republica Populară Română !Trăiască studențimea țării noastre, viitori intelectuali participant entuziaști la desăvîrșirea socialismului și construirea comunismului, la făurirea mărețului viitor al scumpei noastre patrii!

rești), Mihail Ciocîrlie (Petro- 
șeni), loan Bakoș (Tg. Mureș), 
Alexandru Smaranda (Craio
va), Constantin Tincă (Cluj), 
Virgil Hîrtopeanu (Galați), 
Dorina Julan (București), Ion 
Leicu (Cluj), Rodica Pinter, 
(București), Ion Oprescu (Pi
tești), Melania Cirjă (Bucu
rești), Ion Cadar (Timișoara), 
Speranța Badea (Constanța), 
Gheorghe Comun (Iași), Vasile 
Ghenceanu (Baia Mare), Eu
gen Scrob (București), Virgi
nia Velcescu Pană, redactor- 
șef al revistei „Viața Studen
țească’', Tănase Frîhcu (Bra
șov), Maria Fejes (Cluj).

Delegații la conferință au a- 
probat Raportul Comisiei de 
validare.

Conferința a fost salutată in 
prima zi a lucrărilor de acad. 
St. S. Nicolau, membru al Pre
zidiului Academiei R. P. Ro
mine, prof. univ. Jean Livescu, 
rectorul Universității Bucu
rești, ing. Paul Păcuraru, de 
la Gospodăria agricolă colecti
vă LUnca Mureșului, regiunea 
Cluj.

La propunerea studentului 
Dan GeorgesCu. delegat din 
centrul universitar București, 
conferința a adoptat în unani
mitate o moțiune de protest 
împotriva prigoanei și repre
siunilor la care sînt supuși 
studenți „ cadre didactice și 
alți democrați din Irak.

Lucrările conferinței conți- 
tinuă.

(Agerpres)



u V

Din cuvîntul participanților la discuții

dinsu- adus unor

Cuvîntul tov. Anqelescu Mircea 
(București)De la tribuna Conferinței, în numele studenților din institutele de învățămînt superior ale Capitalei, exprim mulțumiri fierbinți față de Partidul Muncitoresc Romîn pentru grija părintească și pentru îndrumările ce ni le acordă. Ne angajăm să muncim mai bine, cu tot entuziasmul nostru, pentru a ne forma ca buni specialiști capabili să traducă în viață sarcinile ce ne revin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Asociațiile studenților institutele de învățămînt perior bucureștene și-au contribuția la obținerearezultate calitativ ridicate la învățătură, îndeplinind astfel în buna parte,, sarcina trasată de Conferința a IlI-a a U.A.S.R. Sînt institute, ca cel de construcții, de arhitectură, institutul de arte plastice și facultăți ca cea de istorie, de geografie, facultatea de hidrotehnică și altele, unde numărul studenților cu o pregătire bună și foarte bună este predominant.Vorbitorul a relevat în continuare forme și metode folosite de asociațiile studenților pentru antrenarea studenților la un studiu ritmic, continuu.Consfătuirile profesionale și dezbaterile pe teme profesionale au constituit prilej de serioase analize și concluzii pentru colectivele respective; s-au dezbătut cu multă profunzime rezultatele obținute de studenți, au fost relevate metodele cele mai bune de studiu, s-a creat o opinie sănătoasă, combativă față de acei studenți care nu-și îndeplinesc datoria de a învăța bine. în scopul dezvoltării pasiunii pentru studiu s-au organizat simpozioane pe teme profesionale, metodice și știin-

Cuvîntul tov.

In cuvîntul său tov. Maria Stoleriu a arătat că Salutul a_ dresat de Comitetul Central al P.M.R., de Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al R.P.R., exprimă o dată în plus grija cu care partidul înconjoară tineretul studios, atenția cu care îi îndrumă pașii pe drumul pregătirii sale temeinice pentru muncă și viață. Cuvintele calde ce ne-au fost adresate constituie un imbold pentru activitatea noastră de viitor, ne mobilizează și mai mult în obținerea unor rezultate cît măi bune.Consider justă aprecierea făcută de raport în legătură cu creșterea maturității poli- tico-ideologice a tineretului nostru studios, sporirea interesului studenților pentru însușirea: aprofundată a mar- xișm-leninismului, a documentelor de partid și de stat. Acest lucru se vădește din piin și din activitatea studenților.Studenții noștri' își însușesc cu pasiune marxism-Ieninis- mul, avînd convingerea că în-
Dragi tovarăși,Iubiți studenți,în numele Academiei R.P.R. aduc un călduros salut celei de a IV-a Conferințe a U.A.S.R. și urez succes lucrărilor acestei Conferințe.Cel mai înalt for de știință și cultură din patria noastră — Academia R.P.R. — manifestă un interes deosebit pentru munca tineretului stu. dios din sînul căruia se ridică mereu și tot mai impetuos noi creatori în știință și tehnică, făuritori de valori artistice și filozofice, economiști de înalt nivel.în rîndtrl miilor de studenți se găsesc înlocuitorii de miine ai academicienilor și profesorilor, ai dascălilor cu înaltă experiență și calificare, ai cadrelor de bază economice, științifice și culturale, cu care țara noastră se mindrește.Cei mai buni intelectuali din generația mea, ajutați în ultimii 15 ani de partid și gu- 

șah, 
masă,

ia întrecerile
I care au

5 ore. Să fa- 
cîțiva dintre

comunei

care 
comună

Campionii

țifice. Concursurile profesionale au constituit, de asemenea, mijloace eficace în buna pregătire a studenților.Totuși, arăta vorbitorul, în facultățile noastre maj există unii studenți care manifestă delăsare în studiu, învață numai în sesiunile de examene, mulțumindu-se cu rezultate mediocre. Opinia din cadrul unor grupe studențești nu a acționat întotdeauna cu promptitudine și combativitate împotriva unor asemenea manifestări.în colectivele noastre studențești se folosesc cu bune rezultate formele colective de studiu, dar, așa cum arăta și raportul, acestea nu pot înlocui studiul individual al studenților. Principala cale pentru formarea unei temeinice pregătiri de specialitate este munca personală a fiecărui student, studiul individual permanent și profund. De aceea, Consiliul U.A.S. București va îndruma asociațiile ca alături de cadrele didactice, să dezvolte la studenți simțul de răspundere și de exigență pentru munca individuală, deprinderea de a învăța ritmic, de a studia nu numai notițele și cursul, ci și o bogată bibliografie de specialitate.Vom ajuta mai mult asociațiile studenților să analizeze temeinic, cu folos practic, rezultatele studenților la învățătură, pentru a lua cele mai bune măsuri în vederea dezvoltării opiniei colectivelor studențești împotriva rămîne- rilor în urmă la învățătură, a nerespectării disciplinei universitare. îndeosebi vom ajuta asociațiile studenților să-și îmbunătățească stilul de muncă cu studenții anilor I, care au nevoie de un sprijjn mai susținut.
Maria

(lași)sușirea niniste științei timp studenții au căpătat profunde convingeri comuniste, lucru reliefat în permanență prin întreaga lor comportare în muncă și viață, în atitudinea față de pregătirea profesională, în înțelegerea deplină a datoriei pe care o au de a se pregăti cît mai temeinic pe băncile facultăților, pentru a deveni specialiști cu o înaltă calificare, capabili să aducă un aport însemnat, atunci cînd vor fi în producție, în construcția socialistă din patria noastră.In continuare vorbitoarea s-a referit la activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ pentru ridicarea permanentă a nivelului ideologic-politic al studenților.O formă însemnată de însușire a învățăturii marxist-le- niniste a constituit-o activitatea studenților în cercurile de științe sociale. Prin alegerea

Stoleriuînvățăturii stă la baza și culturii. marxist-le- progresului In același

Cuvîntul tov. acad
membru al Prezidiului

Ștefan S. Nicolau
Academiei R. P. R.

înfloririi păstudenți de din mîinile

vern, au continuat tradițiile progresiste ale științei noastre, au dovedit atașamentul lor față de cauza socialismului, închinîndu-și activitatea binelui poporului și triei.Voi, tovarăși astăzi, veți luanoastre valorile științei și culturii, ale predecesorilor noștri și veți duce mai departe progresul științei și culturii.Legea progresului spune că elevii trebuie să-i întreacă pe profesori. Generația voastră trebuie să întreacă în cunoaștere generația de la care a învățat.Voi munciți dintr-un început sub imboldul unei educații socialiste. sînteți orientați în ac. tivitatea voastră de concepția materialist-dialectică.Statul democrat-popular a creat studenților posibilități largi de învățătură, condiții minunate de trai, astfel incit să vă pregătiți temeinic pentru o activitate creatoare, menită să slujească idealurilor po-
SPARTACHIADA DE IARNA 

A TINERETULUI

Acum, în aceste zile de... fini; 
în întrecerile Spartachiadei de 
iarnă, tinerii din comuna Ari- 
cețti-Rahtivani trăiese satis
facția participării la o bogată 
activitate sportivă. Și iată un 
scurt bilanț : aproape 600 de ti
neri și-au disputat întîietatea la 
gimnastică, schi, patinaj, 
trîntă, săniuțe, tenis de 
haltere.

Opt discipline sportive 
și-au găsit în această 
foarte mulți prieteni. începători 
sau mai avansați, ei au luptat cu 
multă ambiție aproape trei luni 
de zile pentru cucerirea titlului 
de campion al comunei. Și au în
vins — după cum se știe — cei 
mai buni. Numele lor au fost cu- 

unor tematici strîns legate de problemele construcției socialiste în țara noastră ele au a- vut un rol mare în cunoașterea de către studenți a politicii partidului nostru.In vederea ridicării nivelului ideologic-politic al studenților au fost folosite cu succes și alte forme cum ar fi simpozioane, cicluri de conferințe etc. Organizațiile U.T.M. și a- sociațiile studenților s-au preocupat de organizarea și desfășurarea informărilor politice abordînd teme actuale.Vorbitoarea a criticat apoi 
Cuvîntul tov. Dumitrașcu Gheorqhe 

(Timișoara)încheierea colectivizării a- griculturii — eveniment de o deosebită importanță în istoria patriei noastre — a deschis largi posibilități pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a acestui sector al economiei naționale. La realizarea importantelor sarcini puse de partid în fața agriculturii noastre socialiste sîntem chemați să ne aducem și noi contribuția.Noi, studenții agronomi, care nu peste mult timp vom merge să muncim pe ogoarele țării noastre, acolo unde e nevoie de cunoștințele noastre ne angajăm să ne intensificăm eforturile îndreptate spre însușirea temeinică a profesiunii, pentru a putea contribui la dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste.Referindu-se la factorii care contribuie la o mai bună pregătire a studenților, vorbitorul a insistat îndeosebi asupra
Cuvîntul tov.

(București)Referindu-se la activitatea desfășurată în Institutul politehnic din București de către studenți pentru dobândirea unui nivel de cunoștințe cît mai ridicat, a arătat că asociațiile se preocupă într-o măsură tot mai mare de atragerea studenților în munca de cercetare științifică.Mobilizarea unui număr cît mai mare de studenți în cercurile științifice din institut a pornit de la ideea că în condițiile actuale ale progresului tehnic neîntrerupt, activitatea științifică studențească are un rol deosebit de important în pregătirea de buni specialiști necesari producției. La activitatea celor 46 de cercuri științifice participă un mare număr de studenți. La ultima sesiune științifică pe institut care s-a ținut în anul 1961 au fost prezentate 182 lucrări la care au colaborat aproape 600 de studenți. In cadrul acestei sesiuni mulți studenți au prezentat lucrări importante, care își a- veau aplicabilitate în producție cu rezultate bune.Tov. Benone Goran s-a referit în continuare la necesitatea întăririi legăturii cu întreprinderile, precum și la permanentizarea activității de cercetare științifică în perioada practicii în producție.Vorbitorul a menționat apoi faptul că asociațiile studenți-
porului, cauzei construcției so* cialiste.Vă reamintesc, pentru reușita dumneavoastră în muncă, unul din dezideratele fundamentale, înscrise de Pavlov în testamentul lăsat tineretului t în afară de disciplină, probitate, de perseverență în munca dumneavoastră, puneți pasiune, iubiți-vă munca, specialitatea, identificați-vă cu ea, gindiți-vă mult și adînc la ea, căutați s-o perfecționați cît mai mult. Cite mii și mii de inovații au făcut muncitorii noștri! Și dv. veți putea face cu timpul inovații in specialitatea dv., dar pentru aceasta trebuie să vă atașați de ea cu pasiune, pentru că condițiile esențiale ale unei reușite este pasiunea.Dragi studenți, regimul nostru a introdus în învățămîntul superior cercurile științifice. Ele sînt menite să vă amplifice cunoștințele, să vă introducă în cercetare. Noi, cei vîrst- nici, în afară de știință de carte și de pildă vie în muncă,

noscute duminică 
finale ale etapei 
durat mai bine de 
cern cunoștință cu 
ei și să încercăm a afla cum se 
pregătesc pentru întrecerile eta
pei a II-a, pe centre de comună.

...Viorica Florea și Ion Radu 
sînt campionii comunei la schi, 
titluri cucerite în proba de 3 000 
m ți respectiv 5 000 m fond.

■— Schiul nu prea are tradiții 
Ia noi — ne vorbea tînărul co
lectivist Ion Radu. Dar chiar 
dacă am început să-l practicăm 
tirziu ne pasionează și n-avem 
motive ca la etapa a II-a să fim 
printre codași. Ne pregătim îm
preună aproape zilnic ajutați de 
tovarășul profesor Corneliu 

faptul că unele manifestări educative au un caracter greoi, că asociațiile nu folosesc în desfășurarea activității politico-educative o mai mare diversitate de forme interesante, adecvate preocupărilor studenților.în încheiere vorbitoarea s-a referit la măsurile ce vor fi luate de organizațiile U.T.M. și asociații în vederea înarmării cît mai profunde a studenților cu învățătura marxist-leni- nistă, a cunoașterii cît mai depline a politicii partidului nostru.
problemelor privind practica de producție a viitorilor ingineri agronomi.Organizarea practicii pe cicluri de producție Și ani de studiu, sistem introdus în anul trecut, s-a dovedit deosebit de eficace, prin faptul că studenții au putut să participe nemijlocit la întreg procesul de producție din marile unități- socialiste, să-și însușească experiența acestora în aplicarea celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, în organizarea muncii pentru obținerea unor producții agricole superioare.Asociațiile din institutul nostru, sporindu-și preocuparea față de pregătirea profesională a studenților, vor a- corda și pe maj departe atenție desfășurării practicii în producție, întăririi continue a legării cunoștințelor teoretice de practica agriculturii noastre socialiste.

Benone Goranlor se străduie să Introducă o anumită metodă și disciplină în ceea ce privește activitatea de cercetare științifică.In primul rînd s-a renunțat la metoda birocratică de repartizare a temelor în chip mecanic, folosindu-se acum discutarea și prezentarea efectivă a temelor științifice în cadrul unor ședințe de cerc, astfel ca studenții să-și aleagă singuri lucrările.Vorbitorul a arătat că un factor important în ridicarea calității cercetării științifice studențești o constituie însușirea temeinică a limbilor străine. Studenții capătă astfel posibilitatea să cunoască din diferite reviste și publicații de specialitate din alte țări diferite cuceriri ale științei și tehnicii, să afle stadiul unor cercetări științifice din străinătate, să dobîndească astfel un bogat nivel de cultură de specialitate.Asociațiile din institutul nostru trebuie să facă însă mult mai mult decît pînă acum pentru a dezvolta la studenți pasiunea pentru activitatea științifică^ năzuința de a-și forma în anii de studenție deprinderi de cercetători, spirit creator. învățînd din experiența și îndrumările pe cate le vom primi în această conferință,. vom. îmbunătăți munca' de cercetare științifică.

ună din
numele Academiei, urez la muncă Conferinței a a U.A.S.R., și in numele personal vă urez, dragi

(Agerpres)
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Pe scurt

a continuat
N-am să-i fac de...

10
7
7

★
a spartachiadei ae

lalte comune, tot eu ei mă întrec. 
Sînt și ei foarte puternici. Vo- 
ință avem, așa că am să mă an- 
trene» bine.
ocara lumii.

20
18
15
15

ptescu. Zilele acestea nu prea 
avem zăpadă pe deal fi de aceea 
ne antrenăm doar la fond (foto 
nr. 11

trebuie să dăm și cevadragoste pentru știință. Rolul prelegerilor nu. este numai documentar, ci și de transmiță- tor al experienței noastre și mai ales de a trezi vocația, interesul pentru cercetarea științifică. . Ridicați-vă, dragi studenți, munca și aspirațiile cît mai sus.Mulți dintre voi vor ajunge buni specialiști, geologi, silvicultori, ingineri, arhitecți, constructori, chimiști în uzine, chirurgi, lingviști, profesori, cercetători, creatori de idei și descoperiri științifice.însușiți-vă cu perseverență și răbdare studiile de care a- veți nevoie, lucrați cu pasiune acolo unde sînteți trimiși, și astfel veți fi răsplătiți cu mari satisfacții.înspor IV-ameu studenți. succes în munca voa-» stră de astăzi, succes în munca voastră de miine 1

Strungarul Stelian Bunea, de la Uzinele d«-pompe și mașini agricole 
din Capiîală, este cunoscut în întreaga uzină ca un muncitor cu înaltă 
calificare. La el vin aproape în fiecare zi mulji muncitori pentru a 
se consulta în legătură cu executarea urțor repere mai dificile, la- 
tă-l, surprins de obiectivul aparatului fotografic, în timp ce explica 
tinerilor Aurel Medișanu și G'heorghe Petrescu cofele și semnele de 

prelucrare a pompei „Srret-900".
Fofo: AGERPRES

Concert simfonic popularConcertul simfonic popular, prezentat luni în sala Teatrului de Stat din Bacău de către Filarmonica de Stat din localitate, a avut ca soliști pe artiștii emeriți Magda Iancu- lescu și Mircea Buciu, prim-
Manifestări cu prilejul aniversării a 30 de ani

îa luptele ceferiștilor și petroliștilorIn centrele regionale și în alte localități din țară au avut loc însuflețite adunări consacrate celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933 și Zilei ceferiștilor. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, vechi mili- tanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, ceferiști, petroliști și alți oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, conducători ai unor treprinderi și organizații ștești, oameni de cultură artă.Despre evenimentele 1933 și despre semnificația

...Nicolae Zamfir a cucerit ti
tlul de campion al etapei I 
la Șah, dar asta nu-1 scutește 
de a-i acorda o revanșă lui Ste- 
lian Iacob, și el cel mai bun șa- 
hist din satul Nedelea (foto 
nr. 2).

,,Cel mai puternic om din co
mună” — tinărul Dumitru 
Ene. din brigada I a G.A.C. 
„Calea socialismului”. Și el tot 
cu prilejul actualei ediții și-a 
făcut debutul în sportul haltere
lor.

— Tovarășii mei de muncă și 
de întrecere mi-au zis-o de lâ 
obraz, ne-a declarat el : ne-ai în
trecut, dar ai grijă să nu ne faei 
de r?«.

Știu eu ce-am de făcut. Pînă 
la întrecerile cu campionii celor- 

soliști ai Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romine. Concertul, dirijat de Igor Cerne, a cuprins arii din opere de Mozart, Rossini, Glinka etc.(Agerpres)

au vorbit prim-secretari și secretari aj comitetelor regionale P.M.R., președinți ai unor sfaturi populare regionale și consilii sindicale regionale.Conferințe și alte manifestări consacrate zilei de 16 februarie au avut loc, de asemenea, la cluburi muncitorești, cămine culturale etc.
★

La Teatrul Consiliului Cen
trai al Sindicatelor din Capi
tală a avut loc duminică un 
spectacol cu prilejul aniversă
rii a 30 de ani de la luptele 
din ianuarie-februarie 1933 ale 
muncitorilor ceferiști și petro
liști. Spectacolul, la care și-au 
dat concursul 16 formații ar

Repefifie la școala populară de aria

Etapa 1 
va sfîrși în curînd. Campionii co
munelor vor începe o nouă etapă 
a întrecerilor spartachiadei. in 
fiecare asociație sportivă, aseme
nea acesteia de la Arîcești- 
Râhtivani, sportul are acum și 
mai mulți prieteni.Fotoreportaj : RANGA

In întimpinaiea alegerilor
de la 3 martie

Întîlniri intre candidații
In comunele și raioanele de pe cuprinsul întregii țări Con

tinuă să se desfășoare întîlniri între alegători și candidații 
F.D.P. în alegerile de la 3 martie. Aceste întîlniri prile
juiesc o trecere în revistă a succeselor obținute în ultimii 
ani în toate domeniile vieții economice și social-culturale, o analiză gospodărească a sarcinilor de viitor.CONSTANȚA - Colectiviștii din Chirnogeni au discutat cu mult interes despre realizările din comuna lor. Peste 1 000 de taurine, 5 000 de ovine, peste 1000 de porcine și 10 000 de păsări în fondul de bază — care depășește cifra de 7 milioane de lei — sînt realizări care îndreptățesc mîndria colectiviștilor din Chirnogeni pentru gospodăria lor. Aici s-au construit în ultimii ani peste 230 de case noi, străzi drepte, pietruite, un cămin cultural, școală nouă. Vorbind despre aceste realizări, colectiviștii din Chirnogeni au făcut, în întîlnirea cu candidații pentru alegerile de la 3 martie, numeroase propuneri menite să ducă la dezvoltarea continuă a gospodăriei lor, la înfrumusețarea comunei.PLOIEȘTI — înfățișarea comunei Bărcănești din regiunea Ploiești s-a schimbat mult, mai ales de cînd aici a luat ființă gospodăria colectivă : comuna a fost electrificată, s-a construit un magazin universal, s-a amenajat un teren de sport, s-au plantat pomi, numeroase ulițe au fost 

tistice de amatori, a fost orga
nizat de Consiliul local al sin
dicatelor din orașul București,

La Muzeul regional Bacău 
s-a Heschis duminică o expo
ziție de grafică închinată lup. 
telor din februarie 1933 ale ce
feriștilor și petroliștilor. Ală
turi de numeroase lucrări con
sacrate evenimentelor petre
cute în urmă cu 30 de ani sînt 
expuse portrete de muncitori 
fruntași de la Uzinele „Grivița 
Roșie", precum și din unități 
feroviare din țară, executate 
de graficieni amatori din're
giunea Bacău.

• Concursul de schi al 'Ar
matelor Prietene 
luni la Predeal cu desiășurarea 
probei de biatlon care constă 
dintr-o cursă de 20 km fond și 
tragere la țintă de la diierite 
distanțe. Desfășurată pe un 
timp nefavorabil (zăpadă grea 
și o temperatură de plus 3 
grade), întrecerea a fost domi
nată de echipa U.R.S.S., care a 
avut patru concurenți in pri
mele 10 locuri.

Clasamentul pe echipe după 
două probe: 1. U.R.'S.S,
puncte; 2. R. P. Polonă
puncte ; 3. R. D. Germană 
puncte ; 4. R. P. Romînă
puncte ; 5. R. S. Cehoslovacă
14 puncte ; 6. R. P, Bulgaria 
puncte; 7. R. P. Chineză 
puncte; 8. R. P. Mongolă 
puncte.

• Duminică au avut loc alte 
întîlniri amicale de fotbal pre
mergătoare deschiderii oficiale a 
noului sezon. In Capitală Pro
gresul nu a putut învinge pe Me
talul cu care a terminat la ega
litate : 0—0.

Iată cele mai importante re
zultate înregistrate in jocurile 
din țară: U. T. Arad—Crișul 
Oradea 1—1; Minerul Lupeni— 
Știința Craiova 5—0; Crișana O- 
fadea—C.F.R. Arad 5—0; C.S.M.S. 
Iași—Dinamo Bacău 3—6; Meta
lul Tirgoviște—Dinamo Pitești 
3—3. 

pavate. Gospodăria colectivă și-a dezvoltat mult ramurile de producție, îndeosebi sectorul zootehnic și legumicol, care aduc anual un venit de peste 1 000 000 lei. Numai în anul trecut colectiviștii și-au construit peste 100 de case noi, mulți din ei și-au cumpărat televizoare, frigidere, mașini de gătit cu aragaz, mobilă nouă. Trecînd în revistă a- ceste înfăptuiri, partîcipanții la întîlnirea cu candidatul F.D.P., Grigore Ivanov, președintele G.A.C. „Viață nouă" din Bărcănești, au propus construirea a patru noi săli de clasă, terminarea lucrărilor noului cămin cultural, o serie de măsuri menite să ducă pe mai departe la întărirea eco- nomico-organizatorică a gospodăriei lor colective.BRAȘOV - In peste 300 de circumscripții electorale din comunele și orașele raionului Mediaș au avut loc întîlniri ale alegătorilor cu candidații F.D.P. în cuvîntul participanților la aceste întîlniri s-au scos în evidență înfăptuirile gospodărești ale sfaturilor populare de la ultimele alegeri și pînă acum. La Blaj și Copșa Mică, de pildă, s-au construit și dat în folosință 125 de apartamente, iar încă 288 sînt în curs de construcție. Au fost deschise noi unități comerciale, iar altele au fost modernizate.
(Agerpres)

Tinerii colectiviști 
își însușesc temeinice 

cunoștințe
(Urmare din pag. I)utemist lonescu Constan-

măsuri populari- în rândul în sediul colective

lui tin, lector la cercul agrotehnic, să folosească mai mult diafilmul. în acest scop inginerul. lonescu Constantin, cu concursul consiliului agricol raional, a procurat 45 de dia- filme legate de tematica cercului respectiv. Pe lîngă aceasta, cursanții au vizionat la cinematograful comunei trei filme documentare cu caracter agrozdotehnie.Tot pentru a veni în ajutorul tinerilor cursanți, organizația U.T.M. a luat pentru o mai bună zare a cărții tehnice : tineretului. Astfel, gospodăriei noastre s-a înființat o mică bibliotecă ce distpune de circa 500 de cărți și broșuri agrozootehnice.O formă de ridicare a nivelului de cunoștințe agrozootehnice ale tinerilor, care a stat în atenția organizației U.T.M., a fost generalizarea experienței înaintate. Cu ocazia vizitelor cu caracter de schimb de experiență între gospodăria noastră colectivă și alte unități socialiste din agricultură, organizația U.T.M. a mobilizat un mare număr de tineri colectiviști care au participat la aceste vizite la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, la grădina de legume și sectorul zootehnic de la G.A.S. Oltenița, la sectorul avicol al G.A.C. din comuna Ceacu, raionul Călărași și la sectoarele zootehnice ale gospodăriilor a- gricole colective Rîșnov, Bod, Hănman din regiunea Brașov,Dacă se poate aprecia ca pozitivă activitatea organizației noastre de bază în privința mobilizării tinerilor colectiviști Ia cursurile de învățămînt a- grozootehnic de masă, nu aceeași preocupare am avut pentru antrenarea tinerilor necu- prinși în aceste forme de învățămînt, la ciclul de conferințe agrozootehnice organizat la căminul cultural. Ciclul de • conferințe se desfășoară la noi încă la un nivel nesatisfăcător. Conferințele nu se țin cu regularitate, la termenele planificate. O altă lipsă în acest domeniu o constituie faptul că nu se urmărește frecvența participanților. Numărul de participanți la conferințe este destul de mic față de numărul de colectiviști necuprinși ia învățământul agrozootehnic masă.Analizînd recent această tuație și dîndu-ne seama deficiențele pe care le-am mintit, am stabilit o serie măsuri prin care vom ajuta mai mult colectivul de conducere al căminului cultural. Ne vom îngriji de mobilizarea tuturor tinerilor colectiviști la conferințele care se vor ține de acum înainte ; îi vom ajuta pe conferențiari să ilustreze mai viu expunerile, contribuind la alegerea și transportul în sala căminului cultural a materialelor intuitive folosite la cercurile învățământului agrozootehnic de trei ani.Prin aceste măsuri vom contribui la mai buna însușire de către tinerii colectiviști a cunoștințelor agrozootehnice, afâț de necesare în munca lor pentru sporirea producției agricole.

side a- de

(Agerpres#



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
GEM:GENEVA 18 (De la trimisul special al Agerpres, C. Benga): în ședința din 18 februarie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducătorul delegației R.P. Romîne, au luat cuvîntul M. Naszkowski, șeful delegației R.P. Polone, A. Hassan, șeful delegației Republicii A- rabe Unite, W. Foster, șeful delegației S.U.A., J. Godber, șeful delegației Angliei, V. V. Kuznețov, șeful delegației U.R.S.S.M. Naszkowski, reprezentantul R.P. Polone, a arătat că țările socialiste fac totul pentru a apropia ziua semnării Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală, în timp ce S.U.A. și celelalte țări occidentale nu le vin în întîmpinare. El a subliniat necesitatea discutării în Comitet a problemei creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.A. Hassan, reprezentantulR. A.U., după ce și-a exprimat regretul pentru faptul căS. U.A. au procedat la experiențe nucleare chiar în ajunul reluării lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, s-a declarat împotriva încercărilor unor reprezentanți occidentali de a îndrepta discuțiile asupra unor chestiuni tehnice privind nu------s----- -------

CU PRILEJUL AMVERSĂRH 

LUPTELOR CEFERIȘTILOR Șl 

PETROLIȘTILOR DIN 1933VARȘOVIA. - Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejui împlinirii a 30 de ani de la luptele revoluționare ale ceferiștilor și petroliștilor romini din februarie 1933, în seara de 16 februarie a avut loc, la sediul din Varșovia al Comitetului Organizației de colaborare în domeniul căilor ferate din țările socialiste, o întîlnire tovărășească.Au participat conducători și membri ai Comitetului, reprezentanți ai Ministerului Căilor Ferate și Transporturilor din R.P. Polonă, ai Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru transporturi etc.Niculae Negus, membru în comitet din partea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor al R.P. Romîne, a evocat însemnătatea luptelor revoluționare de la Atelierele C.F.R. Grivița și a scos în evidență realizările deosebite obținute de feroviarii ro- mîni în anii puterii populare.

în Comitetul celor ÎS
mărul de inspecții la fața locului. El a propus ca ceț doi copreședinți să întocmească proiectul de acord privind încetarea experiențelor nucleare și să-1 prezinte întregului comitet ca document de lucru.în discursul său, reprezentantul S.U.A., W. Foster, a repetat din nou cererea S.U.A. ca pe teritoriul țărilor care posedă arma nucleară să fie trimise anual cel puțin 8—10 echipe de inspecție. Reprezentantul Marii Britanii, J. Godber, a sprijinit ca deobicej pe partenerul său american.Reprezentantul Uniunii Sovietice, V. V. Kuznețov, a a- rătat că delegația sovietică regretă faptul că problema numărului inspecțiilor a fost transformată de către puterile occidentale în principala piedică în calea realizării unui acord în problema interzicerii experiențelor cu arma nucleară. El a arătat inconsistența încercărilor 1 delegați- lor occidentali de a demonstra că crearea unor cleare multilaterale” în drui N.A.T.O. acord militar german nu ar duce pîndirea armamentului clear și la creșterea pericolului unui război atomic.Delegatul Italiei, Cavalletti, a sprijinit poziția Angliei și S.U.A. Punînd accentul principal nu pe dezarmarea generală și totală, ci pe încetarea experiențelor cu arma nucleară, Cavalletti a făcut propunerea să fie reluate lucrările subcomitetului celor trei puteri pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară.Luînd cuvîntul în încheiere, W. Foster, șeful delegației

„forțe nu- că- și recentul franco-vest- la răs- nu-

S.U.A., • încercat si justific» politica militaristă a Bonnului, prezentând Germania occidentală ca un fel de model de stat „pașnic și democratic”..La ședința din 18 februarie' Comitetul celor 18 state pentru dezarmare a adoptat ca document „Declarația de la Geneva a oamenilor de știin-. ță” prezentată Conferinței O.N.U. pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate.Următoarea ședință a Comitetului celor 18 a fost fixată pentru 20 februarie.
GENEVA 18 (Agerpres).

In seara de 18 februarie Geor
ge Macovescu, adjunct dl mi
nistrului afacerilor externe, 
conducătorul delegației R. P. 
Romîne la lucrările Comitetu
lui celor 18 state pentru dezar
mare, a oferit un dineu în cin
stea unor delegații participan
te la tratativele de la Geneva) 

La dineu au participat repre
zentanți ai : U.R.S.S. V. V. 
Kuznețov, șeful delegației, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Semion 
Țarapkin; R. P. Polone — 
Marian Naszkowski, șeful de
legației, locțiitor al minis
trului afacerilor externe și 
Nieczyslaw Blusztajn; Nige
riei — M. T. Mbu, șeful dele
gației și L. C. N. Obi; Sue
diei — dna A. Myrdal, con
ducătoarea delegației și S. A. 
L. Lofgren; Mexicului — Pa
dilla Nervo, șeful delegației 
și Emilio Calderon Puyg ; I- 
taliei — Francesco Cavalletti, 
șeful delegației și A. Cavag- 
lieri.

La dineu a participat, de 
asemenea, Omar Lutfi, repre
zentant special al secretarului 
general al O.N.U.

Declarația de la Geneva
a oamenilor de știință

18 (Agerpres).GENEVA
La 18 februarie la Geneva a avui 
loc o conlerln/ă de presă organi
zată de un grup de oameni de 
știință participant la conferința 
O.N.U. pentru folosirea științei și 
tehncii. In interesul regiunilor in
suficient dezvoltate.

La conferința de presă s-a anun
țat că participanta la conferința 
O.N.U., care reprezintă aproape 
90 de țări ale lumii, remit Comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare un document intitulat : 
„Declarația de la Geneva a oa
menilor de știință'1.

Recunoscând că problemele de
zarmării și dezvoltării economice 
și sociale constituie cele două 
sarcini de cea mai mare importan
ță ce vor sta în fața omenirii în 
anii următori, oamenii de știință 
adresează Comitetului 
state pentru dezarmare în deda-

celor 18

Nava „Anzoategui" a ajuns
în apele teritoriale brazilieneCARACAS 18 (Agerpres). — Nava „Anzoategui”, la bordul căreia se află grupul de pa- trioți venezueleni hotărîți să arate întregii lumi că poporul din Venezuela nu mai vrea să suporte dictatura lui Betancourt, s-a oprit duminică seara, după cum anunță agenția France Presse, la aproximativ 30 mile marine nord de insula Maraca, în apropierea coastei Braziliei. Pentagonul a- nunță că nava oceanografică americană „Willard Gibbs” s-a oprit în apropierea navei „Anzoategui", avînd misiunea „de a supraveghea nava, fără a întreprinde vreo altă acțiune".Agenția Associated Press

relatează că nava „Anzoate- gui” se află în prezent în apele teritoriale braziliene. Ministerul brazilian al Marinei a ordonat unei corvete să conducă nava din apropierea insulei Maraca, unde s-a oprit, pînă spre portul Belem. în același timp, potrivit aceleiași agenții, în sursele guvernamentale braziliene s-a indicat că insurgenților de pe bordul navei „Anzoategui” le va fi acordat azil politic în Brazilia.Potrivit agenției France Presse, nave și avioane americane continuă supravegherea navei de la limita apelor teritoriale braziliene.

împotriva represiunilor

antidemocratice din Irak SEMNAREA PROTOCOLULUI

U.R.S.S. : Noile blocuri din strada 
Novomoskovskaia din Moscova.

Foto : TASS—MOSCOVA

TINERETULUI LUMII
Demonstrație la Copenhaga 

pentru pace și dezarmare generală

Ziua de 17 februarie a fost 
ultima zi a Săptămînii de 
luptă pentru dezarmare și 

pace, care s-a desfășurat la Co
penhaga.

Dimineața, în pitoreasca pă
dure Durehawen, locul preferat 
de odihnă al locuitorilor capi
talei daneze, a avut loc o origi
nală demonstrație a partizanilor 
păcii. Participanții la demon
strație, purtînd schiuri, au stră
bătut pădurea pe ale cărei po
teci se plimbau familii întregi. 
Fiecare schior purta pe piept și 
pe spate lozinci îndemnând la 
lupta pentru dezarmare și pace.

La amiază, din inițiativa Uniu
nii Tineretului Comunist din Da
nemarca, coloana demonstranți
lor a străbătut străzile capitalei.

Înainte de a ie încheia această 
demonstrație, o coloană de auto
mobile, motociclete și biciclete 
a împînzit străzile centrala și 
cartierele muncitorești ale ora
șului Copenhaga. Pe ele erau 
montate pancarte pe care se pu
teau citi lozincile : „Pentru pace 
și prietenie pe pămînt!“, „Pace 
între popoare !”, „Nu războiu
lui, da păcii!”, „Nu armei nu
cleare !' și altele.

Colaborarea tinerilor sovietici 
și danezi

chemarea solemnă „de arafia lor 
realiza un acord cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma alo- 
mică și de a ajunge cit mai grab
nic la un acord cu privire la de
zarmarea generală și totală sub un 
control international eficient, eli- 
berînd astfel resursele extrem de 
necesare pentru Înfăptuirea măre
ței sarcini a dezvoltării economi
ce și sociale a omenirii în condiții 
de pace".

Declarația cuprinde și semnătu
rile membrilor delegației R. P. Ro
mîne la conferință.

DECLARAȚIA PRIMULUI

MINISTRU AL CEYLONULUI

COLOMBO 18 (Agerpres). -— 
„Ceylonul nu renunță la liber
tate în schimbul ajutorului ame
rican, a declarat primul ministru 
al Ceylonului, d-na Sirimoyo 
Bandaranaike, în cadrul unui 
miting care a avut loc recent. A- 
genția France Presse anunță că 
în cuvîntarea sa, S. Bandara
naike s-a referit le recenta hotă
rîre a S.U.A. de a retrage aju
torul acordat Ceylonului, ca ur
mare a refuzului acestei țări de 
a satisface pretențiile exagerate 
ale societăților petroliere ameri
cane din Ceylon naționalizate. 
S. Bandaranaike
guvernul S.U.A. urmărește 
oblige Ceylonul să plătească 
cestor societăți compensații 
condițiile dictate de ele. „Ceylo
nul este o țară liberă, a declarat 
primul ministru, și de aceea,nu 
poate să accepte aceste condiții*.

a subliniat că 
•ă 
a- 
în
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BAGDAD 18 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
dentul agenției Reuter, pe stră
zile Bagdadului continuă să pa
truleze tancuri și care blindate, 
precum și detașamente ale poli
ției care efectuează razii și ope
rează arestări în rîndul persoa
nelor progresiste.

Victime ale acestui val de re
presiuni au fost activiști de frun
te pe tărîm obștesc. Astfel, fos
tul redactor al organului central 
al P. C. din Irak, Abdel Kader 
Bustani, a fost împușcat de mem
brii așa-zisei gărzi naționale, 
care se dedau la jafuri și omo
ruri. A fost ucis, de asemenea, 
Tewfik Munir, membru al Con
siliului Mondial al Păcii, iar A- 
ziz Serif, secretar general al Con
siliului național al partizanilor 
păcii din Irak, laureat al Pre
miului internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii intre popoa
re”, a fost întemnițat, viața lui 
fiind în primejdie.

Agenția MEN anunță la 17 fe
bruarie, citind surse autorizate, 
că in ultimele zile în Irak au 
fost arestați peste 8 000 de oa
meni.

4 genția M.T.I. 
anunță că la 
16 februarie 

secretarul general al 
Federației Tinere
tului Democrat din 
Irak. Rahlm Adjin, 
a organizat la Bu
dapesta o conferință 
de presă consacrată 
recentelor eveni
mente din Irak. In

VIENA 18 (Agerpres). legătură cu represiunile și a- sasinarea unor fruntași ai mișcării partizanilor păcii din Irak, John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, a adresat președintelui Irakului, Aref, următoarea telegramă : „Am aflait cu oroare de nu- ; meroasele asasinate și represiuni ilegale săvârșite în Irak. Un pericol grav planează asupra vieții lui Aziz Serif, secretar general al mișcării partizanilor păcii din Irak, membru al Consiliului Mondial al Păcii, și asupra multor altor luptători care s-au pronunțat împreună cu el pentru coexistență pașnică, independență națională și dezarmare generală. Protestez în modul cel mai hotărît împotriva acestor acțiuni criminale care contravin legii și cer să se pună capăt persecutării partizanilor păcii irakieni. Asemenea acțiuni pot fi considerate numai ca o manifestare a politicii de război”.
★

întregului 
democrat 

el a cerut

PRIVIND SCHIMBUL 
DE MĂRFURI Șl PLĂTI 

ÎNTRE R. P. ROMÎNĂ
Șl R.P.POLONĂ

Organizațiile de tineret din U.R.S.S. și Danemarca au schițat un vast plan de colaborare. Acest plan a fost întocmit cu prilejul vizitei făcute în Danemarca, la invi
tația Asociației „Danemarca- U.R.S.S.” și a Uniunii tineretului comunist din Danemarca, de o delegație a tineretului din Uniunea Sovietică.

Conferința organizației 
„Tinerii conservatori" din Anglia

★
numele 
tineret 
din Irak, ____
opiniei publice in
ternaționale să-și 
exprime solidarita
tea cu acest tineret, 
pentru a opri perse
cutarea democrați
lor în țara sa.

Im conferința de 
presă s-a dat citire

telegramelor adre
sate de studenții a- 
rabi aflați la studii 
în Ungaria. Studen
ții protestează îm
potriva evenimen
telor sîngeroase din 
Irak și cer să se 
pună capăt imediat 
persecutării demo
craților din Irak.

Telegrama Comitetului 
pentru Apărarea Păcii dinComitetul Național pentru Apărarea Păcii a adresat președintelui Republicii Irak o telegramă în care se spune : „Am luat cunoștință cu profundă îngrijorare de teroarea dezlănțuită împotriva partizanilor păcii și a democraților din Irak, de asasinarea lui Tewfik Munir, vicepreședintele mișcării partizanilor păcii, și a altor luptători pentru pace, fii devotați ai poporului irakian.

Național
R. P. RominăProtestăm cu hotărîre împotriva arestării luj Aziz Șerif, cunoscut luptător pentru pace, laureat al Premiului Internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare”.Alături de opinia publică progresistă din întreaga lume, cerem să se pună capăt represiunilor și persecuțiilor la care sînt supuși partizanii păcii, forțele progresiste și patriotice din Irak”.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — în urma tratativelor, care au avut loc într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, s-a semnat la Varșovia, în ziua de 18 februarie 1963, Protocolul privind schimbul mărfuri și plățile între R. Romînă și R. P. Polonă pe nul 1963.La baza acestui Protocol stat Acordul comercial de lungă durată încheiat între cele două guverne pe anii 1961-1965, precum și Protocolul sesiunii a IlI-a a Comisiei mixte guvernamentale romîno-țpolone pentru colaborare economică.în cadrul Protocolului semnat, R. P. Romînă va livra în R. P. Polonă instalații de foraj, motoare și aparataj electric, diverse mașini unelte, compresoare frigorifice, poduri rulante, vagoane de marfă și cisterne, precum și produse petroliere, geamuri, diverse produse chimice, cherestea de fag, mobilă, struguri, conserve de fructe și legume și altele.R. P. Polonă va livra R. P. Romîne: mașini-unelte, motoare și agregate Voia, mașini textile, diverse mașini miniere și de construcție, aparataj de măsură și control, fabrici de beton autoalavizat, precum și cocs, laminate, celofibră, diverse produse chimice, cauciuc sintetic, conserve de pește, bunuri de consum industrial și altele.Protocolul prevede o creștere a schimburilor comerciale de cea 17 la sută față de contingentele Protocolului comercial pe anul 1962.Protocolul a fost semnat din partea R. P. Romîne de N. An- ghel, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea R. P. Polone de J. Kutin, adjunct al ministrului comerțului exterior.

de P. a-au

a 16 februarie la Londra 
s-a desfășurat conferin
ța anuală a organizației 

„Tinerii conservatori”. Organi
zatorii conferinței au încercat 
să demonstreze unitatea rîn- 
durilor partidului conservator 
și aprobarea deplină a politi
cii guvernului. Totuși, ei nu au 
reușit să evite complet decla
rațiile critice. Astfel, confe
rința a declarat că nu poate fi 
tolerat șomajul în masă și a 
chemat guvernul să ia măsuri

pentru o reducere hotărîtă a 
numărului șomerilor în nord- 
estul Angliei, în Scoția, Irlan
da de nord și în bazinul flu
viului Mersey.

Conferința a relevat, de ase
menea, necesitatea unei mai 
bune asigurări a englezilor cu 
locuințe. Un vorbitor a subli
niat că guvernul nu și-a înde
plinit angajamentul de a li
chida slumsurile (cocioabe 
n.r.).

Zilele acestea au avut loc noi demonstra|ii da protest ale stu
denților greci împotriva politicii autorităților în domeniul învăță- 
mîntului. In fotografi» : un aspect de |a una din demonstrabile care 

au avut loc la Pireu.

Moțiunea Conferinței pe țară a U.A.S.R.în numele tuturor studenților Republicii Populare Romîne, cea de-a IV-a Conferință a U.A.S.R. a adoptat o moțiune prin care își exprimă protestul și condamnă cu toată hotărîrea prigoana și represiunile la care sînt supuși
în Irak studenți, membri ai corpului didactic universitar, oameni de știință și cultură și alte elemente democratice.Moțiunea cere să se pună capăt terorii dezlănțuite în Irak împotriva forțelor democratice.
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PE Cabinda nu-i un
<

colț liniștit...

• MOSCOVA. — Savang 
Vathana, regele Laosului, Su- 
vanna Fumma, primul minis
tru al guvernului de coaliție, și 
alți oameni de stat din Laos au 
părăsit la 18 februarie Mos
cova îndreptîndu-se spre Zu
rich. Regele Laosului a vizitat 
Uniunea Sovietică timp de o 
săptămînă.• MOSCOVA. — într-o telegramă adresată președintelui sesiunii Comisiei economice O.N.U. pentru A- frica, care are loc la Leopoldville, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.RJS.S., a urat „mari succese în activitatea celei de-a cincea sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Africa, pentru progresul economic al continentului african, în interesul întăririi independenței țărilor africane”.N. S. Hrușciov relevă că „Uniunea Sovietică ca stat socialist acordă și intenționează să acorde un ajutor economic și tehnic, frățesc, dezinteresat, precum și ajutor în pregătirea cadrelor naționale multor state africane”.

• EREVAN. — Turneul în ca
pitala Armeniei al cîntăreței ro
mîne Elena Cernei s-a bucurat de 
un frumos succes.

La spectacolul cu opera „Car
men” de Bizet, cu participarea 
în rolul principal al talentatei 
artiste din Romînia, a asistat și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Armeniei, Anton Koci- 
nian, precum și numeroși repre
zentanți ai vieții publice și artis
tice din capitala Armeniei. Spec
tacolul s-a bucurat de un succes 
deosebit.

• NEW DELHI. — Recent a 
părăsit India, după 7 ani, in
ginerul român Ion Petcu, șeful 
echipei de specialiști romîni 
care a forat prima sondă apar
ținând sectorului de stat din 
India și, în ultimul timp, con
silier pe lingă Comisia india
nă de petrol și gaze naturale. 
Cu acest prilej, ing. Ion Petcu 
a acordat un interviu agenției 
„Press Trust of India”. Postu
rile de radio și numeroase zia
re centrale indiene au repro
dus largi extrase din interviul 
specialistului romîn, subliniind 
asistența tehnică pe care R. P. 
Romînă o acordă Indiei în dez
voltarea industriei naționale 
de petrol și în pregătirea ca
drelor de specialitate.

MOSCOVA. — Cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a 
semnării tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat între Uniu
nea Sovietică și Republica 
Populară Ungară a avut loc 
un schimb de telegrame de 
felicitări între N. S. Hrușciov 
și L. I. Brejnev și Jănoe Ra
dar și Istvan Dobi.• ROMA. — Președintele Italiei, Antonio Segni, a anunțat la 18 februarie dizolvarea Camerei Deputaților și a Senatului italian și organizarea alegerilor generale la 28 aprilie 1963.Noul parlament italian, care va fi alcătuit din 630 de membri ai Camerei Deputaților și din 315 senatori, se va întruni în prima sa sesiune la 16 mai.

• ATENA — Pe litoralul de 
nord al Peloponezului, între Pa
tra* și Aegion, a avut loc în ul

timele zile un fenomen neobiș
nuit. Un val uriaș de 15 m a îna
intat pe o adîncime de 100 m 
în interiorul uscatului, distru- 
gînd totul în cale. Acest fenomen 
■ fost precedat de un ciudat zgo
mot surd.

Pagubele materiale provocata 
sînt considerabile.
. Cercetările ulterioare au dove
dit că acest fenomen se dato- 
rește unei mari alnnecări de te
renuri în fundul mării din apro
pierea golfului Corint.• ACCRA. Profesorului William DuBois, scriitor de culoare cu renume mondial, i s-a conferit cetățenia ghaneză. la cererea sa. In declarația Ministerului Afacerilor Interne al Ghanei se subliniază că eminentul savant DuBois se bucură de o faimă mondială nu numai pentru meritele în domeniul literaturii, ci și pentru lupta lui hotărîtă împotriva colonialismului și a imperialismului.William DuBois s-a stabilit în Ghana în 1960. Acolo el lucrează la alcătuirea unei enciclopedii africane.
• WASHINGTON. — La trei 

luni de la data alegerilor nu se 
știe încă cine a fost ales guverna
tor al statului Minnesota (S.U.A.), 
republicanul Elmer Andersen a au 
democratul Karl Rolvaag.

La început se părea că a cîști- 
gat Andersen cu o majoritate de 
142 de voturi, dar Rolvaag a cerut 
să se procedez® la o nouă numă
rătoare a voturilor și atunci a ie
șit el în frunte — cu 138 de vo
turi mai mult dectt adversarul său.

A venit rîndul lui Andersen să 
ceară renumărătoarea voturilor și 
din nou s-a clasat pe primul loc. 
De atunci povestea s-a repetat de 
mai multe ori.

Intre timp a fost numită o comi
sie de trei judecători car» speră

să ajungă la o concluzie defini
tivă asupra rezultatului votului.

• LONDRA. — De la baza ae
riană Vandenberg (California) 
s-a anunțat că la cîteva secunde 
după decolare, racheta america
nă intercontinentală „Titan-2" a 
explodat și a căzut în Oceanul 
Pacific. Agenția Associated Press 
caracterizează racheta „Titan-2" 
ca cea mai puternică rachetă a 
armatei americane.

• DUEREN. — După cum re
latează ziarul „Liberation", muni
cipalitatea orașului Dueren, de
partamentul Aix la Chapelle, a 
trimis zilele acestea o invitație 
celei mai în vîrstă locuitoare a 
orașului, Sophia Klein, în vîrstă 
de 102 ani, de a se prezenta îm
preună cu părinții la serviciul mu
nicipal al sănătății pentru a ii 
vaccinată împotriva paraliziei in
fantile.

• DELHI. — După cum anun
ță agenția France Presse, în 
districtul Mainital din statul in
dian Uttar Pradesh și-a făcut a- 
pariția un tigru, care, potrivit a- 
genției, de la începutul anului a 
devorat zece persoane.

Autoritățile din districtul Mai- 
nital au anunțat că vor oferi un 
premiu de 500 rupii persoanei 
care va reuși să ucidă acest 
tigru,

• LONDRA. — Muzică „moder
nă". In cunoscuta sală de concer
te „Albert Hall“ din Londra a a- 
vut loc un concert la care a fost 
executată „marea uvertură pen
tru trei aspiratoare de praf, un 
aparat de lustruit parchetul, trei 
carabine și o sirenă de vapor" a 
compozitorul „modernist" Malcom 
Arnold.

După cit se pare, auditoriul a 
lost puțin nedumerit în privința 
intențiilor compozitorului. Ce a 
vrut să exprime î Zelul unei gos
podine care procedează la o cu

rățenie generală, speranțele unor 
vlnători puși pe isprăvi cinegetice 
neobișnuite sau dorul de ducă a! 
unui hoinar ? Unii spun că Arnold 
n-a vrut de fapt să exprime nimic. 
Se pare că aceștia se apropie de 
adevăr...

• LOME. — Guvernul provi
zoriu al Republicii Togo a dizol
vat consiliile municipale din o- 
rașul Lome — capitala țării —, 
precum și din orașele Anecho, 
Tsevie, Palime, Atakpame, Soko- 
de și Bassari.

Consiliile au fost alese în anul 
1959. Din ele făceau parte nu
mai membri ai Partidului unită
ții togoleze al fostului președin
te Sylvanu» Olympio, răsturnat 
de la putere. Noii membri ai 
consiliilor care urmează să fie 
aleși vor reprezenta toate parti
dele politice din țară.
• LONDRA. — Ziarul „Times" 

anunță că ultimul pian al lui Bee
thoven, care i-a fost oferit la Viena 
în 1820 și care în prezent aparține 
Casei-Muzeu Beethoven din Bonn, 
urmează să fie reparat și readus 
la forma lui inițială.

• JOHANNESBURG. — Agen-• 
ția France Presse anunță că la 
Johannesburg a sosit un grup de 
22 militari americani care lu
crează la baza de la Cape Cana
veral.

într-o declarație făcută agen
ției de presă sud-africane, șeful 
grupului, colonelul Glenn Stitt, 
a arătat că ei au „o misiune ex
trem de secretă”, în legătură cu 
lansarea unor rachete de le Cape 
Canaveral. El a făcut cunoscut 
că misiuni asemănătoare au ple
cat la Durban, în provincia Cap 
și în Insulele Mauriciu.

• ROMA'. — In regiunile de 
nord ale Italiei a izbucnit o epi
demie de gripă asiatică. In regiu
nea Trenlino-Alto Adije, gripa a 
cuprins trei centre populate.

■ uncționarii coloniali 
portughezi raportau 
cu lăudăroșenie la 
Lisabona: „liniște

desăvîrșită”. Cuvîn
tul acesta „liniște” 
revenea în fiecare 

depeșă transmisă în metropolă. 
Slujbașii locali ai lui Salazar în
cercau să creeze impresia că 
micuța Cabinda este ferită de 
vînturile ce răscolesc continentul 
negru, că frământările proprii 
Africii de astăzi s-au oprit la 
porțile ei. „Liniștea" din rapoar
te era însă departe de adevăr. 
Măsluirea realității s-a dovedit 
dintr-o dată imposibilă...

Din Cabinda a parvenit un co
municat. Rînduri puține, stil te
legrafic : lupte între detașamen
tele de patrioți și trupele portu
gheze. Morți, răniți, încordare 
maximă. Deci, „liniștita" Cabin- 
dă se dovedea răscolită de furtu
nile stîrnite de năzuințele popu
lare de libertate și dreptate.

Cabinda a descins în paginile 
presei mondiale. Prezența ei a 
produs o oarecare surprindere. 
Despre ea se știau puține. Să 
deschidem, de aceea, paginile 
unui atlas geografic. Pe hartă, 
vom găsi Cabinda în partea de 
vest a Africii, pe țărmul Ocea
nului Atlantic, la nord de locul 
unde se varsă fluviul Congo. O 
îngustă fîșie a teritoriului con- 
golez desparte Cabinda de Ango
la. Cu toate acestea, din punct 
de vedere administrativ a fost 
inclusă în componența Angolei, 
fiind socotită drept unul din 
cele 13 districte angoleze. Supra
fața este de 7 600 km p, iar 
populația atinge abia 60000 lo
cuitori. Acest pămînt este udat 
din belșug cu singe. Pe aci, prin 
Cabinda, porneau într-o călăto-

rie fără întoarcere convoaiele cu 
sclavi pe care neguțătorii portu
ghezi le expediau peste ocean. 
Fiecare palmă de pămînt a fost 
martoră a unor cumplite sufe
rințe umane ce s-au transformat 
în saci de aur pentru prea cuvio- 
șii colonialiști a căror milosti- 
venie iezuită se reducea la a- 
ceea că înainte de a-i trimite pe 
sclavi spre moarte le aduceau 
„binecuvîntarea" (plătită la bu
cată) a episcopului catolic.

S-au scurs secolele și în Ca
binda, ca și în Angola, colonia
lismul portughez încearcă să o- 
prească timpul în loc. Sclavia de 
odinioară a fost înlocuită cu o 
formă modernă: munca forțată. 
Mizeria, ignoranța, epidemiile

fac ravagii asemănătoare cu cele 
din secolele ce aparțin unei 
groaznice istorii. Un tablou sum
bru se înfățișează călătorului 
prin aceste locuri. Unul din con
ducătorii populației din Cabin
da, Luis Iiangue Franque, a de
clarat în cadrul Comitetului 
O.N.U. pentru tutelă că în Ca
binda băștinașii trăiesc într-un 
sistem ce nu poate fi caracteri
zat decît „sclavie camuflată”.

Răbdarea are margini. Se pare 
că populația Cabindei a ajuns la 
limitele ei. Mișcarea de eliberare 
națională a căpătat o extindere 
rapidă, uimitoare pentru autori
tățile portugheze. Represiunilor 
colonialiste, forțele patriotice 
le-au răspuns prin acțiuni direc
te. In fața reședinței din Cabin

da a guvernatorului portughez a 
avut loc o amplă demonstrație a 
africanilor. Lozinca scandată de 
mii de oameni era cea a li
chidării rînduielilor coloniale. 
Focuri de mitralieră au răspuns 
lozincii pe care o rosteau pașnic 
africanii. Crime asemănătoare 
celor din Angola au fost săvîrși- 
te sub pretextul „măsurilor ex
cepționale”. Așezări întregi au 
devenit mormane fumeginde de 
ruine. Cadavrele celor uciși de 
poliția portugheză pot fi desco
perite aproape pretutindeni.

In pădurea tropicală patrioții 
s-au strîns în detașamente. Aju
tați de „Mișcarea populară pen
tru eliberarea Angolei”, ei au 
reușit să dea lovituri puternice 
trupelor colonialiste. Un comu
nicat recent anunța o luptă vio
lentă în apropierea bazei portu
gheze de la Imafe soldată cu 
moartea a numeroși militari co
lonialiști. Neputincioase să-i în- 
frîngă pe patrioți, autoritățile 
portugheze au supus unui sălba
tic bombardament pădurea de la 
Linhuca, folosind avioane, mor- 
tiere și aruncătoare de mine.

Moralul patrioților din Cabin
da este ridicat, iar gradul lor de 
organizare crește. Manuel Lima, 
conducătorul „departamentului 
de război” al „Mișcării popu
lare pentru eliberarea Angolei”, 
a declarat unui corespondent al 
agenției „FRANCE PRESSE”, 
după o inspecție făcută la bazele 
de partizani din Cabinda, că 
forțele patriotice se întăresc și 
au deschis un nou front de luptă 
împotriva colonialismului portu
ghez.

In rapoartele slujbașiilor lo
cali ai lui Salazar a dispărut 
cuvîntul „liniște”. Profitorii re
gimului colonial se îndreaptă în 
grabă către Luanda, unde — 
deocamdată — se simt mai în si
guranță. Intr-o serie de regiuni 
ale Cabindei, administrația colo
nială a fost chiar dezorganizată.

Pierdută undeva pe harta lu
mii, nici Cabinda nu mai este un 
colț liniștit pentru colonialiști.
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