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ÎN STRÎNSĂ LEGĂTURĂ

CALITATE

f Idsea îl preocupa de mult. J 
j Astăzi însg s-a conturat mai ț 
[bine. Trebuie deci așternută J 
I cu grijă și exactitate pe hîrtia J 
( de pe planșetă. Zosim Bădăraș, j 
r pe care-l vedeți în fotografie, J 
( este tehnician proiectant la J 
( Uzinele „lndependența"-Sibiu. j 
j- Lucrul lui este întotdeauna de J 
f calitate. De aceea este iubit J 
( și apreciat de tovarășii săi de j 
J- muncă. J

( Foto : I CUCU j

Lucrările 
celei de-a IV-a 

Conferințe 
pe țară 

a U. A. S. R.

■uramiTiii
e, este necesar să 
învățăm continuu, să 
ne perfecționăm din 
ce în ce mai mult 
pregătirea profesio
nală. Această pă
rere ne-au împărtă-

șif-b foarte mulji tineri : electri
cianul Ion Duțu, șeful de echipă 
Dumitru T. Ion, maistrul Popescu 
S. Ion de la Exploatarea minieră 
Pescăreasa, Dumitru Crinteanu șef 
de echipă, Dumitru I. Nicolae a- 
jutor de miner de la Exploatarea 
minieră Godeni și mulți alții.

Numeroși mineri, electricieni, in
gineri șefi de exploatări, tova'ăși 
din conducerea Trustului minier 
Argeș, cu care am sfat de vorbă, 
au exprimat aceeași idee : a'upă 
ce al învățat meseria, după ce ai 
obținut o calificare, nu trebuie să 
consideri că știi totul. Trebuie să 
te străduiești continuu, să-fi îm
bogățești cunoștințele profesionale. 
A învăța continuu este o cerință 
determinată de sporirea an de an 
a sarcinilor de plan, de introdu
cerea tehnicii noi, de sarcinile 
puse de partid pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbunelui.

In ultimii ani, în cadrul Trustu
lui minier Argeș, pe această linie 
s-au făcuf unele lucruri bune. An 
de an exploatările primesc mun
citori care n-au avut contingență 
cu meseria de miner, artificier, 
trolist etc. Ei găsesc aici o grijă 
deosebită pentru pregătirea lor. 
Astfel, în 1962 din cei 360 munci
tori nou angajați au fost calificați 
prin diferite cursuri 325, iar 108 
mineri și ajutori de mineri au ur
mat cursurile școlii de calificare de 
un an. Ințelegînd că problema ca
lificării și ridicării calificării este 
un proces complex, la exploată
rile aparfinînd acestui trust s-au 
ținut, de asemenea, conferințe 
tehnice, s-au popularizat lucrările 
de specialitate.

Anul trecut, harnicii mineri au 
realizat sarcinile de plan la toți in
dicii cu 21 de zile mai devreme și 
au îmbunătățit indicele de calitate 
cu 1,5 la sută. In bună măsură a- 
ceste succese se datoresc și preo
cupării care există pentru pregăti
rea cadrelor.

Este oare suficient ceea ce s-a 
făcut pînă acum? Evident, nu. Dacă 
s-au întreprins cîfeva acțiuni 
bune în privința calificării, trebuie 
arătat că i—xr...x
ridicarea 
făcut prea 
trustului sînt suficiente motive care 
arată că fiecare fînăr trebuie să-și 
perfecționeze continuu calificarea.

Anul acesta, de pildă, sarcinile 
planului global sînt mai mari față 
de realizările anului trecut cu 2 
la sută ; productivitatea muncii pe 
cap de muncitor urmează să crea-

------ •------

scă cu 3,6 la sută ; colectivul s-a 
angajat să realizeze peste sar
cinile de plan 10 000 tone de 
cărbune și 
1 000 m.c.
150 m.c.
realizări urmează să se obțină în 
bună oarte pe seama dotării mine
lor cu utilaje moderne (locomotive 
Diesel, transportoare cu raclefi etc), 
a introducerii metodelor noi, prin
tre care înlocuirea lemnului de 
mină cu prefabricate din beton 
(bolfari), armarea cu plasă meta
lică întărită cu ancore, tăierea căr
bunelui cu haveze, susținerea lu
crărilor de pregătire cu cintre me
talice etc. Este evident că toate 
acestea cer o înaltă calificare a 
muncitorilor, maiștrilor și ingine
rilor.

Sînt și alie probleme care re
clamă un înalt grad de pregătire 
profesională. Mai sînt echipe care 
iucrează sub normă ; puține dar 
sînt. In luna ianuarie, mina Pescă
reasa a rămas sub plan. Au fost 
și condiții obiective ; unele utilaje 
au sosit cu întîrziere. Trebuie să 
arătăm însă că este vorba și de o 
slabă calificare a muncitorilor. La 
comitetul de partid ni se spunea 
că, întrucît oamenii n-au execu
tat multă vreme lucrări de aba
taj, au pierdut dexteritatea mun
cii In abataj. Randamentul ace
stora a fost deci scăzut.

Experiența multor întreprinderi 
arată ca o formă 
de eficace pentru perfecțio
narea profesională 
de ridicare a calificării. Ele oferă 
tinerilor posibilitatea să învețe 
continuu, organizat. Asemenea 
cursuri însă nu există în cadrul 
Trustului minier Argeș. De ce l 
„E greu să mobilizăm tinerii" — 
ne-au spus unii conducători de

Cei mai buni

în legătură cu 
calificării, nu s-au 

multe, iar în cao'rul

Tinerii muncitori din între
prinderile industriale ale regiunii 
Crișana, care anul trecut au rea
lizat economii de peste patru 
milioane lei, continuă întrecerea 
pentru realizarea de cît mai mul
te economii. Prin extinderea for
jării pieselor în matrițe și înlo
cuirea metalului cu materiale 
plastice la peste 150 repere, ti
nerii de la Uzina metalurgică 
„înfrățirea” au economisit o 
cantitate de metal din care se 
pot fabrica peste 400 mașini de 
găurit.

în întreprinderile de încălță
minte „Solidaritatea”, „Csordaș 
Ianoș” și „Dobrogeanu Gherea” 
tinerii au economisit în ultimele 
4 luni, prin combinarea tiparelor 
de diferite mărimi și o mai bună 
gospodărire a materiei prime, o 
cantitate de piele, meșină, talpă 
și alte materii prime din care se 
pot confecționa aproape 6 000 
perechi de încălțăminte pentru 
femei și copii.

(Agerpres)

10 000 tone
să economisească 

lemn de mină și 
cherestea. Aceste

deosebit

cursurile

LIDIA POPESCU 
AURELIA POPESCU

(Continuare tn pag. a III-a)

ștanțatori și croitori 
în piele

Marți seara s-a încheiat în 
București tradiționala întrecere 
anuală pentru cîștigarea titlului 
de „Cel mai bun croitor și ștan- 
țator din sectorul încălțămintei”. 
Premiul I la faza ȘTANȚA a re
venit muncitorului Gh. Ghireanu 
de la Uzinele de pielărie și încăl
țăminte din Cluj, premiul II lui 
Paul Dîndăreanu de la „Dîmbo
vița” București și premiul III lui 
Gh. Coroș de Ia Fabrica „8 Mai”- 
Mediaș. La CROIT pe primul loc 
»-a situat Ștefan Oprea de la în
treprinderea „Nicolae Bălcescu"- 
București, pe locul II Iosif Engel, 
de la Fabrica „Horia” — Jimbo- 
lia, iar pe locul III Iuliu Aszta- 
loș de la Fabrica „Dobrogeanu 
Gherea”-Oradea. (Agerpres)

In 18 înzestrării înde specialitateCa urmare a treprinderilor cu utilaj modern, a elaborării unor tehnologii și rețete noi, industria de medicamente din țara noastră realizează în numai 18 zile întreaga producție de medicamente a anului 1949.In anul care a trecut, gama produselor farmaceutice fabricate în țară a fost îmbogățită cu circa 70 noi sortimente. In acest an la cele a- proximativ 2 000 ' de medicamente care se fabrică în prezent în țară se vor mai adăuga peste 60 de produse noi.Concomitent cu elaborarea

Marți au luat sfârșit lucră
rile celei de-a IV-a Conferin
țe pe țară a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R.P. Po
mină.

La ședința de dimineață au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., și Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M-R.

In prima parte a ședinței 
au continuat discuțiile la ra
poartele prezentate. Tovarășii Ilie Niță (Iași), Doina Smîrcea Țibuleac și Vasile Vlad (Bucu
rești), secretar al Uniunii In
ternaționale a Studenților, Vasile Baltac (Timișoara), Pavel Platona (Cluj), Alexandru Mureșan, activist al Comitetu
lui Executiv al U.A.S.R., Vasile Panoschi (Bacău), Edith Terezia Elșesser (Timișoara), Valeriu Șamu (Cluj), Virgil Nicolae Irimie și Gheorghe Stănescu (București), care au 
vorbit în ședința de diminea
ță, aii împărtășit pe larg din 
experiența asociațiilor din 
care fac parte, contribuția pe 
care acestea au adus-o la ob
ținerea unor bune rezultate la 
învățătură, în activitatea poli- 
tico-ideologică și cultural- 
sportivă a studenților, au dez
bătut sarcinile'ce revin, în lu
mina obiectivelor puse de 
partid, învățământului supe
rior.

Au luat, de asemenea, cu
vântul tovarășii Ilie Murgule- scu, ministrul învățămîntului, 
Mihai Oprescu, muncitor la 
Uzinele „Grivița Roșie’’, stu
dent la cursul seral al Institu
tului politehnic din București, Ion Brad, secretar al Uniuiiii 
scriitorilor din R. P. Română.

In încheierea ședinței de di
mineață a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost viu aplau
dată. ~........................................ "
rință au ovaționat puternic 
pentru

Romîn, pentru Comitetul 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După încheierea discuțiilor la care au participat 40 de de-, 
legați și invitați, conferința a 
aprobat în unanimitate ra
poartele Consiliului U.A.S.R. 
și Comisiei de cenzori.

Delegații au adoptat apoi, 
in unanimitate, modificarea 
unor articole din Statutul 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R.P. Română.

Conferința a trecut apoi 
la ultimul punct al ordinei 
de zi: alegerea Consiliului 
U.A.S.R. și a Comisiei de cen
zori. Delegații au ales, prin 
vot secret, pe cei 87 de mem
bri ai Consiliului U.A.S.R., iar 
în Comisia de cenzori 7 mem
bri.

în continuare, delegații au 
aprobat în unanimitate rezo
luția celei de-a IV-a Conferin
țe pe țară a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R.P. Ro- 
mînă.

în ultima parte a lucrărilor 
a luat cuvîntul tov, Virgil. Trofin, prim secretar al C.C. 
al U.T.M.

într-o atmosferă de entu
ziasm tineresc, delegații au a- 
doptat, prin îndelungi și pu
ternice aplauze, scrisoarea a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor- 
ghe Maurer. In sală au răsu
nat ovații în cinstea Partidu
lui Muncitoresc Român.

Un aspect din timpul lucrărilor Conferinței.
Foto : I. CUCU

Comitetul Executiv al U. A. S. R

Participanții la confe

Partidul Muncitoresc

cit într-un annoilor produse se desfășoară o largă acțiune de îmbunătățire continuă a calității medicamentelor. Așa, de exemplu, colectivul Fabricii de antibiotice din Iași, în colaborare cu cercetătorii din cadrul Academiei R. P. Romîne și facultății de farmacie, fac studii în vederea obținerii unei streptomicine cu indici calitativi superiori. Tot la Iași, în laboratoarele de cercetări ale fabricii, se studiază posibilitățile de îmbunătățire a selecției materialului pentru însămînțare, întrebuințat prepararea antibioticelor.(Agerpres)
O impresionantă
lecție de istorie

e cîfeva zile, în ini
ma Bucureștiului, sa
la Dalles nu mai cu
prinde, pur și sim
plu, o expoziție, ci 
o adevărată cronică 
și frescă a unor ani

de clocof revoluționar. Toate aceste 
documente, prezentate în original 
sau facsimile, foafe aceste foto
grafii și ziare ale vremii se înlăn
țuie atît de viu, de dinamic, încît 
generațiile născufe cu puțin înain
te, în timpul sau după cel de-al 
doilea război mondial, simt aici 
pulsul și trepidația specifică a 
epocii 29—33, dominată de lupte
le clasei muncitoare, condusă de 
Partidul Comunist din Romînia. 
Credincioși adevărului vieții, 
realizatorii acestei vaste opere 
documentare au oglindit dramati
ca încleștare de clasă care a cres
cut în proporții și semnificații de 
la an la an, de la lună la lună, 
ajungînd să culmineze cu eroicele 
lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din Februarie 1933. Cu o pu
tere de convingere impresionantă, 
prin logica miilor de mărturii is
torice acumulate, expoziția eviden
țiază ideea că organizatorul ferm, 
înțelept și neînfricat al unirii tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii ridicați pentru apărarea in
tereselor lor vitale, a fost partio’ul 
comuniștilor.

Criza... 300.000 de oameni ră
mași fără de lucru... Revistele ilu
strate burgheze publicau uneori, 
la rubrica actualității, fotografiile 
,,pitorești" ale Mizeriei — șomeri

dormind pe jos pe asfaltul Eucu- 
reștiului, cozile negre, intermina
bile, în fața oficiilor de plasare, 
băncile Cișmigiului pline de șo
meri etc. Desigur, nu în paginile 
acelor reviste puteau fi găsite 
soluțiile concrete ale ieșirii 
din situația cruntă a celor lip
siți pînă și de posibilitatea de a 
cîștiga o pîine prin munca lor. A- 
ceste soluții nu puteau aparține 
decît luptei și nu puteau veni

Expoziția „30 de ani 
de la eroicele lupte 

ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști"

decît a’in partea detașamentului 
celui mai conștient al clasei mun
citoare. In întrunirile și demonstra
țiile de stradă care zguduie anul 
1929 și următorii, lozincile care 
își fac loc și răsună tot mai pu
ternic sint ale partidului, lată 
o fotografie a muncitorilor mineri 
din Lupeni cu cîfeva luni îna
inte de 6 august 1929; pumnul 
lor strîns, ridicat, exprimă ho- 
fărîrea de luptă, educată de 
partid. Parcă-i vezi, în rînduri 
unite, cum au înfruntat înfr-o a- 
miază încinsă, țevile de puști ale 
jana’armilor, înscriind astfel o pa
gină de eroism în istoria muncito
rimii din Valea Jiului și din întrea
ga țară.

Nici închiderea sediului Sindi-

catelor Unitare din Timișoara, 
nici baia de sînge de la Lupeni 
nu izbutesc să înăbușe cuvîntul și 
fapta comuniștilor care cresc, a- 
gită și organizează muncitorii, îi 
deprind cu asprimea și disciplina 
bătăliilor de clasă, îi învață să 
strîngă rîndurils în marea școală 
a solidarității.

1930. lată ecourile acțiunilor 
greviste de la Calan și ale celor 
de la Uzinele „Lemaitre”, pe che
iul Dîmboviței, cînd muncitorul 
Petre lonescu cade ucis. Organi
zațiile partidului se întăresc la Gri- 
vița, la Nicolina-lași, la Atelierele 
C.F.R. de la Galați — orașul unde 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej devine în acel an membru al 
comitetului 
comisiei 
tare —, 
Arad, 
steagul 
ploatatorii 
rare 
mai 
care
— nimic. II găsesc: aventurierul 
Carol se întoarce în 
„Chiar a treia zi, el a 
clamat rege” — arată 
fest al partidului. „Ce 
aceasta pentru masele 
trudiți ? în Romînia va 
dictatură fascistă deschisă”.

Mobilizarea la lupta împotriva 
fascismului, una cu mobilizarea la 
lupta împotriva tendinței burghe- 
zo-moșierimii de a ieși din criză 
pe spinarea celor ce muncesc — 
își face drum în conștiințe. Tot

Birlea Ștefan
Fejes Inliu
Luca Constantin
Țibuleac Smiroea Doina Elena 
iVoreanu Ion
Ignat Alexandru
Dulgheru Gheorghe

— președinte
— vicepreședinte
— vicepreședinte
— vicepreședinte
— vicepreședinte
— secretar

casier

(Agerpres)

★Marți după-amiază a avut., loc prima ședință plenară a Consiliului U.A.Ș.R. care a alei Comitetul Executiv, Angelescn Mircea 
Cadar loan 
Cîrțînă Iulian 
Ciocîrlie Mihail

Elsesser Ediții Terezia 
Iloa Sanda
Kun Emeric Zoltan 
Lelcu Ion Codrean
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Cronica în imagini a evenimentelor de la 15—16 Februarie 
poranilor noștri o lecția vie, impresionantă despre tradițiile 

muncitoare.

1933 oferi privirilor 
eroice ale clasei

contem- 
noastre

Niță Ilie
Păcurariu Lia Maria
Stelea Florea
Stoleriu Maria
Țuțuianu Maria 
Velceseu Pană Virginia

La Ateneul R. P. Romîne a avut loc marți seara un concert festiv dat de Filarmonica de stat „George Enes- cu“ în cinstea celei de a 30-a aniversări a eroicelor lupte din ianuarie-februarie 1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști.Au participat tovarășii Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, oameni de cultură, un numeros public .Programul a cuprins oratoriul „Grivița noastră" de Gh. Dumitrescu, pe versuri de Cicerone Theod'orescu, lucrare creată în cinstea aniversării luptelor muncitorești din 1933. Soliștii concertului au fost Emilia Petrescu, Elena Andrei, David Ohanesian, Ion Hvorov; povestitor — Fory Etterle. Au interpretat orchestra și corul Filarmonicii de Stat „George Enescu" și corul de copii al Palatului pionierilor, sub conducerea dirijorului Mircea Basarab.Oratoriul a fost îndelung a- plaudat de public.Partea a doua a programului, condusă de același dirijor, a cuprins Concertul pentru vioară și orchestră de Beethoven, solist Ștefan Ruha, și uvertura „Egmont" d’e Beethoven.Concertul s-a bucurat de un deosebit succes. (Agerpres)
------ •------

In „Luna cărții 
la sate“

»

local al P.C.R. și al 
locale a Sindicatelor Uni- 

la Pașcani, Cluj, Dej, 
Ceferiștii ridică 
luptei muncitorești. Ex- 

caufă 
punct 
pentru orînduirea în

sus

cu înfrigu- 
de reazimun 

solid 
ei erau totul, iar ceilalți

Romînia. 
fost pro- 
un mani- 
înseamnă 
largi de 
începe o

mai mult și mai des recurge po
porul la căile protestului de ma
se organizat, care strînge sub un 
singur cuvînt de ordine mii și mii 
de oameni. Strigătul „Jos curbele 
de sacrificiu I”, „Jos cei care ne 
fură munca I’’ se aude tot mai 
puternic în anul 1931, atît în Ca
pitală cît și în provincie, punînd 
in stare de alarmă aparatul de 
represiune al guvernului burghez, 
lată portretul muncitorului cefe
rist Mihai Crăciun, ucis în timpul 
demonstrației din 29 ianuarie 1931. 
lată adresa cu antetul Minis
terului de interne către prefectura 
jua’ețului Hunedoara cu data de 
16 februarie 1931 : „Confidențial”. 
„Domnule comisar, în conformitate 
cu ordinul Directorialului Ministe
rial Nr. 39/931 avem onoarea a 
vă comunica că s-au interzis mun
citorilor de la atelierele C.F.R. 
orice manifestație de stradă, în
dreptată contra aplicării curbelor 
de sacrificiu”...

în ciuda ordinelor „confidenția
le” și comunicării „cu onoare”, 
demonstrațiile ceferiste nu înce
tează. Lupta ceferiștilor capătă, 
dimpotrivă, un caracter fot mai 
organizat. La Dej, important cen-

fru feroviar, membrii sindicatului 
C.F.R.
realizează 
dopfă un 
vendicări. 
tați este 
Gheorghe 
ciplinar” la Dej de la Galați, unde 
desfășurase o intensă activitate 
revoluționară. In expoziție găsim 
macheta căsuței în care își avea 
sediul sindicatul ceferiștilor, gă
sim facsimilul unui proces-verbal 
al unei adunări muncitorești, gă
sim mărturiile procesului de cri
stalizare a conștiinței muncitorilor, 
din orașul de pe Someș.

Documentele expuse ne dau 
imaginea unei epoci din ce în ce 
mai agitate. Sub presiunea mize
riei, la demonstrațiile de stradă 
ies acum și funcționarii publici, 
inginerii, studenții.

Clocotul luptei crește, redat de 
relatările din presa vremii. Partidul 
scoate acum organul său de presă 
„Scînteia" ilegală, lat-o, minuna
ta foaie pe care o citim și astăzi 
cu nesfîrșită dragoste I In ciuda 
modestiei ei tipografice, încă de 
la primul număr transpare toată 
lumina măreață a încrederii In

aleg o nouă conducere, 
frontul unic de jos, a- 
program comun de re- 

Sufletul acestei activi- 
munciforul electrician 

Gheorghiu, mutat , „dis-

izbîndă. Un panou 
prezintă documente 
Congresului al V-Iea al P.C.R.

La 20 martie 1932, delegați ai 
muncitorimii ceferiste din princi
palele centre feroviare ale țării 
se adunau într-o casă modestă 
din București — a cărei machetă 
o vedem expusă — pentru a ale
ge organul de conducere al lup
tei lor : Comitetul Central de 
acțiune pe țară al muncitorilor 
ceferiști, al cărui secretar a fost 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Conferința a marcat o etapă 
de cea mai mare însemnătate 
pentru formarea frontului unic de 
jos al ceferiștilor, pentru ridicarea 
acțiunilor revoluționare pe o 
treaptă de organizare superioară. 
Documentele — fragmente de re
zoluții, broșuri, chemări, mani
feste — atestă, 
atunci, o amploare
înainte a mișcării
o precizare mai netă 
luptă, o coordonare 
care i-a legat strîns

al expoziției 
aparfinînd

chemări, 
începînd de 

necunoscută 
muncitorești, 
a căilor de 
a acțiunilor 
pe cefe-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare tn pag. a III-a)

Tradiționala manifestare cul
turală de masă „Luna cărții la 
sate” prilejuiește numeroase 
manifestări în căminele și sa
tele raionului Sibiu. In comu
na Porumbacu de jos colecti
viștii au participat zilele tre
cute la un simpozion cu tema : 
„Viața de ieri și de azi a țăra
nilor, oglindită în literatură". 
Tot aici s-a ținut recenzia căr
ții „Fiicele lui Marx“. La Orlat 
o interesantă discuție a avut 
loc pe tema „De ce sînt nece
sare bibliotecile personale pen
tru colectiviști". In fața sfatu
lui popular din comuna Sura 
Mică s-a amenajat o vitrină în 
care sînt popularizate noută
țile literare. La căminul cul
tural tinerii din comună au 
prezentat seara de versuri : 
„Poeții noștri cântă patria so
cialistă". Colectiviștii români 
și germani din comuna Slimnic 
au mers într-o călătorie ima
ginară pe marile șantiere ale 
patriei. „Ghizii" acestei călă
torii au fost scriitorii, cu lu
crări literare inspirate din 
viața șantierelor.

V. G.



Lucrările celei de-a IV-a Conferințe pe țară a U.A.S.R.
Cuvintul tov. Vintilâ Maria Ioana

(București)Tn condițiile dezvoltării în- vățămîntului în țara noastră școlile de cultură generală au nevoie de un număr tot mai mare de profesori, cu o solidă pregătire științifică, cu un larg orizont cultural. Majoritatea studenților Facultății de filologie din București au înțeles că succesul viitoarei lor activități la catedră depinde de felul în care se pregătesc pe băncile facultății.împărtășind pe larg experiența acumulată în mobilizarea studenților la un studiu intens și perseverent, vorbitoarea a arătat metodele folosite de asociația studenților, îndrumată de organizația U.T.M., sub conducerea organizației de partid, pentru dezvoltarea la studenți a dragostei față de profesiunea aleasă. Pregătin- du-ne să devenim profesori trebuie să avem în vedere în permanență cerințele pe care le implică această muncă, să privim cu răspundere datoriile ce ne revin.Cum vor face față muncii la catedră, ce fel de profesori vor fi însă acei studenți — puțini, e drept — care nu obțin
Cuvîntul tov. Ciocîrlie Mihail

(Petroșeni)Majoritatea dintre noi, delegații la această conferință, am crescut sub soarele luminos al socialismului și ne bucurăm ca și întregul tineret din patria noastră, de grija permanentă a partidului. Recunoștința noastră fierbinte pentru grija ce ne-o poartă Partidul Muncitoresc Romîn, guvernul R.P.R., se concretizează în rezultatele pe care le obținem la învățătură.Institutul nostru este tînăr ; actul lui de naștere a fost semnat în anii regimului democrat popular. Avem condiții bune pentru o activitate bogată Numai în anul 1962 Institutul a fost înzestrat cu un pavilion cu șase laboratoare, un cămin cu 330 locuri etc.Faptul că ne aflăm într-un puternic bazin carbonifer creează largi posibilități ca întreaga noastră activitate să se desfășoare în strînsă legătură cu practica.Activitatea științifică a studenților se desfășoară de asemenea în strînsă legătură cu cerințele practice. Majoritatea temelor pe care cercurile științifice le-au luat în studiu sînt propuse de către exploatările carbonifere și sînt izvorîte din necesitățile producției. Multe din rezultatele cercetărilor științifice ale studenților au fost aplicate în producție. In institut s-a statornicit o bună me
Cuvîntul tov. Bakoș losif 

(Tg. Mureș)
Ca tovarășii mei care au vorbit de la tribuna acestei Conferințe, țin să exprim, în numele studenților celor trei institute de învățămînt superior din Tg. Mureș, sentimentul de mîndrie patriotică pentru realizările mărețe pe care poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, le dobîndește pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste. Vreau totodată să exprim recunoștința noastră fierbinte pentru grija și încrederea cu care partidul și statul nostru, întregul popor înconjoară tînăra generație, studențimea patriei.Această grijă se vede și în condițiile pe care le avem la dispoziție pentru a studia, pentru a ne dezvolta multilateral. Nu vă spun o noutate, totuși, nu pot să nu repet lucruri care ne produc atîta bucurie. în ultimii doi ani, tî- nărul centru universitar, apărut pe harta patriei în anii Republicii, s-a îmbogățit cu încă două frumoase cămine studențești și cu un studio de teatru ; ne pregătim să inaugurăm, în curînd, o nouă cantină cu 1 500 de locuri; 5 000 000 de lei au fost cheltu- iți pentru înzestrarea laboratoarelor.Anii noștri de facultate trebuie să fie foarte rodnici. Noi ne pregătim să devenim buni specialiști, intelectuali cu înalt orizont politico-ideologic și de cultură generală, cu un profil moral înaintat. Asociațiile studenților, împreună cu organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, au desfășurat o bogată activitate educativă în rîndul studenților.Numeroase sînt formele de activitate folosite în acest scop. Prin întîlnirile cu activiștii de partid și de stat, cu oamenii de știință și cultură, studenții și-au îmbogățit cuno

Cuvîntul tov. Smaranda Alexandru
(Craiova)Și studenții tînărului Institut pedagogic de 3 ani din Craiova se pot mîndri cu însemnate realizări în munca de pregătire profesională și po- litico-ideologică. Pentru a împărtăși experiența acumulată de asociațiile din institut, vorbitorul, referindu-se la diversele aspecte ale muncii asociației, s-a oprit îndeosebi asupra rolului pe care l-au avut consfătuirile profesionale.In majoritatea anilor de studiu, datorită faptului că au dezbătut cele mai importante aspecte ale pregătirii studenților, că au popularizat metodele 

decît note la limită, de 5 și 6 ? Mediocritatea nu se împacă cu nici o meserie, dar mai ales cu cea de profesor. Iată de ce unul din obiectivele importante ale muncii noastre l-a constituit și trebuie să-l constituie lupta hotărîtă împotriva mediocrității, a cauzelor care-i dau naștere.Prin dezbaterile din adunările generale U.T.M., prin consfătuirile profesionale și prin alte mijloace am reușit să dezvoltăm răspunderea fiecărui student față de munca sa personală și a colectivului.Viitorul profesor, însărcinat să instruiască și să educe generații de elevi, trebuie să ră- mină el însuși in permanență un elev, și încă un elev dintre cei mai silitori ! El trebuie să știe să-și îmbogățească singur zi de zi cunoștințele. Iată de ce am acordat o atenție deosebită îmbunătățirii studiului individual, formării și dezvoltării la fiecare student a deprinderilor de muncă personală, temelia ridicării continue a nivelului de pregătire științifică și culturală.
todă care a dus la creșterea eficienței activității științifice studențești. Astfel, noi invităm la dezbaterile din cadrul cercurilor științifice, cadre de specialiști, tehnicieni și muncitori din întreprinderile care ne-au propus temele de studiu, iar uneori ținem ședințele cercurilor științifice în cadrul exploatărilor carbonifere.In încheiere, Ciocîrlie Mihail s-a referit apoi și la unele aspecte ale activității social-gos- podărești desfășurate de asociațiile studenților.Raportul prezentat de comisia de cenzori a reliefat creșterea continuă a nivelului de trai al studenților noștri. Asociațiile studenților au la dispoziție fonduri pentru organizarea vacanțelor, pentru asigurarea bazei materiale a activității cultural-artistice și sportive, pentru asistența socială. Faptele arată că asociațiile gospodăresc bine aceste fonduri și — totodată — se îngrijesc să educe Ia studenți grija pentru bunurile ce le sînt puse la dispoziție. Este nevoie însă să remediem unele lipsuri în activitatea social-gos- podărească, să folosim mai bine fondurile ce ne sînt puse Ia dispoziție, să îmbogățim activitatea comisiilor sociale, a comitetelor de cămine și cantine, antrenînd masa largă a studenților la rezolvarea treburilor gospodărești.
ștințele despre tradițiile de luptă ale clasei muncitoare conduse de partid, despre contribuția științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii mondiale.Vizitele făcute la diferite o- biective industriale și muzee, ca de pildă, la Combinatul siderurgic Hunedoara, obiectivele industriale de la Galați, Craiova și altele, informarea promptă a studenților asupra problemelor de actualitate, a- supra succeselor pe care poporul le obține pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste, au contribuit la dezvoltarea sentimentului de min- drie patriotică, a dorinții de a munci și a învăța pentru a fi la înălțimea sarcinilor pe care partidul le pune în fața noastră. în procesul de educare comunistă a studenților, deosebit de eficace s-au dovedit a fi dezbaterile pe probleme de comportare în viață, în muncă.Noi am organizat o astfel de adunare interesantă care s-a dovedit a fj deosebit de utilă.Dragostea fierbinte fată de patrie — a spus Bakoș losif — se manifestă la studenții noștri în pasiunea pentru studiu, în rezultatele pe care Ie obțin la învățătură, în năzuința lor de a lucra, după absolvire, acolo unde este nevoie de ei.în încheiere vorbitorul arăta : în facultățile din Tg. Mureș, studenții romîni și maghiari învață împreună, avînd astfel prilejul să se cunoască mai bine, să se ajute reciproc, să întărească prietenia dintre ei. Asigurăm Conferința că noi, studenții din Tg. Mureș ne vom pregăti temeinic pentru activitatea creatoare care ne așteaptă pe întregul cuprins al patriei și vom sluji cu abnegație idealurile scumpe poporului nostru — construirea socialismului și comunismului.
bune de studiu și au luat măsuri pentru înlăturarea lipsurilor din munca unor studenți, consfătuirile profesionale au avut o mare eficacitate.în cadrul acestor consfătuiri, studenții fruntași au împărtășit metodele lor bune de muncă.Vorbitorul a arătat totodată că în unii ani de studiu se mai întîmplă ca unele consfătuiri profesionale, nepregătite în mod corespunzător, să nu-și a- tingă pe deplin scopul De a- ceea asociațiile din institutul nostru vor acorda o mai mare atenție consfătuirilor profe

sionale, organizării lor cîtmai temeinice, pentru a le asigura un conținut educativ cit mai bogat, care să contribuie la crearea unei opinii de masă
Cuvîntul tov. Badea Speranța

(Constanfa)înființarea Institutului pedagogic din Constanța este o importantă realizare a regimului nostru.Noi vom fi profesori la sate, în actualele condiții, în care lumina științei și culturii pătrunde în cele mai îndepărtate cătune, unui profesor de tip nou, pe lîngă o bună pregătire de specialitate și un înalt nivel politic și ideologic, i se cere să aibă și un nivel cultural cît mai ridicat. Iată de ce consiliul A. S. din institutul nostru acordă o mare a- tenție activității culturale. O preocupare deosebită se manifestă în această direcție pentru vizionarea de spectacole în colectiv, de audiții muzicale, pentru organizarea de întîlniri cu personalități din lumea culturală și științifică etc. Am primit astfel vizita unor poeți, precum și a unor oameni de știință.Pentru ca studenții să-și petreacă timpul liber cît mai plăcut, ne-am ocupat de organizarea reuniunilor tovărășești. Aceste reuniuni au fost
Cuvîntul tov. Ion Cadar

(Timișoara)După ce a analizat mai multe aspecte ale muncii Consiliului U.A.S. al Centrului universitar Timișoara, tov. Cadar s-a referit la unele probleme legate de activitatea sportivă. De curînd — a arătat el —s-a construit în Timișoara o frumoasă sală de sport în cadrul clădirii noii universități. S-au construit și alte baze sportive. A crescut baza materială a sportului. Avem și cadre bine pregătite în acest domeniu. Ca urmare, a luat amploare activitatea sportivă în cadrul secțiilor de sport, în special în secțiile de gimnastică și gimnastică artistică, unde echipa studenților timișoreni a ajuns în finala campionatului republican.Rezultate frumoase s-au obținut și la șah. Anul trecut la campionatul universitar, studenții timișoreni au ocupat locul I.A crescut numărul partici- panților la campionatele universitare ajungînd la 60.000.în ceea ce privește însă practicarea formelor simple de gimnastică, trebuie să arătăm că în această privință nu stăm prea bine. Va trebui să muncim mai mult.In schimb a fost dezvoltat- în centrul nostru universitar turismul, care a fost îndrăgit de un număr din ce în ce mai
Cuvîntul tov. Gheorghe Coman

(lași)în cuvîntul său, tov. Gheorghe Coman s-a referit la activitatea asociațiilor în vederea însușirii de către studenți a cunoștințelor teoretice în strînsă legătură cu viața. Consiliul Uniunii asociațiilor studenților din Iași, împreună cu conducerea institutului a inițiat o serie de măsuri care să aibă rezultate în însușirea cunoștințelor teoretice în strînsă legătură cu practica. Astfel, au fost organizate vizite în întreprinderi și pe șantiere pentru documentare tehnică cum ar fi pe șantierul de la Suceava, la Combinatul chimic Borzești. la Săvinești și Roznov.De asemenea, consiliul asociațiilor studenților din institut a inițiat organizarea unor manifestări care să ducă la popularizarea noului în domeniul științei și tehnicii. Au fost organizate vitrine cu cărți nou apărute pe specialități ; ele au fost popularizate
Cuvîntul tov. Scrob Eugen

(București)Asociațiile din institutul nostru, împreună cu organizația U.T.M., sub conducerea organizației de partid au do- bîndit în ultimul timp o experiență bună în organizarea unei bogate activități cultural- educative, experiență pe care ne străduim să o îmbogățim.La începutul acestui an universitar am făcut în institut cîteva sondaje. Concluziile a- cestor sondaje ne-au arătat care sînt compartimentele cele mai slabe în activitatea cultu- ral-educativă pe care o desfășoară asociațiile. Am constatat, de exemplu, că sînt studenți care citesc puțină literatură. De asemenea, din discuțiile purtate cu colegii a rezultat că noi avem puține cunoștințe în domeniul muzicii. O altă problemă care a reieșit din sondajele făcute a fost aceea că trebuie îmbogățită activitatea cultural-educativă de masă.Vorbitorul a arătat în continuare unele forme folosite în institut pentru a-i ajuta pe studenți să-și petreacă timpul liber plăcut și instructiv.în ce privește citirea literaturii, noi ne-am gîndit că problema principală care trebuie să ne preocupe este să-i îndrumăm pe studenți ce să citească, în acest sens, în institut a apărut un panou unde am expus scurte prezentări ale lucrărilor ce le recomandăm studenților pentru a le citi. După a- 

în vederea îmbunătățirii studiului individual, dezvoltării simțului de răspundere al fiecărui student față de pregătirea sa.
însoțite de concursuri culturale.Așa după cum am arătat, viitoarea noastră activitate se va desfășura în mediul rural unde va trebui să fim nu numai profesori, ci și activiști culturali. Asociația ne ajută să devenim de pe acum buni organizatori ai activității culturale. Cu sprijinul ei noi pregătim spectacole ale căror texte, regie și interpretare sînt realizate de noi. Cu spectacolele noastre am mers și în turneu prin satele regiunii, unde am avut succes.Pentru a încuraja preocupările literare ale studenților, a fost organizat în institut un cenaclu literar. Totuși, cred că s-ar putea face mai mult în ce privește organizarea unor cercuri de inițiere muzicală, de cunoaștere a istoriei artei etc.în continuare, tov. Badea Speranța a adus unele critici la adresa Comitetului Executiv al U.A.S.R. care nu a sprijinit suficient în muncă consiliul A. S. al tînărului instw tut.
mare de studenți. Turismul constituie un mijloc prielnic de cunoaștere de către studenți a bogățiilor și frumuseților patriei.Acestea ar fi o parte din realizările obținute în sport la Centrul universitar Timișoara. Trebuie să spunem însă că pe linia organizării comisiilor sportive mai sînt unele deficiențe care se cer a fi remediate.în sportul de masă considerăm că nu am antrenat în suficientă măsură fetele, la căminele studențești nu ne-am ocupat în suficientă măsură de dezvoltarea sportului de masă, etapei I a campionatului universitar nu i s-a dat a- tenția cuvenită.De asemenea, trebuie să a- răt că, cu toate condițiile create de partid și de stat, cu toate că am avut fonduri suficiente, noi nu ne-am preocupat de construirea de baze sportive, așa cum se cerea.Va trebui ca și în această privință să îndreptăm lucrurile pentru ca sportul de masă studențesc să ia în Timișoara o amploare și mai mare pe măsura condițiilor tot mai bune pe care partidul și statul ni le pun la dispoziție.
și la stația de amplificare. Prezentarea s-a făcut cu concursul cadrelor de sDeciali- tate și cu concursul secției de documentare. în colaborare cu secția de cinematografie au fost organizate vizionări de filme documentare.în munca asociațiilor din Institutul politehnic din Iași și-au făcut loc și o serie de lipsuri. Consiliul nu i-a criticat întotdeauna deîndată pe acei studenți care nu s-au încadrat în efectuarea practicii. Va trebui să ne ocupăm mai mult de disciplina studenților în timpul practicii în producție, de modul serios în care înțeleg să folosească orele de producție pentru a-și însuși cunoștințe profesionale legate de viață.în încheiere, vorbitorul s-a referit la măsurile ce vor fi luate de organizațiile U.T.M. și asociații în vederea întăririi continue a legării cunoștințelor teoretice de practică.
ceea, au urmat recenzii și seri culturale, la nivelul facultăților și anilor, Ia care am invitat scriitori și regizori și am discutat despre eroii cărților, despre mesajele operelor literare.Pentru a-i ajuta pe studenți să cunoască muzica bună, am organizat cercul de inițiere muzicală. Din cei 600 de studenți de la „civile" 200 sînt înscriși în aceste cercuri de inițiere muzicală. Studenții de la conservator ne sprijină foarte mult în organizarea activității acestor cercuri. Pentru studenții cunoscători ai muzicii, organizăm audiții muzicale în colaborare cu Filarmonica „George Enescu’, cu care a- vem strînse legături.Vorbitorul s-a referit apoi la unele lipsuri în activitatea cultural-educativă. El a criticat faptul că în munca asociațiilor se manifestă uneori formalism.Asociațiile uită uneori — spunea acesta — că scopul activității cultural-educative nu este de a umple cu ceva orele libere, ci de a satisface setea de cultură a tinerilor, de a le oferi posibilitatea să pătrundă mai adînc mesajul operelor literare, al muzicii, de a-i ajuta pe studenți să-și formeze o cultură bogată.Se mai întîmplă, de asemenea, ca asociațiile să nu folosească întreaga diversitate de forme pentru a asigura activi

tății culturale o mai mare varietate, ținîndu-se seama de specificul vieții universitare, al preocupărilor studenților.în încheiere, vorbitorul a propus să se studieze mai profund experiența pozitivă a a- sociațiilor studenților și să se generalizeze, consiliile asociațiilor să îndrume mai compe
Cuvîntul tov. Tânase Frîncu

(Brașov)Amintind că unul din factorii care contribuie la o bună pregătire a viitorilor specialiști este legarea strînsă a cunoștințelor teoretice de practică, vorbitorul a împărtășit experiența bogată în această privință a Institutului politehnic din Brașov.Faptul că în oraș se află importante întreprinderi industriale ne oferă posibilități pentru stabilirea unui contact permanent cu producția, în tot timpul anului universitar, nu numai în perioada de practică.Sprijinind conducerea institutului în mai buna desfășurare a practicii, asociațiile studenților împreună cu organizațiile U.T.M. au inițiat și alte forme menite să asigure cunoașterea de către studenți a problemelor pe care le ridică practica de zi cu zi a uzinelor și fabricilor.Dintre aceste forme, vorbitorul a amintit organizarea
Cuvîntul tov. Pâcuraru Paul 

inginer agronom la G.A.C. Lunca Mureșului, 
regiunea ClujM-am despărțit de studenție numai de un an. Dar anul a- cesta a fost pentru mine foarte bogat în evenimente.Acum lucrez la G.A.C. „Lunca Mureșului”, raionul Aiud. unde am fost repartizat după terminarea facultății. Primirea pe care colectiviștii mi-au făcut-o a fost peste așteptările mele.Aici, în sat se poate duce o viață bogată în preocupări și eu mă simt în comună ca a- casă.Comuniștii din gospodărie m-au primit în rîndurile lor. Această mare cinste a sporit răspunderile mele, dorința de a fi demn pentru înaltul titlu ce-1 port.Simt o mare bucurie de-a vă putea povesti că. în decurs de un an, am contribuit la realizarea multora din planurile pe care colectiviștii și le-au propus. Bucuriile colectiviștilor sînt și bucuriile mele. In gospodăria agricolă colectivă am posibilitatea să pun în valoare ceea ce am acumulat în cei cinci ani de facultate. In legătură cu aceasta, aș vrea să adresez colegilor de la agronomie cîteva cuvinte.Pentru a realiza cu competență sarcinile care ne revin In producție, avem nevoie de trainice cunoștințe, de însușirea tuturor materiilor care se predau în anii de facultate. Nouă, inginerilor agronomi ni se cere însă poate mai mult decît oricărui specialist, să ne însușim cunoștințele teoretice în strânsă legătură cu practica. Am ținut să accentuez acest lucru pentru că m-am convins ...practic de ceea ce se cere unui inginer agronom în producție.Deoarece în perioada confruntării mele cu producția mi-am dat seama de unele deficiențe care ma; există privind procesul pregătirii viitorilor specialiști, deficiențe pe care le-am simțit în propria mea activitate, vreau să fac

Cuvîntul tov. Elsesser Edith Terezia
(Timișoara)Una din sarcinile importante care au stat în centrul activității Consiliului U.A.S. — Timișoara a fost desfășurarea unei largi munci educative menită să ajute la educarea studenților în spiritul patriotismului socialist, să dezvolte la toți studenții — romîni, maghiari, germani — mândria că trăiesc vremurile mărețe cînd poporul nostru înfăptuiește grandioasa operă de de- săvîrșire a construcției socialiste.Numeroase sînt activitățile educative organizate în institutele de învățămînt din Timișoara. Astfel au avut loc întîlniri cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință și cultură, s-au făcut excursii la Reșița și în alte orașe. Cu aceste ocazii studenții au putut cunoaște marile realizări ale regimului democrat-popular, munca rodnică a întregului popor.Cît este de util pentru noi, tinerii, să cunoaștem trecutul de luptă al poporului, al clasei noastre muncitoare, sub conducerea partidului! Vom ști astfel să prețuim și mai mult condițiile pe care le avem astăzi pentru a învăța, pentru a ne dezvolta multilateral.Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea Partidului Comunist din Romînia și, recent, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933 am Organizat numeroase activități care au ajutat 

tent activitatea cultural-educativă în facultăți, mai ales la nivelul anilor și grupelor. Totodată a arătat că activiștii consiliilor asociațiilor trebuie să cunoască mai bine activitatea care se desfășoară în institute, să ajute în mod practic asociațiile studenților în rezolvarea sarcinilor ce le revin.
unor ore de laborator și expunerea unor lecții practice în uzină de către cadre didactice din institut și de specialiști din întreprinderi în cadrul cărora studenții își însușesc probleme complexe pe care nu le pot studia în laboratoarele institutului.O altă acțiune interesantă este crearea la Facultatea de mecanică a unui birou studențesc de cercetare și proiectare în cadrul căruia studenții au posibilitatea să rezolve importante probleme puse de producția diferitelor întreprinderi din oraș.Vorbitorul a arătat că asociațiile studenților din institut și îndeosebi de la Facultatea de silvicultură își vor intensifica munca educativă de întărire a disciplinei studenților în practică, de dezvoltare a interesului lor pentru însușirea bogatelor cunoștințe pe care le oferă practica industriei noastre socialiste.

cîteva propuneri. în primul rînd consider că ar fi necesar ca practica să cuprindă neapărat un întreg ciclu de producție în gospodăriile a- gricole colective, pentru ca studenții să se familiarizeze cu problemele specifice acestor gospodării. în cadrul cursului de economie, propun, de asemenea să se dea o atenție mai mare problemelor legate de organizarea muncii în gospodăriile agricole colective: normarea muncii, ziua-muncă și folosirea ei chibzuită, precum și statutul model al gospodăriilor agricole colective. N-ar fi rău ca în cursul de viticultură să se dea o mai mare atenție problemelor de studiere a soiurilor de viță de vie.O altă problemă pe care aș vrea s-o ridic în fața conferinței, este aceea a pregătirii politico-ideologice și de cultură generală a studenților, viitori profesori, medici sau agronomi.Este un lucru știut că într-o comună sosirea unui intelectual fie el profesor, inginer a- gronom sau medic, implică și anumite obligații social-ob- ștești pe care trebuie să le rezolve cu cea mai mare competență.Fără falsă modestie vreau să vă arăt că și în acest domeniu, în cursul anului care a trecut, am avut satisfacții. A- jutîndu-i pe tinerii din sat, am înjghebat o echipă de teatru, care dă spectacole odată sau de două ori pe lună. De asemenea, organizăm numeroase activități cultural-artistice și obștești.Am insistat asupra acestor probleme pentru a arăta cît de important este ca un student să nu se mărginească numai la învățătură. Viitorii profesori, ingineri, medici trebuie să fie oameni culți, să aibă bogate cunoștințe din toate domeniile de activitate, să poată răspunde cu competență la toate problemele pe care le au în față.
pe studenți să cunoască mai bine trecutul revoluționar de luptă al clasei muncitoare sub conducerea partidului. Vom continua să organizăm asemenea activități educative la care studenții participă cu mult interes.în continuare, vorbitoarea a arătat că informarea studenților cu problemele interne și internaționale, cu principalele evenimente politice a căpătat un caracter mai organizat. A intrat în obișnuința asociațiilor de a organiza informări o- perative despre aspectele principale ale situației internaționale.Vorbind despre unele neajunsuri din activitatea asociațiilor, Elsesser Edith arăta : o deficiență în stilul nostru de muncă este că nu am cunoscut în suficientă măsură preocupările studenților pentru a veni în întâmpinarea acestora prin organizarea unor acțiuni interesante, atractive, cu un conținut educativ și mai bogat.Asigurăm conferința că pe mai departe asociațiile studenților din centrul nostru universitar, alături de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, se vor preocupa și vor contribui la creșterea unor specialiști temeinic și multilateral pregătiți, care, la locurile de muncă unde vor fi repartizați, acolo unde țara va avea mai multă nevoie de ei, vor ști să lupte pentru aplicarea în viață a politicii partidului nostru.

Cuvîntul tov. prof. dr. Jean Livescu
(rectorul Universității din București)In cuvîntul său tov. prof. dr. Jean Livescu, rectorul Universității din București, a arătat că rezultatele pozitive obținute de asociațiile studenților constituie o însemnată contribuție la îndeplinirea sarcinii principale pusă de partidul nostru institutelor de învățămînt superior : îmbunătățirea continuă a pregătirii studenților pentru a-i forma ca specialiști cu înaltă calificare la nivelul actual al științei și tehnicii, strins legați de problemele vieții, oameni cu o largă cultură, conștienți de răspunderea ce le revine ca intelectuali atașați înaltelor țeluri ale desăvîrșirii construirii socialismului în țara noastră.Progresul continuu al învă- țămîntului nostru superior se datorește sprijinului permanent pe care îl primim de la conducerea partidului și din partea guvernului, condițiilor deosebit de favorabile create pentru desfășurarea activității instructiv-educative și științifice din universități și institute de învățămînt superior. Fiecare din voi, iubiți studenți, aduceți din centrele universitare — fie din cele vechi, cu îndelungată tradiție, renăscute la viața nouă, fie din cele noi create în anii regimului democrat-popular — imaginea numeroaselor laboratoare și biblioteci, clădiri de învățămînt, cămine și cantine, amenajate sau create, expresie a grijii permanente pentru dezvoltarea școlii noastre superioare.In succesele mereu sporite pe care învățămîntul nostru superior le consemnează, răs- punzînd sarcinii de mare încredere date de partid, asociațiile au contribuit din ce în ce mai intens. Referindu-mă la munca Și activitatea asociațiilor din București, pot spune că ele și-au îmbunătățit metodele de antrenare a studenților la o muncă serios organizată, străduindu-se să educe tinerii în spiritul dragostei față de muncă, stimulînd opinia colectivă împotriva indisciplinei și a lenii.In continuare tov. Jean Livescu s-a referit la preocupa

Cuvîntul tov. Mihai Oprescu
muncitor la Uzinele „Grivija roșie", student 

la cursul seral la Institutul politehnic BucureștiVorbitorul a înfățișat unele aspecte din viața și preocupările tinerilor din uzina în care lucrează. Tinerii noștri — a arătat el — sînt preocupați de îndeplinirea planului, de introducerea tehnicii noi.Din cei aproape 2 000 de tineri din uzină, mulți se numără printre fruntași. însuflețiți de dorința de a contribui la realizarea unor produse de calitate superioară, de a cunoaște și a-și însuși cunoștințe tot mai bogate din știința și tehnica nouă, peste 900 de tineri sînt cuprinși la cursurile de ridicare a calificării profesionale, iar numeroși alții sînt înscriși la cursurile serale ale școlilor medii și facultăților. Numai în anul trecut 20 de tineri au fost propuși pentru cursurile de zi și sînt în prezent studenți ai Institutului politehnic.Uzina noastră are muncitori minunați, tehnicieni și ingineri cu o înaltă calificare, care cunosc cele mai noi procese de producție și se bucură de prestigiu și respectul colectivului. A învăța temeinic pentru a fi vrednici constructori ai socialismului și comunismului este o sarcină care revine nu numai elevilor și studenților, ci tuturor oamenilor muncii. Trebuie să învățăm multe lucruri noi pentru a fi în pas cu progresul științei și tehnicii. La noi în uzină toți muncitorii învață.Pentru a deveni specialiști cu înaltă calificare, trebuie să dăm o atenție deosebită atît însușirii cunoștințelor teoretice cît și celor practice.
Cuvîntul tov. Ion Brad

secretar al Uniunii scriitorilor din R. P. RomînăTovarăși,De mai mulți ani încoace, a intrat oarecum în firea lucrurilor ca ori de cîte ori se discută despre tinerețe, despre problemele ei, să se vorbească într-un fel sau altul și despre poezie, despre literatură în genere.De aceea, vă rog să-mi dați voie ca de la tribuna celei de-a IV-a Conferințe a U.A.S.R., să transmit, în numele conducerii Uniunii scriitorilor, un salut cordial și urări de mari succese uneia din cele mai numeroase, pasionate și exigente categorii de tineri cititori — studențimii noastre.Fiind în mijlocul unor oameni tineri, cred că nu greșesc dacă afirm că între tineretul nostru și scriitori există o dragoste statornică. O dovedesc, printre altele, și frecventele întîlniri dintre scriitori și studenți în cadrul șezătorilor literare, conferințelor, simpozioanelor și altor asemenea acțiuni cultural-educative de masă. Ca mărturie a prețuirii pe care scriitorii o acordă tineretului studios stă tot ce are mai valoros literatura noastră realist-socialistă, de la scriitori ca Tudor Arghezi și Mihai Beniuc, pînă la ultimul debutant a cărui carte de proză, intitulată „Capul bunei speranțe” a apărut zilele acestea. Este vorba de Augustin Bu- zura, student medicinist din Cluj.Justificîndu-și rolul important pe care partidul i l-a încredințat, literatura nouă se adresează tuturor categoriilor de tineret, inclusiv studenților. De un mare ajutor pentru 

rea asociațiilor studenților din universitate pentru formarea orizontului larg al studenților, specific umanismului socialist. Numai o îmbinare armonioasă a pregătirii profesionale și a culturii generale multilaterale în toate domeniile de activitate crează condiții pentru bunele rezultate ale studentului și în viitor ale absolventului. Limitarea la specialitate îngustează orizontul, duce spre practicism, dușman al progresului și dezvoltării multilaterale a personalității umane. Specialistul orînduirii noastre, om cu o pregătire multilaterală, trebuie să-și însușească temeinic marxism-leninismul, cea mai înaintată concepție despre natură și societate, care-i ajută intelectualului să aprofundeze orice ramură a științei, să-și formeze pe această bază, o profundă pregătire profesională, un larg orizont-Planurile de învățămînt nu pot cuprinde variatele preocupări culturale ale studenților. Rămîne în sarcina asociațiilor studenților să organizeze judicios timpul liber al studenților. Cerînd sprijinul cadrelor didactice, al organizațiilor U.T.M. sub conducerea organizației de partid să organizeze activități interesante, în cadrul cărora oamenii de știință și cultură, fruntași di» producție să le vorbească stu. denților despre marile realizări obținute, în diferitele domenii de activitate, de către oamenii muncii din patria noastră.Asociațiile studenților au a- cumulat o experiență pozitivă care trebuie cultivată și adecvată mereu la cerințele vieții. Trebuie să diferențiem manifestările organizate după necesitățile studenților, care sînt diferite, după profilul facultății unde lucrează.In încheiere vorbitorul a a- rătat că legătura între asociațiile studenților și cadrele didactice, colaborarea cu conducerile de institute și facultăți trebuie să fie mai strînsă, mai operativă, iar asociațiile studenților să aibă în această direcție mai multă inițiativă.
Ascultînd cele discutate la Conferință, am văzut că asociațiile s-au preocupat de pregătirea profesională a fiecărui student, principala dv. sarcină.Am luat cunoștință cu bucurie de succesele dv. la învățătură. Aș vrea să adaug și eu unele fapte, care oglindesc munca rodnică a multor studenți. Noi, muncitorii de la „Grivița roșie" apreciem calitatea practicii făcute în uzina noastră de studenții facultăților tehnice. Ne-am bucurat de șarjele de oțel elaborate la noi de studenții Politehnicii din București și, de asemenea, am apreciat activitatea obștească desfășurată de ei în uzină.După ce a subliniat necesitatea ca toți studenții veniți la practică să-și însușească exemplul muncitorilor în ce privește disciplina în producție, vorbitorul a arătat că asociațiile studenților trebuie să colaboreze mai strîns cu comitetele U.T.M. din uzinele în care se efectuează practica în producție.De asemenea, el a propus ca în preocupările de viitor ale asociațiilor să se acorde un loc mai mare sprijinirii cursurilor serale din institutele de învățămînt superior.După ce a arătat că în salutul adresat Conferinței de conducerea de partid și de stat sînt cuprinse învățăminte prețioase și sarcini importante pentru întreg tineretul studios, vorbitorul a transmis partici- panților salutul tovărășesc al tinerilor de la „Grivița roșie" și urări de spor la muncă.

formarea lor ca oameni înaintați, pentru educația etică și estetică le sînt acele cărți care vorbesc convingător despre lupta poporului, a clasei noastre muncitoare în trecut și astăzi, avîndu-i în frunte pe comuniști, despre multiplele și pasionantele probleme ale prezentului.Nu-i mai puțin adevărat, tovarăși, că, deocamdată, scriitorii nu se pot mîndri cu prea multe cărți pornite direct din viața dumneavoastră, a studenților.Dacă maj mulți scriitori ai noștri ar cunoaște în toată profunzimea lor minunatele fapte ale celor aproape 100 000 de studenți despre care s-a vorbit aici, în raport și în cuvîntul delegaților, am avea desigur mai mulți eroi pozitivi, plini de farmecul preocupărilor romantice ale vîrstei, a- depți înflăcărați a tot ce e nou, luminos și înaintat în viața noastră.Avem azi o pleiadă de tineri poeți și prozatori talentați, a- bia ieșiți de pe băncile universității, iar unii încă studenți. De la ei trebuie să așteptăm mai multe lucrări interesante. actuale, în care să pulseze din plin ritmul minunat al adolescenței și tinereții.Uniunea scriitorilor se va strădui să ajute la orientarea muncii unui cit mai mare număr de scriitori pentru a realiza opere literare valoroase, profund mobilizatoare, culti- vînd mîndria patriotică pentru marile realizări, care nu au venit de-a gata, ci au fost cucerite printr-o luptă îndelungată, plină de jertfe și abnegație.



Lucrările celei de-a IV-a O impresionanta lecție de istorie
Conferințe pe țară a U.A.S.R.

Cuvîntul tov. acad. Ilie Murgulescu,
*

ministrul InvățămîntuluiPartidul a încredințat în- vățămîntului superior sarcina de mare răspundere de a instrui și educa un mare număr de ingineri agronomi, economiști, profesori, medici, artiști, intelectuali de tip nou, stă- pîni pe știința înaintată și care să participe la înfăptuirea i- dealurilor mărețe ale socialismului și comunismului.înconjurat de grija permanentă a partidului, învățămîn- tul superior se dezvoltă an de an pentru a răspunde cerințelor mereu crescînde puse de dezvoltarea impetuoasă a economiei și culturii țării noastre.Pe baza îndrumărilor partidului, Ministerul Invățămîntu- lui și cadrele didactice se străduiesc să îmbogățească continuu învățămîntul superior și să-i ridice mereu nivelul, să dea tineretului studios posibilitatea să-și însușească odată cu știința înaintată pasiunea pentru introducerea în practică a tot ceea ce este nou și valoros în știință și tehnică.In acest scop, programele de învățămînt au fost modernizate, s-au introdus discipline noi legate de nevoile producției, cum sînt: Electronica industrială, Bazele automatizării, Reactorul nuclear, Fizica corpurilor solide etc.A fost restructurată predarea fizicii, s-a mărit numărul orelor pentru studiul chimiei, matematicilor superioare și speciale în pregătirea tehnică.

Odată cu modernizarea planurilor de învățămînt și a programelor de cursuri, Ministerul Invățămîntului și-a sporit eforturile pentru evitarea și e- liminarea supraîncărcării studenților, pentru lăsarea timpului liber corespunzător studiului individual.In noile planuri de învățămînt sînt prevăzute 30—32 ore săptămînal pentru activități didactice, examenele sînt mult mai judicios repartizate. In continuare va exista o preocupare susținută pentru îmbunătățirea planurilor de învățămînt și a programelor, pentru că așa cum pe bună dreptate s-a menționat în raportul prezentat de Consiliul U.A.S.R., în unele facultăți există o aglomerare a studenților. Noi vom depune eforturi pentru sprijinirea studiului individual al studenților, punîndu-le la dispoziție materiale mai multe și mai bune, bibliografii științifice mai variate. Vor fi valorificate numeroasele propuneri și observații pe care vorbitorii le-au făcut de la această tribună.Ca urmare a muncii desfășurate de cadrele didactice și organizațiile de tineret, conducerea organizațiilor partid, se dezvoltă tot i mult conștiința socialistă studenților.Nu poate decît să ne bucure faptul că un număr mereu mai
sub de mai i a

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. R.

Andronovici Constantin, Ange- 
lescu Mircea, Asmarandei loan, 
Badea Speranța, Bakos Ioan, Bal
tag Vasile, Bădulescu Silvia, Be- 
jan Dumitru, Bolocan Jean, Bîr- 
lea Ștefan, Cadar loan, Cătoiu 
Andrei, Chiorean Emilia, Chirilă 
Marian, Cîrjă Melania, Cîrțînă 
Iulian, Ciocîriie Mihail, Ciucur 
Dumitru, Constantinescu Rodica, 
Daju Dorina, Dan Marțian, Doro- 
băț Nicolina, Drăgan Elvin Du
mitru, Dulgheru Gheorghe, Elses- 
«er Edith Terezia, Farcaș Miha- 
ela, Farcaș Maria, Fejes Iuliu, 
Fejes Maria, Galea Ioan, Ghețea 
Ana, Ghencean Vasile, Goldha- 
mer Albert, Hopulele Traian, Ig
nat Alexandru, Ilca Sanda, lones- 
cu Ioan, Jager Erika, Kun Ente
ric Zoltan, Leicu Ion Codrean, 
Luca Constantin, Manea Constan
tin, Manolescu Ioan, Mișan An
drei, Mirițescu Ion, Mikloș Ma
ria, Mocănașu Maria, Moga Ma
ria, Mureșan Alexandru, Mun- 
teanu Sanda, Mustață Vasile, 
Niță Ilie, Oprescu C. Ioan, Oțe
tea Georgeta, Pană Cornelia, 
Păcurariu Lia Maria, Păcurar Va- 
aile, Pătrășcanu Maria, Pena D.

Petrică 
Prună 
Răduț 

Sava

Anton, Peneș Anrelian, 
Elisabeta, Popescu Ion, 
Tiberiu, Pupăză Ileana, 
Teodor, Sandity Cristina, 
Nicolae, Sălăjan Ana Leontina,
Scheip loan, Simionescu Vasile, 
Șîmo Elisabeta, Sorincă Nicolae, 
Stelea Florea, Stoleriu Maria, 
Suciu Zaharia, Tănase Frîncu, 
Tetraru Constantin, Ținea Con
stantin, Trănculescu Elena, Tu
dor Maria, Țibuleac Smîrcea Doi
na, Țugulea Aurora, Țuțuianu 
Maria, Vereanu Ion, Velcescu 
Pană Virginia, Vlad Vasile, Zan- 
fir I. Florea.

Membrii comisiei 
de cenzori

Avram Maria, Irimie Nicolae 
Virgil, Petrișor Virgil, Rădulescu 
Gheorghe, Săniuța Gh. Gheorghe, 
Șerban Ecaterina Gabriela, Steco- 
za Gabriela.

★Comisia de cenzori, în prima sa ședință, a ales ca președinte pe tov. Virgil Nicolae Irimie.

ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR 
ANTIDEMOCRATICE DIN IRAK

Telegrama C. C. S.
Consiliul Central al Sindica

telor din R. P. Romînă a adre
sat președintelui Republicii 
Irak o telegramă în care se 
spune : „Oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă 
urmăresc cu profunde senti
mente de neliniște evenimen
tele singeroase care au loc in 
Irak. Mii de oameni sint ares
tați fără nici o vină, supuși 
persecuțiilor și 
lor. Numeroși patrioți, acti
viști sindicali, fruntași ai miș-

samavolnicii-

cării muncitorești, ai luptei 
pentru pace și democrație au 
căzut victimă asasinatelor in 
masă. Exprimind sentimentele 
milioanelor de muncitori și 
funcționari organizați in sindi
catele din Republica Populară 
Romînă, alături de clasa mun
citoare din celelalte țări, de 
forțele progresiste și iubitoare 
de pace din întreaga lume, 
condamnăm cu toată tăria te
roarea și represiunile din Irak 
și cerem să li se pună capăt”.

mare de studenți promovează examenele, că notele mari, peste 7, predomină, ceea ce denotă preocuparea studenților pentru o pregătire de calitate. Mai sînt însă și studenți care nu învață sistematic, obțin note la limită, mulțumlndu-se să parcurgă anii de facultate cu rezultate mediocre.Față de asemenea situație, nu putem fi indiferenți. Ministerul Invățămîntului, conducerile institutelor, cadrele noastre didactice, ajutate de organizațiile U.T.M., de asociațiile studenților, sub conducerea organizațiilor- de partid, trebuie să-și sporească preocuparea pentru antrenarea studenților la un studiu perseverent, ritmic, de calitate. Totodată să combatem manifestările de indisciplină, de chiul, de amînare a examenelor de Ia o sesiune la alta. O atenție deosebită trebuie acordată combaterii concepției de auto- mulțumire a unor studenți o- bișnuiți să treacă examenele cu note la limită.In continuare vorbitorul s-a referit pe larg la formarea orizontului politic, ideologic și cultural al studenților.Munca educativă — spunea tov. Ilie Murgulescu — desfășurată de cadrele didactice, sub îndrumarea organizațiilor de partid și cu sprijinul permanent al organizațiilor de tineret, va trebui să militeze pentru formarea unor profunde convingeri comuniste la fiecare student, convingeri care să călăuzească întreaga muncă și viață a studențimii noastre, să o însuflețească în îndeplinirea marilor sale îndatoriri sociale.Să-i ajutăm pe studenții noștri să cunoască lupta dîrză, plină de sacrificii dusă de muncitori, sub conducerea partidului, în anii regimului bur- ghezo-moșieresc pentru eliberare socială, să-i învățăm să iubească și să fie mîndri de rezultatele obținute de poporul nostru muncitor, să dorească să se încadreze în primele rîn- duri ale luptătorilor pentru de- săvîrșirea construirii socialismului în scumpa noastră patrie.Perspectiva participării la realizarea sarcinilor trasate de partid trebuie să mobilizeze fiecare student la sporirea exigenței față de pregătirea profesională. La terminarea studiilor ei vor fi chemați să-și a- ducă contribuția la opera istorică a desăvîrșirii construirii socialismului în patria noastră și trecerea treptată la construirea comunismului. însuflețiți de aceste perspective minunate și pentru a răspunde grijii pe care partidul și guvernul le-o acordă, studenții au datoria să se pregătească temeinic și multilateral pentru a deveni specialiști de nădejde, capabili să participe activ la crearea tehnicii noi, la rezolvarea cu competență a problemelor complexe pe care viața le pune în fața lor.In numele Ministerului vățămîntului și al miilor cadre didactice, transmit salut călduros delegațilorconferință și urez mari succese în munca studenților din patria noastră.
înde un la

Telegrama Asociației Juriștilor
înfrîng dispozițiile constituțio
nale și cele mai elementare 
drepturi și libertăți cetățenești. 
Protestăm în modul cel mai 
energic împotriva urmăririi și 
persecutării forțelor democra
tice și patriotice din Irak, ce- 
rînd încetarea lor”.

(Agerpres)

în telegrama trimisă pre
ședintelui Republicii Irak de 
Asociația Juriștilor din R. P. 
Romînă se arată printre al
tele : „Măsurile teroriste, ares
tarea în masă și executarea 
fără judecată a cetățenilor 
cinstiți, îndreptățiți la liberta
tea de gîndire și exprimare,

Un nou cineclub
inițiativa comitetului 
al Școlii medii nr. 16

LaU.T.M.
din Capitală, aici a luat ființă 
un cineclub al elevilor. Au 
avut loc, pină acum, două șe
dințe cu temele : „Mari re
gizori sovietici" și „Dezvol
tarea cinematografiei romi- 
nești in anii puterii populare", 
ambele precedate de expuneri 
prezentate de cronicarul cine-

matografic T. 
urmat discuții 
care au participat, alături de 
elevi, tinărul actor Ștefan Ta- 
palagă și regizorul Geo Săi- 
zescu. La sfirșit, membrii 
proaspătului cineclub au vizio
nat filme și au participat la 
un concurs „Cine știe, ciștigi" 
pe teme cinematografice.

C. S.
(Urmare din pag. I)

ai comitetelor or-

au
Ș' 

or

mine și membri 
ganizafiilor de bază U.T.M. Asta 
înseamnă că nu s-a desfășurat 
o suficientă muncă politică 
pentru a explica tinerilor de 
ce este necesar să învețe, să se 
perfecționeze. fn unele adunări 
generale U.T.M. s-a vorbit super
ficial despre această importantă 
problemă. Normal ar fi fost ca or
ganizata U.T.M., în colaborare cu 
comitetul sindicatului și cona'uce- 
rea administrativă, să facă cerce
tări amănunte pentru a cunoaște 
exact ce anume greutăfi 
tinerii în pregătirea lor 
pe această bază să se
ganizeze cursurile respective. 
Discutînd despre aceste cursuri 
am primit și un asemenea răspuns: 
„N-avem ordin de la minister să 
le organizăm". Despre ce ordin 
poate fi vorba ?! Partidul a arătat 
în numeroase rînduri că pentru a 
îndeplini sarcinile privind îmbună
tățirea calității produselor, în fie
care întreprindere, mină, șantier, 
trebuie organizată o largă aejiune 
de ridicare a calificării profesio
nale. Condifii există. In cadrul 
trustului lucrează peste 200 de 
ingineri și tehnicieni. Solicitați, fi-

Caranfil. Au 
interesante la

rește că aceștia și-ar aduce cu 
mult drag contribuția la organiza
rea și buna desfășurare a acestor 
cursuri.

Ce ar frebui făcut pe viifor ? 
Conducerea trustului, conducerea 
minelor, 
comitetul 
condițiile 
găsească 
în cadrul

comitelui sindicalului și 
U.T.M., în funcție de 

exislente ar putea să 
formele cele mai bune 
cărora tinerii să-și per-
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sur-

Panoul tnfățișînd unul dintre cele mai însemnate momente 
ale luptei — constituirea Comitetului Central de Acțiune pe 

țară al muncitorilor ceferiști.
(Urmare din pag. I)

riștii bucureșteni de cei 
Oradea, lași, Cluj, Dej, 
laji, Tr. Severin... Este perioada 
în care Comitetul Central de 
acjiuna al muncitorilor ceferiști, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, desfășoară o largă 
aejiune organizatorică în princi
palele centre ceferiste, organi- 
zînd și lămurind masele asupra 
singurei căi de urmat pentru sa
tisfacerea intereselor lor vitale — 
lupta unită, deschisă, prin aseme
nea aejiuni hotărîte și eficace 
precum greva.

Este perioada cînd din rîna'urile 
clasei muncitoare s-au ridicat, în 
acea epocă de clocot revolufio- 
nar, conducători încercați, califi 
în luptă. Portretele tovarășilor 
Chivu Stoica, Gheorghe Vasilichi, 
portretul lui Ilie Pintilie se află pe 
panourile expoziției.

Este perioada cînd slugoii plă- 
tifi ai burghezo-moșierimii se pre
gătesc să ia măsuri drastice, după 
cum dovedesc ordinele circulare 
ale Siguranței. în facsimilul unuia 
dintre acestea se poate citi : 
„Fafa de discursul agitatoric ro
stit de numitul Gheorghiu, am 
dat ordin chesturii Cluj să dreseze 
acte și înainteze parchetului local 
spre a li urmărit...''

După cum arată documentele 
spre sfîrșitul anului 1932 și înce
putul celui următor, guvernanții 
sînt obligafi tot mai des să 
citească zeci 
mative din .
care semnalau creșterea influ
entei comuniștilor în mase ; 
guvernanții sînt obiigafi să consta
te întefirea acțiunilor ucenicilor 
din căminele C.F.R. împotriva 
pregătirilor cu caracter premilitar 
care li se impuneau ; guvernanții 
sîn} obligafi să afle că proletarii 
aplică din ce în ce mai mult me
toda eficace 
fabricilor de 
grevă.

Creștea
muncitorești : în 1933 ele au cu
prins 1 408 întreprinderi ; creșteau 
aefiunile de solidaritate ale țără
nimii cu clasa muncitoare, după 
cum o demonstrează și fotografi
ile de la întilnirile „Frontului Plu
garilor" ; creștea larga mișcare

din
Ga-

de note infor- 
partea siguranței,

de luptă a ocupării 
către muncitorii în

numărul acțiunilor

Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava, construit în ultimii ani, 
vine să întregească peisajul industrial al Moldovei de azi. Com
binatul este înzestrat cu tehnică modernă, iar muncitorii au o 

secția de fabricare a 
Foto ! AGERPRES

biniful este înzestrat cu tehnică modernă, 
înaltă calificare. In fotografie : Aspect din 

sacilor de hîrtia.

sfrativă, din serviciul personal și 
învăfămînf, din comifefele U.T.M. 
și comitetul sindicatului, comisii 
care se ocupă de organizarea și 
buna desfășurare a acestor cursuri. 
Ar fi bine ca și direcția generală 
tutelară din Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice să emită un or
din prin care să reglementeze for
mele și metodele pe care să le 
folosească conducerile întreprin-

ÎN STRÎNSĂ LEGĂTURĂ

CALIFICARE -CALITATE

citi cartea tehnică (în prezent 
nici tovarășii din comitetul U.T.M. 
pe trust nu cunosc — măcar din 
curiozitate — cîți tineri citesc li
teratură de specialitate), organi
zării concursurilor „Cine știe me
serie, cîștigă", (un asemenea con
curs nu s-a mai organizat de doi 
ani), a schimburilor de experiență, 
a conferințelor tehnice etc.

O grijă deosebită ar trebui să 
existe și pentru pregătirea conti
nuă a inginerilor, maiștrilor și teh
nicienilor. Există deja o anumită 
experiență 
urmă cu 
ganizaf la 
curs de

feefioneze calificarea profesio
nală. In legătură cu cursurile de 
ridicare a calificării, se poate sta
bili unde anume se vor crea, cîți 
tineri vor participa, se pot re
cruta lectorii, se pot întocmi te- 
maticile 
care le 
folosită 
care au 
tovarăși

în funcjie de cerințele pe 
ridică producția. Poate fi 
experienfa întreprinderilor 
creat comisii formate din 
din conducerea admini-

derilor, în scopul organizării ac
țiunii de perfecționare a cunoștin
țelor profesionale cu 
proprii.

Nu toți tineri, pot fi 
în aceste cursuri, întrucîf 
mează diferite școli de stat: deci, 
o’e la caz la caz. trebuie să se 
stabilească măsurile necesare. O 
mai mare atenție trebuie acordată 
mobilizării tinerilor pentru «

mijloace

încadraji 
unii ur-

In 
or- 
un 

pentru 
maiștri. Acțiunea trebuie continu
ată. Se pot organiza sesiuni teh- 
nico-șființifice, comunicări științi
fice. Maistrul, inginerul au o mare 
răspundere pentru organizarea 
procesului de producție, pentru 
introducerea și perfecționarea teh
nicii noi, deci trebuie să învețe 
continuu.

Asigurarea unei temeinice pre
gătiri profesionale a muncitorilor 
constituie un proces complex, 
permanent care decurge din sar
cinile puse de partid și guvern 
pe linia dezvoltării economiei na
ționale.

în acest sens, 
cîtva timp s-a 

nivelul trustului 
perfecționare

pentru apărarea păcii — pe care 
o oglindesc fidel facsimilele mani
festelor, „fluturașii" răspîndiți pre
tutindeni, ca și notele agenților 
de Siguranță raportînd înmulțirea 
inscripțiilor antifasciste și antirăz
boinice de pe ziduri.

Toate acestea arată limpede că 
Februarie 1933, cu grevele care 
s-au întins, ca un scurf-circuit la 
rafinăriile din Valea Prahovei și la 
fabricile din București peste care 
răsuna — chemarea vibrantă — 
sirena Griviței, a (fost astfel creasta 
unui val revoluționar îndelungat, 
intens, de o forță mereu în creș
tere.

Cînd, la începutul anului 1933, 
o a treia curbă de sacrificiu rupe 
nemilos bucățica de pline a mun
citorului, și așa infimă, nimic nu 
mai poate reține replica îndîrjită 
a clasei muncitoare. Ca aburul 
sub presiune, care deschide su
papa în descărcări, tot mai pre
lungi și mai dese) așa izbucnesc 
acum acțiunile muncitorești. 
Timpul își accelerase parcă mersul. 
La 28 ianuarie, la 31 ianuarie, la 
2 februarie — greve la atelierele 
C.F.R. Grivița. Din ce în ce mai 
dîrze, mai bine conduse, mai mult 
sprijinite din afară. In Valea Pra
hovei, greve la „Astra Romînă” 
la „Orion'', la „Romîno-Ameri- 
cană", la 
blochează 
restul țării, 
câni, Cluj, Oradea, alte mari acți
uni de masă, toate amenințînd să 
se adune înfr-un cutremur unic, 
primejdios pentru pilonii orîndu- 
irii.

Burghezo-moșierimii nu-1 rl- 
mînea decît să facă apel la starea 
de asediu, la gloanțe, Ja baionete, 
la procesele cu condamnări de 
sute de ani, la lanțurile și butucii 
Doftanei.

Le-a folosi} pe toate. 
Nu i-au ajutat la nimic. 
Expoziția demonstrează 

din partea lor, reprezentanții 
selor exploatatoare aflate la 
fere nu au precupețit nimic pen
tru a obține „liniștea" la care rîv- 
neau cecurile și pachetele lor 
de acțiuni. Vedem titlurile ziare
lor anunțînd instaurarea stării de 
asediu. Pentru a cîta oară nu se 
anunța dizolvarea organizațiilor 
comuniste ? I Și totuși, ele trăiesc, 
activează, luptă I Vedem ordinul 
de arestare, emis la 14 februarie 
împotriva conducătorilor luptei 
muncitorimii.

Pentru a împiedica dezvoltarea 
mișcării muncitorești, în noaptea 
de 14 spre 15 februarie burghezia 
trece la arestarea conducătorilor 
muncitorimii. Este arestat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, sînt

aresiafi ceilalți conducători ai 
muncitorilor. în întreaga țară un 
val de acostări vorbește despre 
frica ce a cuprins clasele condu
cătoare. Dar aceste arestări tndîr- 
jesc și mai mult muncitorimea ce
feristă, sporesc și mai mult ho- 
tărîrea ei de a trece la noi acțiuni 
de luptă. La 15 și 16 Februarie 
1933, muncitorii eroi ai Grivifei 
ocupă atelierele, intră în grevă și 
fac ca privirile întregii fări să se 
ațintească asupra lor. In întreaga 
Jară au răsunat, ca tunete uriașe, 
revendicările lor : să fie imediat 
eliberaji conducătorii arestați în 
ajun ; să fie recunoscut comitetul 
de fabrică ; să fie ridicată starea 
de asediu ; să fie respectate cu
ceririle muncitorești cîștigate prin 
greva din 2 februarie I

Fotografiile, dioramele
prind legăturile vii, trainice, care 
uneau muncitorii de o parte și de 
alta a gardului de fier de la A- 
feliere, în ziua de 15 februarie. 
Auzim, prin vreme, strigătele care 
zguduiau Calea Grivifei i

— Vrem pîine 1
— Jos starea de asediu I
— Jos pregătirile de război I
— Trăiască Frontul Unic al 

muncitorimii I
Acestea erau lozincile pe care 

le lansaseră comuniștii și pe care 
le scandau în acele zile corurile 
vorbite din curtea atelierelor 
(care cuprindeau mulți ceferiști 
tineri) ; aceleași lozinci răsunau și 
din piepturile celor de la fabri
cile de pîine, de la Regie, mese
riașilor, gospodinelor, funcționa
rilor săraci, studenfilor, — toți ve- 
nifi în fafa Atelierelor la chema
rea fierbinte a sirenei. O zi și o 
noapte le-au trebuit polifiștilor și 
jandarmilor pentru ca să „curețe* 
strada. Abia după aceea au în
drăznit să îndrepte armele asu
pra ceferiștilor.

lată, vedem fotografia Căii 
Grivifei, printre căsufele și du- 
ghenele căreia înaintează mași
nile aducînd spre Ateliere unită
țile de jandarmi, Vedem luciul 
căștilor prusace și armele din care, 
peste cîteva ore doar, aveau să 
(îșnească gloanfele frîngînd viaja 
lui Dumitru Popa, Vasile Roaită, 
Gheorghe Popescu, Dumitru Ma
yer și altor sute de muncitori. Ve
dem dosarele cu buletinele 
deces, peste care cinismul
margini al asasinilor a notat : 
„Omor scuzabil”. Vedem tele
gramele cifrate prin care se 
ordona demontarea sirenelor din 
fabrici și ateliere, anume ca soli
daritatea muncitorească să fie în-

de 
fără

frîrrfă și glasurile luptei să rămînă 
înăbușite.

După represiune, sirena Gri- 
vifei — pe care cu emoție o 
zărim «ici — și-a oprit strigătul | 
dar ecoul ei necurmat s-a ampli
ficat prin mii și mii de telegrame, 
mesaje, moțiuni de protest venite 
din întreaga țară, de la muncitori 
și savanți, de la țărani și artiști, de 
la gospodine și învățători ; o 
imensă avalanșe sub care se zbă- 
teau cu furie guvernul burghez, 
justiția burgheză, lată—le aici, a- 
ceste dovezi ale faptului că po
porul recunoștea în clasa munci
toare stegarul său dîrz în lupta 
pentru o viață mai bună. Lumea 
întreagă a întors privirile spre țara 
noastră : șuierul sirenei fusese 
auzit peste munți și mări. Un pla
niglob uriaș aflat în expoziție te 
poartă pe urmele acțiunilor de so
lidaritate cu ceferiștii, prezente pe 
cele cinci continente. Apărută cu 
titluri mari în organele de presă 
din nenumărate țări, cererea de 
eliberare a conducătorilor fero
viarilor și petroliștilor romîni vă
dea o recunoaștere internațională 
a meritelor proletariatului din Ro- 
mînia, a cărui acțiune a fost pri
ma replică europeană dată instau
rării lui Hitler la cîrma Germaniei.

Deși înăbușită în sînge printr-o 
represiune sălbatică, greva de la 
Atelierele C.F.R. Grivifa — care 
de atunci au intrat în conștiința 
poporului sub gloriosul nume al 
Griviței Roșii — a înscris incon
testabil o victorie a clasei mun
citoare. Ca urmări imediate : a 
căzut criminalul guvern național- 
țărănist, au încetat concedierile, 
s-a renunțat la înrobitorul plan de 
la Geneva, au fost satisfăcute 
unele revendicări muncitorești. Pe 
plan general, Grivița a fost o vic
torie a capacității de organizare 
a maselor, strălucit demonstrată 
de partidul comunist. A fost o 
victorie a unității și solidarității 
celor ce muncesc, care și-au vădit 
atunci forța temerară, în ciocnirea 
de clasă cu exploatatorii puși în 
situația să nu mai poată asigura 
temeliile regimului prin mijloa
cele obișnuite. A fost, de ase
menea, a victorie a tuturor forțe
lor antifasciste din Romînia ; 
luptele din februarie 1933 au ri
dicat 
ce a 
mulți 
mului

Nu, 
putut
mult visată. Comuniștii și-au sfrîns

rîndurile. Doftana a deveni} o a- 
devărafă universitate de partid : 
mărturie stau conspectele opere
lor marxist-leniniste scrise pe a- 
ceste minuscule foife de țigară. 
In afara zidurilor închisorilor se 
înmulfeau publicațiile legale și 
ilegale editate de partid. Le pri
vim cu mîndrie pe unul din pa
nourile expozifiei. Noile organizați 
de masă apărute sub îndrumarea 
partidului, ca „Amicii U.R.S.S.", 
„Blocul democratic", „Liga Mun
cii" — despre a căror activitate 
relatează alte documente — iafă 
noi roade ale acestor ani de luptă 
tenace, ani care au purta} cu et, 
învăfămintele și experiența din 
Februarie 1933.

Ceea ce vedem în sala Dalles 
este așadar o mare lecție de isto
rie în imagini. Chipurile luminoa
se ale celor mai buni fii ai po
porului, jertfirea energiilor, liber
tăți și — atît de adesea — a vie
ții lor pentru triumful celor ce 
muncesc — iată ce ng însofește 
de-a lungul acestei expoziți me
morabile. Credinfa nestrămutată a 
comuniștilor în victoria poporului 
—• iată firul roșu care unește pa
nourile, fotografiile, documentele. 
Să mergem să vizităm această 
expozijie ; aici vom infelege mai 
bine, cu inima și cu mintea, sen
sul profund al tradițiilor revolu
ționare. Aici, noi, cei tineri, aple- 
cîndu-ne cu nemărginit respect 
frunțle în fafa mărturiilor jertfe
lor clasei muncitoare, a 
de eroism, abnegațe 
devotată a poporului 
le-au da} conducătorii 
lupte — comuniștii, vom 
impresionantă lecțg de istorie. 
Pătrunși de măreța tradițiilor 
glorioase de luptă ale poporu
lui muncitor, vom lega aici și mai 
puternic imaginile trecutului de 
luptă de prezentul la înălfarea că
ruia sîntem chemafi, cu entuzias
mul și energiile noastre, 
rajul și lacul de la I 
furnalele noi ale Reșifei, 
pills colectiviste 
Calea Grivifei — I

pildelor 
și slujire 
pa cara 
acestor 

învăța o

„r.
„Unirea". Muncitorii 
orașul Ploiești. în 
la lași, Galați, Paș-

metereze puternice, ceea 
făcuf să înfîrzie pentru mai 
ani căderea nopții fascis- 
pesfe țară.
burghezo-moșierimea n-a 

obține după 1933 liniștea

Ba-
Bicaz, 
cîm- 

> și magistrala 
1963) acesta ima

gini finale ale expoziției constituie 
un fundal măreț, pe care realita
tea socialismului l-a desfășurat, 
cuprins în cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ! „N-au 
fost zadarnice jertfele, sacrificiile 
«Iilor ani de aprigă luptă de cla
să. Oropsiți soartei, cei jefuiți și 
exploatați la sînge de capitaliști 
și moșieri, cei care ieri — cum 
spune cîntecul — nu erau nimic 
pe lume, sînt azi totul, sînt stăpînii 
țării și-ai soartei lor".

Strigătul de luptă al sirenei de la G’rivifa a avut ecou în lumea întreagă.

în întâmpinarea alegerilor de la 5 martie

Întîlniri între candidații
F.D.P. și alegătoriCRAIOVA. — Candidatul F.D.P. în circumscripția electorală nr. 7 a comunei Filiași, Ion Păun, s-a întîlnit cu alegătorii săi. Acest eveniment a constituit un nou prilej de a- naliză a realizărilor din comună. La Filiași s-au construit un local nou pentru școala medie, o casă de cultură, un magazin universal, un sediu pentru o- ficiul poștal, o hală de carne. Modernizarea drumurilor, a- menajarea de spații verzi se înscriu, de asemenea, printre succesele dobîndite în domeniul edilitar. Alegătorii și candidatul lor s-au angajat să continue activitatea de dezvoltare și înfrumusețare a comunei.Pînă acum 4 500 de candidați ai F.D.P. din regiunea Oltenia s-au întîlnit cu alegătorii lor, dezbătînd problemele principale ale gospodăririi așezărilor lor. Miile de propuneri făcute cu acest prilej s-au referit la construirea de noi obiective social-culturale, extinderea rețelelor de electrificare și radioficare, mărirea spațiilor verzi.

★BAIA MARE. — In aceste zile, ziarele „Pentru socialism" și „Banyavideki Faklya“, organe ale Comitetului regional Maramureș al P.M.R. și Sfatului popular regional, scot ediții speciale de foi volante consacrate alegerilor de la 3 martie, care sînt difuzate în sute de comune și sate. Sub titluri ca „In anii puterii populare", „Cu participarea largă a maselor", „Consolidarea econo- mico-organizatorică a G.A.C,

— sarcină de cea mai mare importanță", articolele publicate în foile volante fac bilanțul realizărilor obținute de la ultimele alegeri, pînă a- cum. La rubrica „Cifre și fapte", de pildă, apărută în foaia volantă a raionului Cărei, se arată că în această parte a țării funcționează în prezent aproape 100 de școli, se vorbește despre aportul adus de cetățenii din raion la ridicarea de obiective social-culturale. Totodată, foile volante prezintă pe larg candidații F.D.P. pentru alegerile de la 3 martie, publică relatări despre traducerea în viață a propunerilor făcute de alegători.
★PITEȘTI. — în regiunea Argeș au avut loc pînă în prezent peste 1 800 de întîlniri între alegători și ' candidații F.D.P. In numeroase sate și o- rașe ale regiunii au avut loc, de asemenea, în aceste zile manifestări cultural-artistice consacrate apropiatelor alegeri. Conferințe pe teme ca „Se dezvoltă și înflorește regiunea Argeș", „Sfaturile populare — organe locale ale puterii de stat" au fost urmate de programe artistice prezentate de brigăzile artistice de amatori.
★IAȘI. — La casa raională de cultură din Negrești cetățenii din circumscripțiile electorale nr. 5 și 6 s-au întîlnit cu candidații lor pentru alegerile de la 3 martie, tractoristul Nicolae Ilișanu și Ion Ganea, președintele sfatului popular comunal. Candidatul F.D.P. Ion Ganea a subliniat că prin con-

tribuția voluntară a cetățenilor în ultima vreme, în satul Cioatele a fost ridicat un nou local de școală, satul Căzănești a fost radioficat, iar în comuna Negrești s-a amenajat o nouă piață pentru desfacerea produselor. Participanții la în- tîlnire s-au angajat să contribuie prin muncă voluntară la ridicarea noului local de școală din Negrești și la alte lucrări de interes cetățenesc.(Agerpres)

ministrul AfacerilorExterne al R. P. Romînea ambasadoruluiRepublicii DemocrateGermaneMarți 19 februarie, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Comeliu Mănescu, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. D. Germane la București, Anton Ruh, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
Un original schimb de experiență
Colectiviștii din satul Bogata, 

regiunea Brașov, au asistat re
cent la un spectacol deosebit 
prezentat de'brigada artistică de 
agitație a căminullui cultural 
din comuna Homorod. In tim
pul spectacolului, „poștașul' bri
găzii artistice a citit și inminat 
colectiviștilor din Bogata, 
sori adresate de colectiviștii 
Homorod prin care aceștia 
împărtășeau din experiența

Una din aceste scrisori 
semnată de Gh. Wagner, pre
ședintele gospodăriei colective 
din Homorod. El scria despre 
felul cum este organizată munca 
în această gospodărie colectivă 
milionară, cum sînt stimulați co
lectiviștii, cum, paralel cu dez
voltarea avutului obștesc, a 
crescut nivelul de trai al colec
tiviștilor. Mulgătorul Ion Dan- 
cea din Bogata, a primit o scri
soare de la mulgătorul fruntaș 
Alexandru Kerekeș, in care, a-

seri- 
din 

le 
lor.
era

cesta îi împărtășește experiența 
lui in îngrijirea vacilor Și spori
rea producției de lapte. 0 altă 
scrisoare, semnată de colectivi
stul fruntaș în cultura sfeclei de 
zahăr, N. Gligor, era adresată 
lui Ștefan Buta. In scrisoare se 
arată cum a reușit echipa nr. 6 
din G.A.C. Homorod să realize
ze anul trecut cite 49 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar. La 
rîndul lui, brigadierul de cîmp 
Ion Pora, a împărtășit, prin in
termediul scrisorii adresată co
lectivistului Victor Vlad, meto
dele folosite și producțiile obți
nute de la culturile de fasole și 
dovleci, intercalate printre po
rumb.

Colectiviștii din Bogata și-au 
exprimat dorința de a continua 
schimbul de scrisori cu colecti
viștii din Homorod, pentru a-și 
împărtăși reciproc experiența 
muncii lor.

(Agerpres)



1
Concursul de schi 

al armatelor prietene
Concursul de schi al Armate

lor prietene, desfășurat timp de 
trei zile la Predeal, s-a încheiat 
marți cu proba de patrulă mili
tară. Disputată pe o distanță de 
25 km, comportînd și un exer
cițiu de tragere la țintă, ultima 
întrecere a concursului a prile
juit o frumoasă victorie a echi
pei R. P. Romîne, care a condus 
de la primul pină Ia ultimul ki
lometru.

Clasamentul probei de patrulă 
militară : 1. R. P. Romînă (Dră- 
guș, Zangor, Bădescu, Vilmoș) 
2h 19’35”5/10 ; 2. R. P. Polonă 
(Rubys, Gosienka. Kreptowski, 
Mateja) 2h 27’ 23” 9/10; 3.

In cIteva rInduri

Radu Negu- 
Adalbert 

ln- 
se- 
eu- 
din 

la

• In zilele următoare jucătorii 
noștri fruntași de tenis de masă 
vor participa la primele întîiniri 
internaționale ale sezonului. Echi
pa feminină alcătuită din Maria 
Alexandru, Geta Pitică și Ella 
Constantinescu va evolua în zilele 
de 24 și 25 iebruarie la campiona
tele internaționale ale R. P. Ger
mane de la Franckfurt pe Main. 
Apoi cele trei jucătoare vor parti
cipa intre 28 iebruarie și 2 martie 
la „internaționalele' Angliei de 
la Brighton.

La 27 iebruarie, ia Cluj, echipa 
C.S.M. alcătuită din 
lescu, Dorin Giurgiucă, 
Rethi și Gheorghe Coblrzan va 
tîlni pe Lokomotiv Leipzig In 
mifinalele „Cupei campionilor 
ropeni". Echipa învingătoare 
acest meci va juca în finală 
Budapesta cu formația Vasutas 
Epitok, in care activează Zoltan 
Berczik.

Campionatele internaționale ale 
țării noastre vor avea loc între 8 
și 12 martie în sala Floreasca cu 
participarea unor jucători din R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. D. 
Germană, R. P. Bulgaria, Iugo
slavia și R.P.D. Coreeană.

® Astăzi pe patinoarul artificial 
din parcul ,,23 August" începe cea 
de-a 6-a ediție a tradiționalei com
petiții internaționale de hochei 
pe gheață „Ctlpa orașului Bucu
rești". Actuala ediție reunește trei 
echipe de peste hotare ; Lokomo
tiv Moscova, selecționata orașului 
Berlin și echipa cehoslovacă V.T.Z. 
Chomutov. Țara noastră va fi re
prezentată de două selecționate ale 
Capitalei.

Programul de astăzi este urmă
torul : ora 17 București — Bucu
rești (tineret) ; ora 19 Lokomotiv 
Moscova — sel. Berlin.

• Echipa de hochei pe gheată 
„Trail Smoke Eaters' care va re
prezenta Canada la apropiatele 
campionate mondiale și-a început 
turneul în R. S. Cehoslovacă, ju-

INFORMAȚIIMarți a avut loc la Ambasada Republicii Socialiste Cehoslovace o conferință de presă, cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a evenimentelor din februarie 1948. Ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Jaroslav Sykora, a vorbit despre lupta Partidului Comunist mobilizîndși cele mai largi pături ale poporului cehoslovac, a zădărnicit încercarea forțelor reac-
Cehoslovac care, clasa muncitoare

Cursuri pentru brigadierii din G.A.C.
In regiunea Crișana, Ia clubu

rile Btațiunilor balneo-climatice 
Victoria și Moneasa, au început 
recent cursuri de scurtă durată 
pentru pregătirea brigadierilor 
de cîmp și zootehnicieni din 
G.A.C. în prima serie sînt cu
prinși peste 200 de cursanți. Lec
țiile, predate de ingineri agro
nomi și zootehnicieni cu o boga
tă experiență, sînt exemplificate 
cu ajutorul filmelor documenta
re. Pină la începerea campaniei

PE SC PE SCURT PE SCURT
MOSCOVA'. — Cu prilejul vizi

tei în Uniunea Sovietică a regelui 
Laosului, Savang Vathana, la Mos
cova a fost dat publicității comu
nicatul comun sovieto-laoțian.

In comunicat se subliniază iden
titatea de vederi a celor două gu
verne asupra problemelor dezar
mării .generale și totale, preîntîm- 
pinării unui război termonuclear, 
încetării tuturor tipurilor de expe
riențe nucleare, evacuării forțelor 
armate străine de pe teritoriile 
altor țări ; se recunoaște impor
tanța mare pe care o prezintă crea
rea zonelor dezatomizate în Africa 
și în alte regiuni ale lumii. Regele 
Laosului și prințul Suvanna Fum- 
ma, primul ministru al Laosului, 
au declarat că ei și poporul laoțian 
apreciază în mod deosebit faptul 
că întregul ajutor sovietic este a- 
cordat Laosului fără nici un fel 
de condiții politice.

MOSCOVA. — între 13 și 19 
februarie s-au stabilit legături 
prin radio cu stația interpla
netară „Marte-1”. De pe bor
dul stației au fost obținute in
formații telemetrice. Distanța 
dintre Pămînt și „Marte-1” va 
fi la 20 februarie ora 9 (ora 
Moscovei) de 67 432 000 km. In 
acel moment stația va avea ur
mătoarele coordonate astrono
mice : ascensiunea dreaptă — 
6 ore, 52 minute, declinația — 
30 grade 36 minute.

HELSINKI. - Răspunzînd invita
ției ministrului lnvățămîntului din 
Finlanda, la 18 februarie a sosit 
la Helsinki intr-o vizită oficială 
E. A. Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S.

Sukarno, 
îi cere

DJAKARTA. — Sindicatul mun
citorilor din industria zahărului a 
adresat președintelui Indoneziei, 

o scrisoare in care 
să Interzică activita

tea în Indonezia a „Corpului păcii' 
american. In scrisoare se subii- REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii**, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

— 2h
— 3h

echipe
4X10

U.R.S.S. (Vaganov, Bogatîrev, 
Riabecev, Lavrov) 2h 29’ 17” ; 4. 
R. S. Cehoslovacă — 2h 33’ 33” 
5/10; 5. R. P. Bulgaria — 2h 36’ 
43”5/10; 6. R. P. Mongolă — 2h 
49’15”; 7. R. D. Germană ■ 2’-
53’09”; 8. R. P. Chineză 
08’ 23”.

Clasamentul final pe 
după trei probe (ștafeta 
km; biatlon, patrulă militară) : 

— 28 puncte; 2. R. P. _ p 
S.
5.
6.
7.
8.

1. U.R.S.S.
Polonă — 27 puncte; 3. R. 
Romînă — 26 puncte; 4. R. 
Cehoslovacă — 21 puncte;
" D. Germană — 19 puncte; 
R. P. Bulgaria — 16 puncte; 
R. P. Mongolă — 12 puncte; 
R. P. Chineză — 10 puncte.

R.

cu 
pe 

din 
sări-

cind Ia Bratislava cu echipa locală 
Slovan. Canadienii au terminat 
învingători cu scorul de 3—1 
(1—0 ; 0—1 ; 2—0). Oaspeții ur
mează să mai susțină două me
ciuri la Fraga și unul la Plsen.
• Pe patinoarul din Sofia echipa 

de hochei pe gheață Legia Varșo
via a susținut două meciuri in 
compania echipei reprezentative a 
R.P. Bulgaria. Hocheiștii polonezi 
au ciștigat cu 5—4 și 7—3.

• Mihail Veretennikov, un tl- 
năr sportiv în vîrstă de 16 ani a 
ciștigat concursul de sărituri 
schiurile desfășurat la Gorki 
cea mai mare trambulină 
U.R.S.S. EI a realizat două
turi de 90,5 m și 87 m întrecînd 
mulți schiori cunoscufi din U.R.S.S.
• După 15 runde în campionatul 

de șah al R. S. Cehoslovace con
tinuă să conducă marele maestru 
internațional Ludek Pachman cu 12 
puncte urmat de Filip — 11 puncte.
• în ziua a treia a campionate

lor internaționale de natație ale 
Australiei, înotătoarea japoneză 
Satako Tanak a corectat recordul 
mondial în proba de 220 yarzi și 
200 m spate, înregistrînd 2’28"9/10. 
Vechiul record era 2’29"6/10 și 
aparținea aceleeași sportive.

• Reprezentativa de box a Tu
nisiei a învins cu scorul de 9—7 
selecționata Berlinului Occiden
tal. Meciul s-a disputat la Tunis și 
a fost urmărit de 5 000 de spec
tatori.
• Cotidianul sportiv „La Gaz- 

zetta dello Sport" scrie că 4 fot
baliști cărora li s-a tăcut un exa
men al sîngelui după meciul de 
campionat Milan — Neapole ar fi 
recurs la „doping". Numele celor 
4 jucători sînt ținute în secret. 
Federația medicilor sportivi din 
Italia a tăcut un raport pe care-1 
va transmite comisiei speciale a 
Ligii proiesioniste de totbal ita
liene.

ționare de a Înfăptui un puci fascist.
★

Marți seara, formația muzi
cală „Los Plateados de Mexi
co" a susținut în sala Palatu
lui R. P. Romine ultimul spec
tacol în cadrul turneului in 
țara noastră.

In cadrul turneului în țara 
noastră, artiștii mexicani au 
prezentat 11 spectacole in Ca
pitală și 4 în orașul Constanța, 
care au fost vizionate de peste 
37 000 de spectatori.

(Agerpres)

aceste cursuri de 
peste 800 de cadre 

din gospodăriile 
asemenea, legumi- 

G.A.C. urmează

agricole de primăvară vor fi 
pregătiți la 
scurtă durată 
de conducere 
colective. De 
cultorii din 
cursuri de specializare la Stațiu
nea experimentală agricolă Ora
dea, iar viticultorii urmează 
cursuri de specializare de scurtă 
durată organizate Ia școala hor- 
tiviticolă din Diosig.

(Agerpres)

niază că principala misiune a 
„Corpului păcii" este să desfă
șoare o activitate subversivă îm
potriva țărilor slab dezvoltate care 
năzuiesc spre independență poli
tică șl economică. „Toți membrii 
„Corpului păcii*, se arată In scri
soare, nu sînt decît militari in 
haine civile'. ■

ATENA. — Eroul național 
al Greciei, Manolis. Glezos, 
împreună cu un grup de per
sonalități proeminente ale Par
tidului Uniunea democrată de 
stînga, au vizitat orașul Voios. 
După cum anunță ziarul „Av- 
ghi", locuitorii acestui oraș și 
ai satelor învecinate I-au sa
lutat cu căldură pe Glezos. 
Luind cuvîntul la o întrunire 
care a avut loc în oraș. Mano
lis Glezos, a cerut eliberarea 
deținuților politici și a che
mat poporul grec să intensifi
ce lupta pentru apărarea de
mocrației in țară.

LONDRA. — La una din ședin
țele judecătoriei din orașul 
Chelmsforț din Anglia s-a discutat 
cazul „inculpatului" Arthur David- 
sohnn In vîrstă de 79 de ani. Cu 
lacrimi In ochi, Davidsohnn a ru
gat organele judiciare să-i permită 
să-și petreacă restul vieții în în
chisoare. După cum «-a constatat 
ulterior el a cerut acest lucru din 
cauză că nu avea unde să locu
iască. Cunoscind condițiile de 
trai din azilele pentru bătrini el 
preferă să rămină in Închisoare. 
Rugămintea „inculpatului* a fost 
satisfăcută.

HAVANA. «• La Havana s-a 
deschis primul Congres al 
medicilor, organizat după vic
toria revoluției cubane. Con
gresul, oare își va desfășura 
lucrările pînă la 24 februarie, 
va trece in revistă experiența 
și realizările serviciilor de să-

științifi- 
cuvîntul 

S.U.A., 
Tunisia,

GENEVA 19 — De la trimisul 
special Agerpres, C. Benga : Lu
crările Conferinței Națiunilor 
Unite pentru folosirea științei și 
tehnicii în interesul regiunilor 
insuficient dezvoltate se apropie 
de sfîrșit. In zilele de 18 și 19 
februarie, au avut loc ultimele 
ședințe specializate ale confe
rinței.
In ședința specializată in care au 

fost examinate și dezbătute amplu 
problemele colaborării 
ce internaționale au luat 
delegați din U.R.S.S., 
Australia, Brazilia, 
R.A.U., Belgia, Franța, Norvegia, 
Argentina, Mongolia, Senegal, 
Columbia etc. precum și repre
zentanți ai unor organizații știin
țifice internaționale. Din partea 
delegației R. P. Romîne, a vor
bit acad. Vasile Malinschi, secre
tar prim-adjunct al Academiei 
R. P. Romîne, care a subliniat 
importanța cooperării științifice 
internaționale și a arătat nece
sitatea unei lărgiri a activității 
organizațiilor științifice specia
lizate în această direcție.

Reprezentantul romîn a pro
pus ca la reuniunile științifice 
internaționale (congrese, coloc
vii, seminarii, convorbiri etc.) să 
fie asigurată mai larg prezența 
țărilor insuficient dezvoltate.

Luînd cuvîntul îu cadrul șe
dinței specializate consacrate 
problemelor organizării și plani
ficării științifice, prof. Simion 
Țaigăr, președintele Comitetului 
de stat pentru muncă și salarii, 
membru al delegației R. P. Ro
mîne, a subliniat legătura strîn- 
să care trebuie să existe între 
cercetarea științifică, progresul 
tehnic și dezvoltarea economică.

Tot prof. Țaigăr a luat cuvîn
tul și în ședința care a dezbătut 
problemele referitoare la eficien
ța aplicării științei și tehnicii în 
regiunile insuficient dezvoltate.

Prof. Țaigăr a arătat că aju
torul material de care au nevoie 
țările în curs de dezvoltare va 
putea crește substanțial atunci 
cind vor putea fi afectate aces
tui scop o parte din fondurile 
folosite azi pentru înarmare, că

intre N. S. Hrușciov
Intîlmre

și Todor JivkovMOSCOVA 19 (Agerpres). — La 19 februarie a sosit la Moscova Todor Jivkov, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria precum și alți conducători de partid și de stat bulgari.In aceeași zi a avut loc în- tîlnirea între N. S. Hrușciov șiT. Jivkov. In timpul întîlnirii a avut loc un schimb de păreri asupra problemelor actuale de interes comun.Din partea bulgară au participat : B. Velcev, membru al biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, I. Mihailov, și S .Todorov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, L. Gherasimov, ambasadorul R. P. Bulgaria înU. R.S.S.Din partea sovietică au participat : I. V. Andropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., M. A. Leseciko, Consiliului U.R.S.S.Intîlnirea spiritul prieteniei și cordialității sincere, al unității depline de vederi în toate problemele discutate.
al alvicepreședinte de Miniștris-a desfășurat în

nătate publică din Cuba în 
ultimii patru ani și va discuta 
sarcinile de viitor. La lucră
rile congresului participă 1750 
de medici și cadre sanitare 
cubane, precum și reprezen
tanți a] cercurilor medicale 
din 18 țări. Delegația R. P. Ro
mîne este condusă de prof. dr. 
I. Țurai, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mîne, vicepreședinte al Uniu
nii societăților de științe me
dicale din R. P. Romînă.

PRAGA. — La 18 februarie cea 
mai bătrină cetățeancă din Ceho
slovacia Antoria Samkova din lo
calitatea Bludova a sărbătorit îm
plinirea a 109 ani de la naștere. 
Iu prezent, în Cehoslovacia există 
15 persoane, în majoritate femei, 
care au peste 100 de ani.MOSCOVA. — Moscova găzduiește în momentul de față doi indieni — Menon, în vîr- stă de 27 ani, și Kumar, în vîrstă de 26 ani, care au organizat un „marș al păcii" pe Delhi—Moscova-Wa- într-o convorbiretraseul shington. cu un corespondent al agenției TASS ei au declarat: „Nu sîntem oamen; politici, ci oameni simpli. Unica noastră dorință este să fie pace pe pămînt”. Menon și Kumar au și străbătut Pakistanul, Afganistanul, Iranul precum și trei republici sovietice. — Azerbaidjanul, Armenia și Gru- zia. La Comitetul sovietic pentru apărarea păcii, Menon și Kumar s-au întâlnit cu reprezentanți ai vieții publice. Poetul Nikolai Tihonov, președintele comitetului, le-a urat drum bun și succese în lupta pentru pace.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Candidaturi

țărilor insuficient dezvoltate
ideea luptei pentrn realizarea 
unui acord în problema dezarmă
rii generale și totale împotriva 
unui război nuclear, este un pu
ternic aliat al dezvoltării econo
mice a tuturor țărilor lumii și în 
special al țărilor care acum por
nesc pe drumul dezvoltării social- 
economice.

La această ședință au mai 
luat cuvîntul V. M. Kollantai 
(U.R.S.S.), S. H. Zaheer (India), 
N. Abdanrahim Ndiaye (Senegal) 
și alții.

In ședința specializată care a 
dezbătut problemele puse de 
dezvoltarea rețelei naționale și

a grupului țârilor neutre
din Comitetul celor 18

GENEVA 19 (Agerpres). — 
La 19 februarie, la Palatul Na
țiunilor a avut loc ședința în
chisă a reprezentanților grupu
lui țărilor neutre partici
pante la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarma
re. La această ședință neoficia
lă au participat reprezentanții 
Braziliei, Birmaniei, Etiopiei,

Uzinele de mașini-unelte de la Kișlin (R.S.S. Azerbaidjană), pro 
duc noi tipuri de mașini printre care furbobure secjidnate pentru 
sonde de gabarit mic precum și agregate mobile de forare, care 

pot fi văzute în fotografia noastră.
Foto ; TĂSS—MOSCOVA

EvenimenteleLEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — Agențiile oocidentale de presă transmit că o companie de trupe ale guvernului central congolez a fost transportată pe calea aerului luni la Elisabethville. Compania se afla staționată la baza O.N.U. de la Kamina împreună cu alte unități congoleze care vor fi transferate la Elisabethville în cursul zilelor următoare. A- ceste unități fac parte din efectivul trupelor O.N.U., a- flîndu-se deci sub comanda comandamentului O.N.U. Se știe că spre Katanga se îndreaptă și o serie de alte unități congoleze din cadrul armatei naționale.Agenția Reuter relevă că transferarea la Elisabethville a unor unități congoleze din cadrul forțelor O.N.U. coincide cu apropiata vizită a primului ministru Adoula în capitala katangheză.

NEW iYOKR. — La 18 februarie 
Direcția Poliției din New York a 
anunțat că anul trecut la New 
.York au fost comise cu 7,2 la sută 
maț multe infracțiuni mari, decît 
în anul 1961, și cu 8,3 la sută mal 
multe infracțiuni mici.

CAIRO. — M. Aînl, repre
zentantul Republicii Arabe Ye
men la O.N.U., care în drum 
spre Sanaa s-a oprit Ia Cairo, 
a declarat la 18 februarie a- 
genției MEN că U Thant, se- 
oretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, va tri
mite în scurt timp un grup de 
experți ai O.N.U. pentru a stu
dia proiectele de dezvoltare 
tehnică și socială a Republicii 
Arabe Yemen. El a precizat că 
O.N.U. s-a declarat gata să a- 
corde ajutor tehnic și capitalul 
necesar pentru realizarea pro
iectelor de primă necesitate ale 
Republicii Arabe Yemen.

CHARTUM. — La Chartum a 
fost semnat un acord comercial 
intre R. P. Polonă si Republica 
Sudan.

WASHINGTON. — La 19 fe
bruarie a sosit la Washington 
într-o vizită oficială președin
tele Venezuelei, Romulo Be
tancourt.

Tot la 19 februarie, Betan
court s-a întâlnit cu președin
tele S.U.A., J. Kennedy, și se
cretarul de stat, D. Rusk.

CAIRO. — Postul de radio Sa
naa a anunfat luni că Republica 
Arabă Yemen și Iugoslavia au 
semnat acorduri de împrumut, co
merț, navigație și ajutor tehnic.

ROMA. — La Roma a încetat 
din viață in urma unui infarct car- 
diac, Fernando Tambroni, fost pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Italiei. 

internaționale de telecomunicații 
a făcut o expunere prof. Paul 
Postelnicu, care a vorbit despre 
mijloacele de transmisiune cele 
mai potrivite pentru a fi utili
zate în țările insuficient dezvol
tate.

De asemenea, în ședința specia
lizată care a dezbătut probleme 
legate de metodele de planificare 
în domeniul dezvoltării economi
ce, probleme de statistică ți ne
voi în materie de cercetare, din 
partea delegației R. P. Romîne a 
făcut o expunere Mircea Zara, 
consilier în Comitetul de stat al 
Planificării.

Indiei, Mexicului, Nigeriei. 
Suediei, Republicii Arabe V- 
nite.

După încheierea ședinței, re
prezentanții presei au fost in
formați că delegații țărilor 
neutre au avut un schimb de 
păreri în problemele legate de 
desfășurarea activității Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

din CongoȘtiri tot mai numeroase provenite din Congo relatează despre intensificarea activității secesioniste a unor elemente din provincia Kasaiul de sud. Agenția Reuter relevă că bandele teroriste, inspirate de fostul „împărat” ai Kasaiului de sud, Kalonji, au trecut de la organizarea unor acte teroriste împotriva populației pașnice și ațîțarea dușmăniei intre triburi la atacuri directe împotriva unităților armatei naționale congoleze, dislocate în această provincie- Bandele sînt înarmate cu arme procurate de la membrii fostei jandarmerii a lui Kalonji.Trupele O.N.U. din Kasaiul de sud au descoperit numeroase documente care dovedesc legăturile permanente existente între bandele teroriste care acționează în această provincie și Kalonji, care se află în prezent în Elveția. Nu este probabil întîmplător că Chombe s-a retras pentru „tratament” tot în Elveția. Alianța dintre Chombe și Kalonji în lupta lor împotriva unității Congoului este bine cunoscută.
ele petrecute acum 
cîteva zile pe aero
portul Orly (lingă 
Paris) ar putea la 
o adică să consti
tuie începutul unui 
film polițist. At

mosferă de iarnă. Pasagerii se 
preling zgribuliți sub tăișul vîn- 
tului înghețat, orbiți de fulgii 
prinși într-o horă apocaliptică. 
Mai sînt doar cîteva secunde 
pînă la decolarea avionului spre 
Madrid. Pe scară urcă ultimii 
călători, alungați și de zgomo
tul infernal al motoarelor 'care, 
luîndu-se la întrecere cu vîntul, 
fac imposibilă înțelegerea prin 
cuvinte. La piciorul scării se 
află acum ultimii doi pasageri, 
doi tineri cu pronunțate trăsă
turi de latino-americani, îmbră- 
cați după ultimul jurnal. în 
momentul cind să pună piciorul 
pe prima treaptă, cîțiva gentle
meni răsăriți ca din pămînt îi 
bat ușurel pe umeri făcîndu-le 
semn să-i urmeze. Pasagerii cei 
spilcuiți dispar în clădirea aero
portului, împreună cu însoțitorii 
lor, polițiști îmbrăcați în civil. 
Avionul pentru Madrid își ia 
zborul și totul se desfășoară ca 
și cum nimic nu s-ar fi intim- 
plat.

Pentru realizatorvd unui film 
s-ar fi pus acum problema inven
tării unei acțiuni, cu repetate 
secvențe retrospective, în care să 
explice de ce au fost arestați 
cei doi tineri, cine erau și ce s-a 
tmtimplat cu ei în cele din 
urmă. Sarcina noastră este mult 
mai ușoară decît aceea a realiza
torului, întrucît pentru a da răs

Ia premiile 
„Lenin“ pe 1963MOSCOVA 19 (Agerpres). — Comitetul pentru premiile Lenin a admis la participarea la Concurs pentru decernarea acestor premii pe anul 1963, un număr de 46 de lucrări din domeniul științei și tehnicii, precum și 23 lucrări din domeniul literaturii și artei. La 18 februarie a fost dată publicității lista can- didaților.Din lucrările rămase în concurs din domeniul literaturii și artei fac parte, printre altele, nuvela „Caietul albastru" a scriitorului recent decedat Emmanuil Kazakevici, romanul „Nebid-Dag“ al scriitorului turkmen B. Kerbabaev.Printre lucrările care mai concurează, cităm cîn- tecele lui Vano Muradeli „Clopotul de la Buchenwald", portrete ale unor contemporani care se dato- resc penelului lui Pavel Korin, tabloul „Cu Lenin" de Vladimir Serov.Din lucrările cineaștilor sovietici au rămas în concurs numai filmele de știință popularizată : „Manuscrisele lui V. I. Lenin“ și „Steagul partidului", care aparțin lui Gherman Fradkin (autorul scenariului) și Feodor Teapkin (regizor).

Premiera 
unei piese rominești 

la Berlin
aBERLIN. — La 17 februarie 

avuf loc la „Theater der Freund- 
schaft" din Berlin — în prezenja 
autorului — premiera piesei pen
tru copii „Băiatul din banca a 
doua” a dramaturgului romîn Al. 
Popovici, pusă în scenă de regi
zorul romîn Lucian Giurchescu.

In afara sutelor de mici spec
tatori, care au umplut sala pînă 
la refuz, au asistat la premieră 
personalifăji ale viefii politice ți 
culturale din R.D. Germană, prin
tre care prof. Hans Rodenberg, 
membru în Consiliul de stat al 
R.D. Germane, Hans Benfzien, mi
nistrul culturii, prof. Alfred Lem- 
nitzer, ministrul învăjămîntului, și 
lise Rodenberg, directoarea tea
trului. Au fost de fafă Ștefan Cle- 
ja, ambasaa’orul R.P. Romîne în 
R.D. Germană, și membri ai am
basadei, precum și D. Neleanu, 
directorul Teatrului Tineretului din 
București.

Premiera acestei piese romî- 
nești s-a bucurat de un frumos 
succes. După spectacol, în saloa
nele Ambasadei R.P. Romîne a 
avut loc un cocteil în cinstea co
lectivului de la „Theater der 
Freundschaft" și a reprezentanți
lor vieții teatrale din București, la 
care au participat personalităji 
ale viefii politice și culturale a 
R.D. Germane,

puns întrebărilor ce se ridică e 
deajuns să relatăm doar fapte 
autentice, unele fiind deja cu
noscute de cititorii noștri.

Cei reținuți pe aeroportul Orly 
sînt Leon Esteves, ginerele fostu
lui dictator al Republicii Domi
nicane, Trujillo, ucis, după cum 
se știe, în mai 1961, și un oare
care Santana prezentat drept 
amic apropiat al familiei Trujil
lo. lată-i acum pe amîndoi pasa
gerii „de elită" cu pașapoarte 
„diplomatice”, nevoiți să-și în-

„Moște

lui Trujillo...
trerupă călătoria și să se îndrep
te spre secția de poliție. Și în 
timp ce unii polițiști le luau in
terogatoriul, alții sigilau zecile 
de lăzi date în taină spre pă
strare la diferite antrepozite din 
împrejurimile capitalei franceze 
de către fiul răposatului dictator 
Rafaelo Trujillo.

Ce conțineau aceste lăzi și 
cum fuseseră ele transportate la 
Paris ? Lucrurile s-au petrecut 
astfel. Cind Trujillo-senior își 
dădea obștescul sfîrșit sub o ra
fală de gloanțe, Trujillo-fiul sa

„Anzoategui
azil politic patrioțuor 

de pe nava
PARIS 19 (Agerpres). — La 

18 februarie, guvernul Brazi
liei a acordat azil politic pa- 
trioților care au capturat nava 
venezueliană „Anzoategui”.

După cum relatează agenția 
AFP, intr-o convorbire telefo
nică cu corespondenți străini 
acreditați la Caracas, un repre
zentant al Frontului de elibe
rare națională din Venezuela 
a subliniat că operațiunea cu 
nava „Anzoategui” a avut 
succes deplin. Singurul scop al 
acestei operațiuni, a subliniat 
reprezentantul, a fost să atra
gă atenția opiniei publice mon
diale asupra luptei îndirjite pe 
care poporul din Venezuela o 
duce împotriva dictaturii lui 
Betancourt.BRASILIA 19 (Agerpres). — După cum transmite agenția France Presse, un purtător de cuvînt al guvernului brazilian a anunțat la 19 februarie că nava venezueliană „Anzoategui" care, după cum se știe, a fost capturată de un grup de patrioți venezuelieni „se află în prezent sub controlul

în Irak continuă

represiunile antidemocraticeBAGDAD 19 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de corespondenții agențiilor de presă, în Irak continuă represiunile împotriva forțelor democratice.Trimisul special al ziarului „Le Figaro” scrie printre altele : „Orașul (Bagdad) continuă să fie sub amenințarea tancurilor. Seara după orele 23, circulația este interzisă. Fără autorizație nu este permisă intrarea sau ieșirea din oraș. Nemulțumirea este deosebit de vizibilă, mai ales în rîndul muncitorilor”.El reamintește faptul că zilele trecute, cu prilejul unei demonstrații populare în cartierele săracilor de pe malul de est al Tigrului, populația a scandat lozinci de neîncredere în noul regim, după care tancurile au deschis focul îm- prăștiindu-i pe demonstranți.La postul de radio Bagdad — scrie corespondentul — s-a cerut tuturor cetățenilor care cunosc comuniști să-i denunțe comandamentului militar... O- ricine este cunoscut că nutrește simpatii de stînga sau este în opoziție cu autoritățile, poate fi acuzat că face parte din acest partid...K. S. Hanna, corespondentul ziarului „Times of India”, care a vizitat zilele acestea
Vii proteste

în întreaga lume
BUDAPESTA (Agerpres). — 

La Institutul Politehnic din 
Budapesta a avut loc un mi
ting de protest împotriva tero
rii din Irak. In afară de stu
denții ungari, la miting au luat 
parte studenții arabi oare stu
diază la Budapesta, precum și 
Piero Pieralli, președintele Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat. Participanții la 
miting au adoptat o rezoluție 
de solidaritate cu patrioții ira
kieni și au adresat telegrame 
de protest președintelui ira
kian, Aref, și secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, în 
care cer să înceteze imediat 
persecutarea forțelor democra
tice din Irak.

MOSCOVA (Agerpres). — 
Studenții irakieni care învață 
la Moscova, cărora li s-au ală
turat studenții din Liban, Si
ria, Algeria, Yemen, Sudan,

afla la Paris unde își omora 
timpul „în chip vesel”. Aflînd 
de moartea tatălui său a tocmit 
urgent, contra unei sume însem
nate, un avion special care în 
cîteva ore l-a transportat în 
insula-i de baștină. Unii au cre
zut atunci că fiul vrea să pună 
mina pe scaunul prezidențial al 
tatălui. După cum s-a dovedit 
însă ulterior, Ramfis Trujillo 
prețuia în cel mai înalt grad și 
înainte de toate nu poziția poli
tică a tatălui său, ci averea pe

nirea“

care acesta o lăsa în urmă-i. Tre
buia să pună neapărat mina pe 
„moștenirea” dictatorului. Flu- 
șturaticul „prinț", stîlpul caba
retelor de noapte pariziene, s-a 
trezit brusc din mahmureală și a 
dat dovadă de mult spirit practic. 
Împreună cu nemîngîiata vă
duvă a dictatorului și cu unii 
frați deopotrivă de nemîngîiați, 
preaiubitorul fiu a izbutit să fure 
o mare parte din tezaurul na
țional : lingouri de aur, pietre 
prețioase, obiecte de artă, inclu- 

deplin al autorităților braziliene.Purtătorul de cuvînt a confirmat știrea că guvernul brazilian a hotărît să acorde azil politic grupului care a organizat această acțiune curajoasă.Potrivit agenției, nava, escortată de o corvetă a marinei militare braziliene, a ridicat ancora din largul insulei Maraca și se îndreaptă spre portul Belem. Pe bordul navei s-au urcat ofițeri și soldați brazilieni precum și doi pi- loți. După cum transmite a- genția U.P.I., la Belem a plecat un reprezentant superior al ministerului brazilian de externe „pentru a accepta predarea vasului și a garanta oficial dreptul de azil politic" persoanelor de pe bordul navei „Anzoategui". între timp, potrivit agenției Associated Press, amiralul Azaredo Ro- driguez, comandantul celui de al 4-lea district naval de la Belem a declarat că oamenii care au capturat nava vor fi primiți ca „oaspeți",

Bagdadul, informează despre exterminarea comuniștilor și arestarea a numeroși demo- crați. La Bagdad, scrie el, am auzit unele relatări potrivit cărora în cursul operațiunilor de pedepsire efectuate în cartierele Bagdadului, trupele siguranței au ucis femei, bă- trîni și copii. Detașamentele înarmate pun la cale adevărate pogromuri în cartierele muncitorești.La 18 februarie, la Bagdad a fost dată publicității o nouă listă de persoane a căror avere este confiscată. Lista cuprinde 35 de nume, dintre care multe sînt cunoscute peste hotare : poeții irakieni Muhammed Mehdi Al-Djavahiri și Muhammed Salis Bahr Al-Ulium, Na- ziha Duleimi, președinta Ligii pentru apărarea drepturilor femeilor, și alte persoane.Corespondentul ziarului iranian „Keihan”, care se află în prezent la frontiera iraniano- irakiană, anunță, potrivit a- genției France Presse, că la Kirkuk și Amar au loc lupte între adversarii și adep- ții noului regim. în alte orașe, printre care Kerbela și Bejef, situația este încordată. La Basra, unde muncitorii portuari îi sprijină pe adversarii noului regim, situația continuă, de asemenea, să fie încordată.

Tunisia, Arabia Saudită și Ior
dania, aflați la studii în capi
tala U.R.S.S., au adresat O.N.U. 
un apel în care se pronunță 
împotriva „asasinării a mii de 
fiice și fii glorioși ai poporului 
irakian". Apelul cheamă toți 
oamenii cinstiți din lume, toți 
oamenii de cultură și toate or
ganizațiile democratice să-și 
ridice glasul împotriva vărsă
rii de singe din Irak.

LONDRA (Agerpres). — 
Uniunea studenților irakieni 
din Anglia a adresat O.N.U. 
un apel în care cere să inter
vină pentru a pune capăt per
secuțiilor din Irak. „Vă che
măm, se spune în apel, să de- 
mascați fărădelegile săvîrșite 
față de oameni. Sînt necesare 
acțiuni urgente pentru a salva 
mii de oameni de la distru
gere”.

siv tablouri datorate penelului 
unor vestiți maeștri. Ambalate în 
lăzi al căror volum total ajunge 
la 800 metri cubi, toate acestea 
au fost transportate cu un yacht 
aparținînd statului dominican, in 
Franța. Aici au fost introdusei 
cu un an și ceva în urmă, ca 
„valize diplomatice" și date spre 
păstrare unor antrepozite. După 
cum apreciază specialiștii, tota
lul bogățiilor grămădite în lăzi 
se ridică la fabuloasa sumă de 
800 milioane dolari.

O dată aranjată această afa
cere, principalii eroi s-au retras 
cu inima împăcată în diferite 
vizuini ca să-și ronțăie în liniște 
prada. Au izbucnit insă certuri 
pentru împărțirea prăzii. Aceste 
certuri au făcut ca afacerea să 
iasă la suprafață și au permis 
actualului președinte dominican 
să întreprindă acțiuni pentru 
reîntoarcerea în țară a bu
nurilor furate. Unul din a- 
vocații săi a înaintat în a- 
cest scop o petiție ministerului 
de justiție francez. Arestarea ce
lor doi pe aeroportul Orly și si
gilarea lăzilor date spre păstrare 
de către Trujillo-junior au fost 
primele urmări ale acestei peti
ții. S-a dovedit însă că o bună 
parte din tezaurul ascuns în lăzi 
a dispărut. Din cei 800 de metri 
cubi ai „încărcăturii”, în depo
zite s-au mai găsit doar 500. 
După cum se vede, progenitura 
lui Trujillo și-a dovedit în con
tinuare spiritul întreprinzător...

ION D. GOIA


