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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Nicolae
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Pe scena
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Sprijinim dezvoltarea
podgoriei Dragășanilor Ploiești.
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Rulmenți

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Realizări 
ale tehnicienilor 

la I. M. U.
MedgidiaUltimele . realizări ale inginerilor și tehnicienilor de la întreprinderea metalurgică de utjlaje din' Medgidia.,în domeniul găsirii și aplicării în producție a unor soluții tehnice noi care să contribuie la mărirea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor sînt un agregat pentru executarea simultană a 36 de găuri la carterul diferențialului de excavator, dispozitive de frezat simultan mai multe suprafețe și de alezat simultan mai multe axe și două mașini pentru realizarea semifabricatelor în condiții calitative superioare.S-a trecut, de asemenea, la îmbunătățirea procedeelor tehnologice de înnoire a cercurilor de la remorcile auto și a tablelor de dimensiuni mari și de asamblare a unor piese de precizie și altele.In prezent, inginerii și tehnicienii întreprinderii studiază realizarea unui, agregat pentru strunjirea fețelor și găurilor mari ale carterelor excavatorului, a unei mașini semiautomate de frezat și a unei mașini hidraulice de îndoit tablă.
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peste plan
Fabrica de rulmenți din 

Bîrlad a produs de la începu
tul acestui an, peste plan, a- 
proximativ 2 500 de rulmenți 
de bună calitate. Acest succes 
se datorește în mare măsură 
ridicării necontenite a nivelu
lui tehnico-profesional al 
muncitorilor tineri, care alcă
tuiesc majoritatea colectivului 
acestei întreprinderi.

în prezent toți tinerii de 
aici sînt înscriși în diferite 
forme de învățământ. Aproape 
150 dintre ei urmează cursuri
le fără frecvență ale școlilor 
medii iar alți 300 frecventează 
cursurile serale.

In numele întregii studențimi din Republi
ca Populară Romînă. delegații la cea de-a 
IV-a Conferință pe țară a U.A.S.R. expri

mă sentimentele profunde de dragoste și recu
noștință față de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Guvernul Republi
cii Populare Romîne, față de întregul popor, 
pentru grija cu care sîntem înconjurați, pen
tru condițiile tot mai bune de studiu și trai 
de care ne bucurăm, pentru minunatele per
spective de viață și activitate creatoare ce ni 
se deschid după absolvire, în toate domenii
le de activitate.

Participant» la conferință au primit cu en
tuziasm salutul adresat de Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri care constituie 
un însuflețitor imbold și îndreptar în întreaga 
activitate a asociațiilor și a studenților pa
triei noastre.

Conferința a constituit un prilej de trecere 
în revistă a rezultatelor dobîndite la învăță
tură și în activitatea obștească a studenților 
și a stabilit sarcinile ce revin asociațiilor pen
tru a contribui la înfăptuirea obiectivelor 
puse de partid în fața învățămîntului su
perior.

Asociațiile studenților se angajează să-și 
sporească contribuția la educarea tuturor stu
denților în spiritul unei înalte răspunderi față 
de pregătirea teoretică și practică, să dezvolte 
pasiunea pentru profesia aleasă, voința și 
perseverența în muncă, să-i mobilizeze la

ealurile domoale ale Dragășanilor sînt împodobite cu vii bogate. Deși cuprind o suprafață de numai 7 000 de hectare,prin producția mare de struguri și vinuri de calitate superioară pe care o dau, viile asigură aproximativ 70 la sută din veniturile anuale realizate în raion. Iată de unde rezultă grija pentru întreținerea lor rațională, pentru extinderea plantațiilor de viță din soiuri selecționate. Vor fi valorificate astfel la un nivel superior terenurile în pantă, slab productive, ocupate acum în parte, cu vii cu potențial redus. în alegerea soiurilor se va ține seama ca 75 Ia sută din noile plantații să fie ocupate cu soiuri de struguri pentru masă și pentru vinuri roșii și aromate.încă de Ia începutul acțiunii de refacere și extindere a patrimoniului viticol, tinerii din raion, mobilizați de organizațiile U.T.M., au adus o importantă contribuție. Astfel, ei au participat la toate lucrările — desfundarea și pichetatul terenului, pregătirea materialului săditor, plantatul viței

pe o suprafață de 800 de hec- tare. Un număr de 400 de tineri colectiviști, recomandați de organizațiile de bază U.T.M., au fost trimiși să urmeze cursurile școlilor de viticultori.Anul acesta obiectivele la înfăptuirea cărora sîntem chemați să ne aducem contribuția au sporit mult. Planul prevede desfundarea unei suprafețe de peste 1 000 de hectare pentru plantat viță de vie în masiv și încă 175 de hectare pentru cele 16 școli de viță ; pentru întreaga această suprafață trebuie pregătit materialul săditor ; de asemenea, s-a prevăzut asigurarea și fasonarea metri cubi de material pentru confecționatul necesare forțării viței.în scopul creșterii contribuției tineretului la îndeplinirea acestor prevederi ale planului de producție, comitetul raional U.T.M., sub conducerea și cu sprijinul comitetului raional de partid a stabilit din timp o serie de măsuri practice. într-o ședință de instruire a activului U.T.M., am invitat un specialist de la stațiunea experimentală a I.C.H.V., care ne-a vorbit despre perspectivele dezvoltării viticulturii în raio-

a 1 810 lemnos lăzilor

nul nostru. Un alt punct important al ordinei de zi a ședinței a fost prelucrarea planului de măsuri pentru antrenarea tineretului la acțiunile legate de dezvoltarea sectorului viticol, punînd accentul în special pe sarcinile de primă urgență ca: desfundatul terenurilor pentru plantatul viței de vie și pentru școlile de viță din cele 16 gospodării colective, căratul și pregătirea materialului lemnos pentru confecționarea lăzilor necesare forțării viței de vie, transportul rumegușului.Curind după aceasta, la instruirea secretarilor U.T.M. din G.A.C., punînd în discuție problema contribuției tineretului la îndeplinirea planului e- conomic al gospodăriilor colective pe 1963, ne-am oprit mai mult la felul cum trebuie să muncească organizațiile U.T.M. pentru a mobiliza tineretul la efectuarea muncilor în gospodărie și pentru asigurarea calității lucrărilor.în gospodării colective Rîmești, Pesceana, Șutești, Ște- fănești și altele, în ale căror planuri este prevăzută desfundarea unor suprafețe de peste 40 de hectare, am îndrumat organizațiile de bază U.T.M. să organizeze brigăzi pe obiective pe timpul cît durează acțiunea de desfundat. La această acțiune sînt antrenate și fetele și băieții de 14 ani, care
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Un control repetat al calității materialului pe care-l folosim la altoit 
asigură întotdeauna o prindere bună a butașilor de viță — le ex
plică inginerul Earactam de la stațiunea experimentală Drăgășani a 
I.C.H.V., tinerilor colectiviști care urmează cursurile de 10 zile de 

altoitori
Foto : I CUCU

respectarea normelor vieții universitare, la 
realizarea unui studiu de calitate care să 
ducă la acumularea unor cunoștințe temeinice 
și aprofundate ; fiecare absolvent al institu
telor noastre de învățămînt superior să fie 
pregătit la nivelul științei și tehnicii mon
diale, să fie un harnic și cutezător promotor 
al noului, să facă față cu succes cerințelor 
sporite ale dezvoltării patriei noastre socia
liste, în plin avînt creator.

Ne angajăm în fața Comitetului Centrai al 
Partidului, în fața întregului popor, să depu
nem toate eforturile pentru a crește neîncetat 
contribuția asociațiilor la formarea unor in
telectuali înaintați cu un larg orizont de cul
tură, animați de puternice sentimente patrio
tice și internaționaliste, combativi și intransi
genți față de orice influențe ale ideologiei și 
moralei burgheze, cu un profil moral demn 
de epoca măreață pe care o trăim.

Exprimind voința unanimă a studențimii, 
asigurăm Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Guvernul R.P.R. și pe 
dumneavoastră personal tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că vom urma neabătut îndem
nurile scumpului nostru partid și ne vom 
pregăti astfel îneît să devenim specialiști cu 
o înaltă pregătire, multilateral dezvoltați, 
luptători activi pentru înfăptuirea măreței 
opere de desăvîrșire a socialismului și de 
construire a comunismului în scumpa noastră 
patrie — Republica Populară Romînă.

A IV-a Conferință a U. A. S. R.
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Rezultatele unui concurs de inovații „Să cunoaștem 
fauna regiunii^

Miercuri s-a deschis la Tg. 
Mureș expoziția „Să cunoaștem 
fauna regiunii". Cele circa 300 
de exponate, constînd din ani
male împăiate, reprezintă spe
ciile cele mai frecvente de vî- 
nat din regiune. Printre rari
tățile expuse se numără tro
fee de cerb, exemplare împă
iate de cocoși de munte, de ac
vilă și colecții de fazani.

taj nr. 1”, „Prefabricate și agregate construcții’’, „Precizia”, I.C.A.B. ; pe locui II cei de la întreprinderile . „Granitul”. „Drum Nou", „Construcții montaj nr. 4” și I.S.B., iar pe locul III cei de la întreprinderea „Dealul Spirit’’.In perioada concursului s-au înregistrat 1 670 propuneri de inovații, cu aproape 300 mai multe față de anul 1961. Dintre acestea,

Concursul de inovații cu premii pe anul 1962, la care au participat toate întreprinderile din principalele sectoare economice ale Sfatului Popular al Capitalei s-a încheiat miercuri seara. Cu acest prilej a a- vut loc o festivitate în cadrul căreia s-au decernat premiile cîștigătorilor. Pe locul I s-au clasat inovatorii de la întreprinderile „Construcții mon-

835 au și fost aplicate în producție, în urma cărora s-au obținut economii în valoare de peste 16 milioane lei.Odată cu închiderea concursului de inovații cu premii pe anul 1962, Sfatul Popular al Capitalei împreună cu consiliul local al sindicatelor din orașul București, lansează un nou concurs de inovații cu premii pe 1963.

Artiștii amatori din echipa 
de teatru de la căminul cul
tural din satul Poiana, raionul 
Gurahont, regiunea Crișana, 
au pus de curind în scenă pie
sa „Zmeoaicele” de Ștefan Ha- 
ralamb. După primul spectacol 
susținut pe scena căminului 
cultural din sat, echipa de tea
tru prezintă acum această pie
să și în satele raionului. In 
turneul lor, tinerii artiști ama
tori s-au oprit zilele trecute în 
satul Avram Iancu. Sala cămi
nului cultural din sat devenise 
neîncăpătoare.

Artiștii amatori Floarea Sir- 
ca, Petru Negru, Viorica Ne
gru, Iosana Zimbran, Petric 
Negru și-au interpretat foarte 
bine rolurile ciștigînd prețui
rea spectatorilor.

IN TURNEU

anul
Utilaje noi în exploatările forestiere

In cadrul turneului întreprins prin Moldova, orchestra de muzică populară a ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia", dirijată de Victor Predescu, artist emerit, a prezentat în cursul acestei săptă- mîni spectacole pentru muncitorii întreprinderii de hîrtie și celuloză „Steaua roșie” și pentru feroviarii din Bacău,în vederea ridicării indicilor de mecanizare a lucrărilor Ide exploatare a pădurilor, întreprinderile forestiere din țară vor fi dotate anul acesta cu 1 500 de noi fe- răstraie mecanice, 1 000 de trolii pentru autocamioane, numeroase funicu- lare de diferite tipuri, încărcătoare vagoane C.F.R.

și alte utilaje de mare productivitate. Numeroase exploatări forestiere au și primit o parte din utilajele prevăzute în planul de dotație pe anul acesta.O atenție deosebită se acordă extinderii rețelelor de transport, în care scop întreprinderile specializate din Ministerul Economiei

Forestiere amenajează anul acesta a- proape 1 500 km de drumuri de pădure.Pentru pregătirea cadrelor de muncitori și mecanizatori care vor lucra în exploatările forestiere au fost organizate cursuri și instructaje la care sînt înscriși peste 2 300 de muncitori forestieri.(Agerpres)

(Agerpres)
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Noile construcții ridicate 

noștri întineresc zi de 

orașul Suceava.

anii
IOAN ZÎMBRAN

învățător

NICOLAIE MIRLAN 
prim-secretar 

al Comitetului raional 
Drăgășani al U.T.M.

(Continuare în pag. Il-a)
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ANGAJAMENTUL LUAT IN FAȚA COLECTIVULUIEra în pauza de la ora 11. Tinerii din brigada condusă de Ion Tutunaru discutau despre succesele obținute, stabileau noile angajamente pe care urmau să și le ia .în apropiata consfătuire de producție sindicală. Erau de față : organizatorul grupei U.T.M., responsabilul brigăzii, maistrul și responsabilul grupei sindicale.— Eu cred că în privința economiilor — spunea tînărui lăcătuș Constantin Dosaniu — ne putem angaja ca anul acesta fiecare dintre noi să realizeze cite 1 000 de lei. Condiții avem. Iată de exemplu...Discuțiile se ' întețiră. Fiecare venea cu noi propuneri. Ele se refereau la îmbunătățirea calității produselor, la depășirea sarcinilor de plan. S-au făcut atunci și calcule.Angajamentul a fost stabilit, și, odată cu aceasta și măsurile care să asigure realizarea iui.Să ai în întrecere angajamente concrete este un lucru

deosebit de important. Cînd ai zis : „voi depăși planul cu a- tîta la sută", „voi economisi atîția lei” îți iei o mare răspundere. Din clipa aceea colectivul contează pe cuvîntul tău, el este prins în angajamentul uzinei, ca o părticică dintr-un întreg. Și-apoi angajamentul concret te obligă să muncești mai bine, să cauți mai atent rezervele care există Ia locul tău de muncă. Iată, brigada condusă de Ion Buzic s-a angajat ca în luna ianuarie să depășească sarcinile de plan cu 2 la sută. S-a întărit în brigadă spiritul de disciplină, de s-au luat măsuri buna organizare pentru aplicarea înaintate. Tinerii să nu mai lucreze ca înainte, să se perfecționeze.Cum am ajuns ca, în cadrul întrecerii socialiste, tinerii să aibă angajamente concrete ?Cu cîteva luni în urmă, unii tineri își luau asemenea ,.an-

întrajutorare, pentru mai a muncii, experienței s-au hotărît

gajamente" : „voi realiza sarcinile de plan, voi da produse de bună calitate", Nu-și stabileau însă cifre concrete în funcție de care să-și analizeze munca. Asemenea angajamente nu erau stimulative.Pentru lichidarea acestor neajunsuri comitetul organizației de bază U.T.M., sub conducerea organizației de partid, a luat numeroase măsuri. Cele 11 grupe U.T.M. au primit sarcina să discute cu tinerii înaintea fiecărei consfătuiri de producție, să-i ajute să cunoască sarcinile de plan, să-și stabilească angajamentele pentru luna viitoare căile prin care le pot înfăptui. La aceste discuții sînt invitați ingineri, maiștri care pot da un sprijin prețios.In afară de aceasta, în cele trei organizații de bază U.T.M. din secția noastră s-au ținut a- dunări generale deschise în care inginerii Mihai Dogaru și Cristian Schuster le-au vorbit tinerilor despre semnificația

angajamentului individual în viața colectivului nostru. Discuțiile lor s-au bazat pe calcule convingătoare, expuse pe înțelesul tuturor tinerilor: Ce reprezintă pentru uzină reducerea procentului de rebuturi cu 1 la sută sub coeficientul, admis ? Ce reprezintă 120 000 de lei economii realizate suplimentar de un atelier într-un an de zile ? Tinerii au înțeles că . obținerea unor succese mereu mai mari influențează sporirea producției de combine și alte mașini agricole, atît de necesare agriculturii noastre socialiste, reducerea prețului de cost, înseamnă, în final, o contribuție adusă creșterii bunăstării materiale a poporului nostru.Colaborarea strînsă cu comitetul sindicatului ne este de un real folos. Organizatorii de grupă U.T.M. și cei ai grupelor sindicatului stabilesc împreună felul cum trebuie ajutați tinerii rămași în urmă, cum se poate generaliza mai

eficient experiența înaintată, cum pot fi puși la curent tinerii cu sarcinile uzinei, ale colectivului lor de muncă.Faptul că toți muncitorii, tineri și vîrstnici, au angajamente concrete, a dat posibilitatea secției să-și formuleze angajamente care, cu siguranță că vor fi îndeplinite: 500 000 lei economii peste sarcina de reducere a prețului de cost, îmbunătățirea calității prodaselor astfel îneît să se elimine remanierile, îndeplinirea planului anual cu 15 zile mai devreme.Respectarea de către fiecare tînăr a cuvîntului dat va însemna o contribuție mai mare !a îndeplinirea sarcinilor sporite de plan ce revin secției noastre.
OTTO VASILESCU 

secretar al 
comitetului organizației 

de bază U.T.M.
din secția a Vl-a, Uzinele 

de mașini agricole 
„Semănătoarea”-București

Lucrări de îngrijire
a semănăturilor

de toamnăIn unitățile agricole socialiste din regiunea Hunedoara se fac în aceste zile lucrări de îngrijire a semănăturilor de toamnă. împreună cu inginerii agronomi, brigadierii din G.A.C. controlează starea de vegetație a semănăturilor. Pe terenurile cultivate cu grîu din apropierea Mureșului și a- colo unde s-a constatat că apa provenită din zăpada abundentă căzută în iarna aceasta băltește pe semănături, colectiviștii din diferite gospodării au făcut canale de scurgere și au desfundat pe cele existente. De asemenea, ei au administrat îngrășăminte suplimentare Ia unele culturi.Asemenea lucrări au fost executate de colectiviștii din comunele Leșnic, Lăpușnic, Teiuș, Galda de Jos și Sard.(Agerpres)
Pregătiri pentru

campania

de primăvară

Opt gospodării agricole de stat din regiunea Bacău, printre care G.A.S. Grași, Cordun, Oprești, Traian și Pufești au terminat pregătirea tractoarelor și mașinilor agricole pe care le vor folosi la lucrările de primăvară. In celelalte unități din regiune au fost puse în stare de funcționare peste 90 la sută din numărul tractoarelor, semănătorilor și celorlalte mașini și utilaje agricole.Concomitent, lucrătorii din aceste unități continuă acțiunile de fertilizare a solului. Pe terenurile destinate culturilor de porumb ei au transportat în timpul iernii însemnate cantități de gunoi de grajd, iar pe culturile de păioase au fost împrăștiate îngrășăminte chimice.Totodată a fost pregătită a- proape întreaga cantitate de semințe de porumb, mazăre, lucernă, ovăz etc., necesare campaniei de primăvară.(Agerpres)



In intimpinarea alegerilor
Plenara Consiliului 

Național al Femeilor 
din Republica 

Populară Romînă

de la 3 martie
in întreaga țară continuă 

să se desfășoare o bogată 
activitate cultural-artistică 
consacrată alegerilor de la 
3 martie.

Punctul de agitație al bi
roului F.D.P. din comuna 
Smeeni, raionul Buzău, care 
funcționează la căminul 
eultural, este vizitat zilnic 
de numeroși cetățeni. In în
căperea aceasta, frumos pa
voazată, este găzduită o in
teresantă expoziție oglin
dind realizările obținute în 
această localitate in ultimii 
ani. Alături de panourile cu 
calcule comparative, care 
demonstrează clar creșterea 
nivelului de trai al colecti
viștilor, sînt afișate fotogra
fii ale celor mai importan
te edificii social-culturale și 
ale altor obiective nou con
struite. Aceste fotografii în
fățișează spitalul modern 
cu o capacitate de 100 de 
paturi, căminul cultural cu 
sala de spectacole de 400 de 
locuri și dotată cu un a- 
parat de proiecție modern, 
moara, casa agronomului, 
magazinul universal, cele 
două școli cu cite 12 săli de 
clasă, locuințe noi, baia co
munală etc.

Sînt expuse, de aseme
nea, imagini înfățișind elec
trificarea și radioficarea 
comunei.

Utemiștii Vlaicu Dumi
tru, Niță Iova, Vlaicu Ion, 
Radu I. Anina și Tonta Ele
na împlinesc ÎS ani în ziua 
de 2 martie, cu o zi înainte 
de ziua alegerilor. Împreu
nă, ei au vizitat această 
expoziție. Au văzut aici 
imagini din însăși viața fe
ricită pe care o trăiesc azi.

Pentru toate acestea își 
lor, pentru 

3 martie a.c.
vor da votul 
prima oară, la

C.

a-

BERESCU 
colectivist
★TIMIȘOARA. — Cineaștiimatori de pe lîngă clubul muncitoresc al Uzinelor „Oțelul Roșu” au realizat recent un film artistic care redă sugestiv, prin contrast, aspecte din timpul alegerilor din trecut și de astăzi. Pin distribuția filmului fac parte muncitori, tehnicieni, profesori și alți oameni ai muncii din localitate.BRAȘOV. — Brigăzi artistice de amatori din fabiuei și uzine, artiști profesioniști ai teatrului de stat din Brașov, Sibiu și Sf. Gheorghe, soliști ai Teatrului muzical „Gheorghe Dima” din Brașov, precum și orchestrele de muzică populară „Miorița” din Brașov și „Cindrelul” din Sibiu, poposesc aproape în fiecare seară la căminele culturale și punctele de agitație din comunele regiunii Brașov, unde prezintă spectacole consacrate a- legerilor de la 3 martie.CRAIOVA. — La conferințele ținute pînă acum la cele 600 puncte de agitație din Oltenia au luat parte aproape 400 000 de oameni ai muncii. La punctele de agitație au loc, de asemenea, întîlniri ale tinerilor care votează pentru prima oară, cu cei mai vîrstnici cetățeni din sate, cu activiști de partid și de stat, care le vorbesc despre alegerile din trecut, despre drepturile ce le au tinerii astăzi.Artiștii celor 2 000 de formații de amatori din regiune au inclus în repertoriul lor scenete, cîntece și recitări cum sînt : „Să dăm votul fiecare”, „Votăm pentru pace”, „Vom alege deputății”. „Jos Tudo- rache, sus Tudorache” și altele, dedicate alegerilor.(Agerpres)

Viată nouă în satele

raionului Bujor
ricine trece astăzi 
prin comunele Tu
dor Vladimirescu, Bă- 
leni, Bălăbănești, Be- 
rești, Vădani sau Ca- 
vadinești rămîne im
presionat de schim- 

importante petrecute în 
privește 

de trai și cultural, 
ultimii patru 

colectiviștii din 
și-au construit

bările 
viața oamenilor, în ce 
nivelul 
Numai 
de pildă, 
cest raion 
proape 2 000 de case noi, au 
cumpărat sule de garnituri de mo
bilă, aparate de radio, televizoare, 
motociclete, biciclete, mașini de 
cusut și altele. In raionul Bujor, în 
perioada 1959-1963 s-au înălțat 
totodată 10 școli noi și «numeroase 
alte săli de clasă la vechile școli. 
In ultimii ani. în acest raion a luat 
ființă o școală medie și una pro
fesională, funcționează 52 de gră
dinițe și aproape 30 de biblioteci 
comunale și sătești.

Viața cultural-artistică a țărăni
mii colectiviste din satele și co
munele raionului Bujor cunoaște 
și ea o puternică dezvoltare. Cele 
152 de echipe artistice cuprind mii 
de artiști amatori. Din 1959 și pînă 
în prezent, în acest raion au fost 
construite și date în folosință 10 
noi cămine culturale, iar în pre
zent se lucrează la căminele cul
turale din comunele Băleni, Mă- 
străcani, Vădeni, Rogojeni și Oan- 
cea, în ultimele două comune 
fiind în stadiul finisajului.

Lumina electrică a pătruns 
numeroase sate și comune ale 
ionului. Numai în acest an, 
pildă, au mai fost electrificate 
munele Gănești.
Vladimirescu, Băleni și multe al
tele. Alte noi comune vor mai fi 
electrificate 
stui an.

Un factor 
nivelului de 
lectiviste din raionul Bujor îl con
stituie continua consolidare eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective. Raionul Bujor este 
un raion cu o agricultură In plină 
dezvoltare. Din cele 38 de gospo
dării colective existente in acest 
raion, 20 sînt milionare. Numai în 
anul trecut, gospodăriile agricole 
colective au construit 272 de 
obiective, printre care 65 de 
grajduri pentru animale, 17 mater
nități și îngrășătorii pentru porci, 
24 de saivane, 18 cotețe, 7 maga
zii și alte 101 diverse construcții.

lor 
în ani, 

a- 
a-

ele

în 
ra
de 

co- 
Bereșfi, Tudor

pînă la sfirșiiul ace-

esenfial în creșterea 
frai al țărănimii co

O mare atenție o acordă gospo
dăriile colective dezvoltării și 
creșterii animalelor. Gospodăriile 
colective din acest raion dispu
neau la data de 1 ianuarie 1963 
de 55 300 ovine, 17.849 taurine, 
19 122 porcine, 32 490 păsări și 
altele. Un mare ajutor In lucrarea 
mecanizată și după metode știin
țifice a pămîntului îl primesc co
lectiviștii din partea S.M.T.-urilor 
din acest raion, care dispun de 
380 de tractoare, 502 semănători 
și 165 de combine și alte mașini 
și utilaje agricole cît și din partea 
celor 127 de cadre de speciali
tate cu pregătire medie și supe
rioară. S.M.T.-urile din raion, de 
pildă, au lucrat mecanizat o supra
față de 10 ori mai mare față de 
cea din 1950.

In raionul Bujor, unde exista o 
însemnată suprafață de teren ero
dată, cît și terenuri in pantă și 
slab productive, cu cîțiva ani în 
urmă, la indicația dată de partid, 
colectiviștii au pornit o mare acți
une de valorificare a terenurilor 
în pantă, slab productive sau su
puse eroziunii, de dezvoltare a 
pomiculturii și viticulturii. La a- 
ceastă acțiune un mare ajutor a 
fost și este dat de tinerii din gos
podăriile colective care, mobili
zați de organizațiile U.T.M,, parti
cipă în masă la acțiunea de valo
rificare a acestor terenuri.

De la un an la altul gospodă
riile agricole colective din raio
nul Bujor realizează importante 
venituri bănești. Dacă în 1961 ve
nitul total bănesc realizat de gos
podăriile agricole colective din a- 
cest raion a fost de 5Q,5 milioane 
lei iar averea obștească totală de 
88,6 milioane lei, în 1962 venitul 
total bănesc realizat de G.A.C.-uri 
a fost de 55,6 milioane lei, iar a- 
verea obștească totală de 115 mi
lioane lei. In viitor, datorită posi
bilităților pe care le au gospodă
riile colective din raionul Bujor 
pentru a spori producția agricolă, 
a dezvolta zootehnia, pomicul
tura și viticultura pe terenurile în 
pantă, slab productive sau supuse 
eroziunii, veniturile bănești ce vor 
fi realizate vor fi și mai mari, fapt 
care va face ca viața colectiviști
lor să devină tot mai îndestulată 
și fericită.

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului’’ 
pentru regiunea 

Galați

Handbal

In ziua de 20 februarie a avut loc Plenara Consiliului Național al Femeilor din Republica Populară Romînă.Plenara a dezbătut sarcinile ce revin comitetelor și comisiilor de femei în mobilizarea colectivistelor la întărirea e- conoraico-organizatorică a gos_ podăriilor agricole colective, stabilind măsuri practice corespunzătoare.în cadrul plenarei s-a prezentat o informare asupra lucrărilor Sesiunii Consiliului F-D.I.F., care a avut loc între 7 și 11 decembrie 1962, și s-au aprobat măsurile privind pregătirea și popularizarea în țara noastră a lucrărilor Consiliului Mondial al Femeilor ce se va ține la Moscova, în iunie 1963.Plenara a ales în funcția de președintă a Consiliului Național al Femeilor pe tovarășa profesor-inginer Suzana Gî- dea, prorector al Institutului Politehnic din București.

Simbătă, la Poiana Brașov, în
cep întrecerile celei de-a 5-a ediții 
a concursului international de schi 
al R. P. Romîne. Actuala ediție 
reunește schiori renumiți din Aus
tria. R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, Italia, Elveția, Finlanda, 
Belgia și R. P. Bulgaria. Pe lista 

numele 
în 
de

participanților figurează 
unor schiori de certă valoare 
frunte cu italianul Marcello 
Dorigo, clștigătorul probei de 15 
km a concursului preolimpic de la 
Seefeld, Christina Haas, învingă- 
toarea probei de coborlre preolim- 
pică de la Innsbruck, Helmuth 
Schrantz (Austria), Aikala (Fin
landa) și alții. Țara noastră va ii 
reprezentată de Gh. Bălan. Kurt 
Gohn, Cornel Tăbăraș, Ilona Mi- 
kloș. Dinu Petre și alții. Progra
mul de simbătă este următorul : 
15 km (bărbați), 5 km (femei), co- 
borire băieți și slalom special fete.

9 Echipa selecționată masculină 
de handbal a țării noastre își în
cepe astăzi turneul în țările scan
dinave jueînd la Copenhaga cu 
echipa Danemarcei.

Duminică, handbaliștii noștri vor 
juca la Goteborg cu Suedia iar la 
26 februarie vor întîlni la 
echipa Norvegiei. Echipa 
va evolua apoi la Helsingborg 
Aarhus după care va pleca 
R. F. Germană pentru a întîlni 
Kiel selecționata acestei țări.

Lotul handbaliștilor noștri este 
alcătuit din Redl, Bogolea, Ivă- 
nescu, Hnat, Costache I, Costache 
II, Mozer, Nodea, Oțelea, Schmidt 
și alții.

Tenis de masă

Oslo 
romînă 

Și 
în 
la

Fotbal
® Echipa de fotbal Progresul 

București și-a început turneul In 
R. P. Bulgaria, juclnd miercuri la 
Sofia cu Levski. Fotbaliștii bulgari 
au terminat învingători cu scorul 
de 1—0 (1—0).

• Echipa maghiară de fotbal Fe- 
rencvaroș Budapesta și-a început 
turneul în Turcia, jueînd la 
Istanbul cu echipa Fenerbahce. 
Fotbaliștii turci au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (2—1).

O ascensiune pe jos, spre Vîrful cu Dor

® Reprezentativa masculină 
tenis de masă a Franței, care 
pregătește în vederea campionate
lor mondiale de la Praga, a învins 
Cu 5—3 la Besancon echipa El
veției.

Întîlnirea dintre echipele femi
nine ale celor două țări desfășu
rată la Geneva a luat sfîrșit cu 
scorul de 3—0 în favoarea jucă
toarelor franceze.

de
se

Hochei pe gheață
O Aseară pe patinoarul artifi

cial din Capitală au început me
ciurile din cadrul tradiționalei 
competiții internaționale de hochei 
pe gheată „Cupa orașului Bucu-

ii In turneu” 
la vecini

Despre sosirea formațiilor de 
dans și cor, a recitatorilor și 
soliștilor vocali și instrumen
tiști din Ulmeni, în comuna 
Spanțov se știa mai dinainte. 
Am observat aceasta după 
pregătirea ce se făcuse acolo, 
după numărul de spectatori 
care erau in sală — vreo 200. 
Pentru spectacolul prezentat 
pe scena căminului cultural 
din comuna vecină, cei 70 de 
artiști amatori s-au pregătit 
bine. Dansurile, cîntecele, re
citările noastre au plăcut mult 
spectatorilor. In mod deosebit 
au fost aplaudați soliștii in
strumentiști Niculae Pîrșe și 
Niculae N ăst ase și recitatoa
rele Florica Năstase și Floa
rea Petrache. După program, 
tinerii noștri artiști amatori și 
gazdele au dansat, cîteva ore, 
împreună. A fost o seară plă
cută.

NICOLAE BOBOCEA
corespondent voluntar

rești'. Echipa Lokomotiv Moscova 
a învins cu scorul de 8—0 (3—0 ;
3— 0; 2—0) echipa selecționată a 
Berlinului. Hocheiștii sovietici au 
iest deseori aplaudați pentru jocul 
lor spectaculos. O impresie deose
bită a lăsat Țîplakov, care a în
scris 3 puncte. Celelalte puncte au 
fost realizate de Rijov (2), Grișin, 
Rjevtev și Fadin.

In deschidere, echipa orașului 
București a dispus cu 12—0 (4—O)
4— O, 4—0) de București (tineret). 
Foarte bine a jucat linia a 3-a al
cătuită din Florescu, Pană și Ioa- 
novici care au înscris fiecare cîte 
două puncte.

Astăzi, au Ioc meciurile : Bucu
rești 
(ora 
na ta

Jn 
stre 
programul II, ultima parte a me
ciului București A — Sel. Berlin.

Spartak, Dinamo, Lokomotiv, toate 
din Moscova — 9 puncte, Elektro
stal — 6 puncte, Aripile Soviete
lor 5 puncte. In ultimul meci al tu
rului, Spartak Moscova a învins 
cu 6—3 pe Aripile Sovietelor, cu 
două zile înainte Spartak pierduse 
cu 2—7 la T.S.K.A.

La Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii 
s-au desfășurat recent instruc
taje pentru inițierea cadrelor 
tehnice din S.M.T. și G.A.S. o'in 
întreaga țară asupra principale
lor tipuri da mașini agricole 
ce vor fi folosite în această 
perioadă la cultura porumbu
lui. In fotografie : ing. Nicolae 
Costache descriind caracte
ristica, modul de funcționare și 
reglarea mașinii pentru stropit 

și prăfuit M.S.P.P.

Lupte libere
® Selecționata de lupte libere 
U.R.S.S. a sosit în Japonia, unde 
și susținut prima intllnire cu

Foto : AGERPRES

(tineret) — VTZ Chomutov 
17), București A —i Selecjio- 
Berlinului.
jurul orei 21,10 stațiile noa
de radio vor transmite pe

9 După prima 
turneului final al 
unional de hochei 
clasament conduce 
puncte, urmată de
și Himik Voskresensk — 12 puncte,

jumătate a 
campionatului 

pe gheață, în 
T.S.K.A. cu 15 
Torpedo Gorki

a 
a 
echipa olimpică japoneză. Meciul, 
desfășurat în orașul Maebasi, s-a 
încheiat cu rezultatul de 5,5—2,5 
puncte în lavoarea sportivilor so
vietici. La cat. grea campionul 
mondial Alexandr Medvedev l-a 
învins prin tuș în minutul 3 pe 
Maehara. Tot prin tuș a cîștigat 
„mijlociul’ Anatoli Albul meciul 
cu Iuiki Sasaki. Dintre luptătorii 
japonezi s-a remarcat campionul 
mondial Osamu Watanabe, care 
l-a învins la puncte pe Nodar Ho- 
hașvili.

(Ageipres)

Sprijinim dezvoltarea
podgoriei Dragășanilor
(Urmare din pag. I)ajută la înlăturarea zăpezii pentru ca cei mai mari să aibă mai mult spor la desfundat.Tot în această perioadă membrii comitetului raional U.T.M. au fost repartizați să sprijine îndeosebi organizațiile de bază U.T.M. din comunele care au suprafețe desfundat.Deoarece s-a mărit școlilor de viță de la este absolut necesară rea numărului de altoitori, care vor trebui să asigure cîteva milioane de bucăți de material săditor. Pentru aceasta, organizațiile U.T.M. au recomandat 150 de tineri care frecventează cursul organizat din inițiativa comitetului raional de partid la I.C.H.V.în toate gospodăriile colective tinerii participă acum la desfundatul terenului, la confecționarea lăzilor și construirea clădirilor pentru forțatul viței. Pînă acum cîteva zile, în raion s-au desfundat 160 de hectare, s-au transportat 240 de vagoane de rumeguș și s-au confecționat 5 546 de lăzi.In comunele Fumureni și Ștefănești, tinerii au contribuit la desfundarea a mai mult de jumătate din suprafața planificată. De remarcat este activitatea organizației U.T.M. din comuna Vitomirești, cars a

mari denumărul5 la 16, și mări-

le

COMORILE DE LÎNGĂ TINEIn Iași, pe strada Lăpușneanu, se a-
I flă o clădire veche, masivă. A servit ca ultimă reședință a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. In prezent, a- dăpnstește Muzeul Unirii. Undeva, mai spre nord, se află Muzeul de istorie naturală. Dincolo de centru, se înalță clădirea Teatrului național „Vasile Alecsandri”. Tot aici se află și Opera de stat. Peste drum, este Filarmonica de stat. Ceva mai înainte, pe a- ceeași stradă — Muzeul memorial „Ion Creangă” și, pe Țicău, bojdeuca lui Ion Creangă. Mai în vale se găsește Palatul culturii, în care sînt Muzeul de istorie a Moldovei, Muzeul de științe naturale, Muzeul etnografic al Moldovei, Muzeul de arte plastice, Muzeul politehnic. Pe Nicoli- na, la poalele dealului Frumoasa, este așezată casa în care a locuit Uie Pintilie, devenită casă memorială.Iată comori pe lingă care tinerii ieșeni trec zilnic, în drum spre locul de muncă, spre școală.în ceasurile de odihnă, însă, tot mai mulți tineri din întreprinderile, instituțiile și școlile ieșene s-au obișnuit să treacă pragul acestor lăcașuri de cultură, să se apropie de comorile aflate aici.Răsfoiam, deunăzi, cartea de impresii a Casei memoriale „Uie Pintilie”. Utemista Geor- geta Hainrich, muzeograf, povestea :— De curînd, douăzeci de tineri, membri ai ogranizației U.T.M. din cartierul Nicollna,

au venit să viziteze casa-me- morială. După vizită, câțiva tineri ne-au spus că au avut sentimentul participării la o autentică lecție de istorie. S-au întâlnit tot atunci și cu un muncitor vîrstnic de la Atelierele de reparat material rulant, care le-a povestit despre dîrzenia cu care a luptat eroul comunist pentru interesele clasei muncitoare, ale poporului muncitor. Pe urmă, un ute- mist a citit capitolul „Prăbușirea” din cartea „Povestiri de la Doftana” de Mihai Novicov.Am aflat apoi că la prima adunare generală, tinerii din organizația amintită le-au vorbit și celorlalți tovarăși despre cele aflate în vizita-lecție la casa memorială....Uzina albă — cum este denumită la Iași Fabrica de antibiotice — își profilează silueta la cîțiva kilometri departe de oraș. Zilele trecute i-am găsit pe Emilia Gâzi, locțiitoare a secretarului comitetului U.T.M. pe fabrică, pe Traian Bența, membru în biroul organizației U.T.M. de la S.C.T., și pe alți cîțiva tineri într-o discuție pasionantă. Pregăteau programul unei seri culturale cu tema „Ciprian Porumbescu — artist patriot”. Redactau un material care să înfățișeze viața și activitatea artistului sucevean, selectau plăci și benzi de magnetofon. Up tovarăș de la Filarmonica de Stat era așteptat să-i ajute în alcătuirea întregului program al adunării în așa fel încît aceasta să capete caracterul unui concert educativ.Am dat numai două exemple. Ele reflectă preocuparea organizațiilor U.T.M. de a răs

punde dorinței tinerilor de a cunoaște comorile culturale ale orașului, de a veni în întâmpinarea lor cu activități menite să le lărgească orizontul de cunoștințe politice și de cultură generală.în raidul nostru în orașul Iași am urmărit însă ce fac organizațiile U.T.M. din instituțiile de cultură amintite, conducerile acestor instituții, pentru a veni în sprijinul acțiunilor educative pe care organizațiile U.T.M. din întreprinderi, instituții școli și facultăți le organizează în timpul liber al tinerilor.Iată cîteva din măsurile care și-au dovedit eficacitatea, care au antrenat un mare nu

lierele de reparat material rulant. Spectacolele s-au bucurat de prezența unui public numeros, de aprecierea lui călduroasă. Altă dată însă, teatrul, fin loc de spectacole, a trimis la Fabrica de țigarete sau la Fabrica „Țesătura” doar 2—3 actori care au citit fragmente dintr-o piesă... în pregătire. Desigur că astfel de spectacole artistice nu pot trezi interesul tinerilor dacă a- ceste întîlniri cu actorii nu sînt și un prilej de a discuta pe marginea pieselor, pentru ca tinerii să fie ajutați în mai buna înțelegere a unui spectacol.O contribuție eficientă Ia educarea muzicală a tinerilor
însemnări privind activitatea organizațiilor
U. T. M. din lași pentru cunoașterea de către 

tineri a comorilor culturale ale orașuluimăr de tineri la o activitate folositoare, interesantă. Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, începînd din i960, a luat inițiativa de a organiza, pentru tineret, cîte un concurs „Prietenii teatrului”. în 1960 concursul a fost dedicat elevilor, în 1961 tinerilor muncitori, în 1962 studenților. Apoi, în afară de spectacolele prezentate la sediu, teatrul prezintă spectacole și în întreprinderi și instituții. Așa au fost piesele „Febre” prezentată la Casa tineretului, „Patru sub un acoperiș” — la Institutul agronomic, „Balul florilor” — la Casa de cultură a sindicatelor —spectacol dat pentru tinerii de la „Țesătura” și Ate

își aduce Filarmonica de stat, în colaborare cu ziarul regional și comitetul orășenesc U.T.M., Filarmonica a organizat, anul trecut, o consfătuire cu iubitorii muzicii din Iași. Au participat cîteva sute de tineri. A fost o consfătuire folositoare, în care tinerii și-au exprimat dorințele lor. Ce s-a întreprins apoi, la cererea tinerilor ? Seri de valsuri la Casa de cultură a sindicatelor, la Institutul agronomic și la clubul Direcției regionale C.F.R., seară de romanțe și uverturi la Fabrica de tricotaje „Moldova”, concert-lecție pe tema „Muzica — factor e- ducativ și mobilizator în lupta

pentru pace” la Fabrica de țigarete, concerte educative — cu întreaga orchestră simfonică și corul „Gavril Musice- scu” — la Institutul politehnic, la Institutul agronomic etc. Toate aceste manifestări — care continuă să se organizeze — sînt urmate de discuții, prin care tinerii sînt ajutați să aprofundeze conținutul de idei al operelor vizionate ori audiate, să înțeleagă mesajul de idei transmis de ele.Sînt cîteva exemple care demonstrează că există preocupare din partea instituțiilor de cultură ieșene, a organizațiilor U.T.M. din aceste instituții pentru îmbogățirea universului spiritual al tinerilor. Este o experiență bună. Ea trebuie generalizată în toate organizațiile U.T.M.Recent, la „Țesătura” a avut loc plenara comitetului U.T.M. pe fabrică. în cuvîntul lor, tinerii au criticat comitetul U.T.M. pe fabrică și comitetul orășenesc U.T.M. pentru slaba preocupare pe care au manifestat-o în privința organizării petrecerii timpului lor liber. Și tinerii au dreptate. Fiecare oră liberă trebuie folosită din plin pentru îmbogățirea cunoștințelor culturale. E nevoie însă de mai multă inițiativă și fantezie. De pildă, se pot iniția „Călătorii prin muzeele palatului culturii”, vizite colective pe tema „Să ne cunoaștem orașul”, „lașul ieri și azi” și alte acțiuni sugerate de tinerii înșiși.Trebuie îmbunătățită, de a- semenea, colaborarea dintre organizațiile U.T.M. și întreprinderea cinematografică regională. Deseori, aceasta se re

duce la repartizarea și distribuirea unui număr de bilete. Munca cu filmul trebuie privită ca o muncă de conținut și nu ca una administrativă. Organizațiile U.T.M. pot să inițieze, iar întreprinderea cinematografică să sprijine, vizionarea în colectiv a filmelor pentru tineret.Tinerii de la Fabrica de antibiotice au cerut filme pe care să le vizioneze Ia club, întreprinderea cinematografică a răspuns însă destul de greu acestei cerințe.Este necesară apoi organizarea unor discuții pe marginea filmelor vizionate — la care, de asemenea, tinerii sînt dornici să participe. La discuții pot fi invitați profesori și critici de artă care cu plăcere și-ar aduce contribuția la reușita unor asemenea acțiuni. Organizațiile U.T.M. din Iași pot organiza vizionarea fiecărui spectacol valoros de la filarmonică, teatru și operă, vizionări urmate de acțiuni care să-i ajute pe tineri în înțelegerea mai adîncă a conținutului de idei pe care-1 transmite un spectacol sau altul.Pentru înfăptuirea unor asemenea acțiuni e nevoie însă ca în primul rînd comitetul orășenesc U.T.M. să înțeleagă cît de necesar și folositor ar fi pentru educarea estetică a tinerilor folosirea tuturor comorilor artistice de care dispune orașul Iași.
C. SLAVIC 

corespondentul 
„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Inițiat acțiuni interesante gate de contribuția tineretului la îndeplinirea sarcinilor urgente ale gospodăriei colective. De pildă, după „joia tineretului", unde s-a organizat un concurs de întrebări și răspunsuri pe tema : „Importanța sectorului viticol în dezvoltarea economică a gospodăriei noastre colective", s-a observat o participare mai activă a desfundat ; din 30 cate, ei au realizat mai mult de 20.Serile de calcul dezvoltarea sectorului organizate de consiliile conducere ale căminelor culturale în colaborare cu comitetele organizațiilor U.T.M.. s-au dovedit foarte eficace (de e- xemplu în comuna Mareea).în comuna Zlătărei, utemiștii din brigada artistică de agitație au pregătit cu ajutorul cadrelor didactice un program legat de sarcina cea mai importantă a gospodăriei — pregătirea plantării a 55 ha cu viță de vie. Pe lîngă desfundat, tinerii din această comună au ajutat la confecționarea a 1 200 de lăzi, au amenajat sala de forțat și au transportat rumegușul necesar. De asemenea, organizația U.T.M. de aici a recomandat 20 de tineri pentru școala de altoitori.Firește, în această direcție mai avem multe de făcut acum și în perspectivă. Vom lua și alte măsuri, vom Iniția noi acțiuni. Pe baza studierii situației concrete din fiecare comună, membrii comitetului raional U.T.M. vor ajuta comitetele comunale U.T.M. și comitetele U.T.M. pe gospodării în antrenarea tineretului la aceste importante acțiuni, sporind astfel contribuția noastră la înfăptuirea unui important obiectiv economic — dezvoltarea patrimoniului viticol.

tinerilor la ha planifi- pînă acumlegate de viticol, de

Șeful de echipaCînd a venit la Hidrotehnică lăcătușul instalator Antal Tibe- riu, tînăr absolvent al unei școli profesionale din Oradea, nu prea era la curent cu specificul muncii din sectoarele a- cestei secții a Combinatului siderurgic din Reșița.A învățat însă cu pasiune da la muncitorii mai vîrștnici, așa că în scurtă vreme a devenit unui dintre cei mai pricepuți instalatori.Ba mai mult, în secție a învățat și o a doua meserie, ceă de sudor-autogen, primind în această direcție un sprijin prețios de la comunistul Nicolae Ungă. Nu de mult, tînărului Antal i s-a încredințat conducerea unei echipe care nu-și prea realiza sarcinile. Antal s-a a- propiat de oameni, le-a împărtășit din experiența sa, a învățat și el din ce aveau ei bun. Așa se face că acum fosta e- chipă codașă se numără printre cele fruntașe din secție. La obținerea tuturor acestor succese pe Antal Tiberiu l-au a- jutat și cărțile tehnice, care au devenit pentru el adevărați sfătuitori.In fișa de cititor, ori în biblioteca personală a lui Antal, întîlnești numeroase cărți tehnice legate de meseria lui.Pasiunea pe care o pune în tot ceea ce face, dragostea față de muncă, au făcut ca utemistul Antal Tiberiu să fiu îndrăgit de oameni, de toți cei cu care muncește.Ținînd seama de calitățile și munca lui, comuniștii de Ia Hidrotehnică I-au primit recent pe tînărul Antal Tiberiu, în rîn- durile membrilor de partid.
CĂLIN NĂSTASE

lăcătuș

InformafiiLectoratul central de pe lîn- pă Consiliul pentru răspîndi- rea cunoștințelor cultural-ști- ințifice din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a organizat miercuri seara, în sala Lectoratului central, în ciclul „Pagini din istoria Partidului Muncitoresc Ro- mîn“, conferința „15 ani de la făurirea Partidului unic al clasei muncitoare din țara noastră". A conferențiat conf< univ. Nicolae Pietreanu.
★La Muzeul de artă din Craiova s-a deschis miercuri un lectorat de cultură generală cu tema : „Prezențe romînești în cultura universală”.(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Lupeni 29: Patria, București, Gh. 
Doja; Maria Candelaria: Magheru, 
înfrățirea între popoare. Inelele 
gloriei: rulează la I. C. Frimu, V. 
Alecsandri, 8 Martie, Ștefan cel 
Mare ; Stolul captiv : Victoria, 
Volga , Călătorie de încercare 
pînă la Marea Roșie — Baia : Lu
mina; Fecioara rulează la Repu
blica, E. Pavel; Baronul de Mun- 
clihausen: Tineretului, Moșilor,
Flacăra, G. Coșbuc; Partea ta de 
vină: Central, Aurel Vlaicu; Pro
gram pentru copil — dimineața,

ÎNTREPRINDEREA NR. 7 T.R.C. BANAT, 
cu sediul în Timișoara, str. Hașdeu nr. 1,

Balada husarilor — după-amiazăi 
13 Septembrie; Program de filme 
documentare: Timpuri Noi; SofuJ 
soției sale rulează la Maxim Gor
ki ; Divorț italian : 1 Mai, Alex.
Sahia, Miorița, Floreasca : Sub 
cupola albastră : Cultural, G. Ba- 
covia; Raze pe gheață — Frumoa
sa Lurette: Alex. Popov, Fecioara: 
Grivița, 23 August ; Meșter la 
toate: C-tin David; Mongolii: V. 
Roaită, Libertății ; Un om trece 
prin zid : Unirea; Strada mezinu
lui: T. Vladimirescu; A fost che
mată și clasa a V-a : Munca, Olga 
Bancic; Labirintul inimii: Popular; 
Petre cel isteț : 16 Februarie; Ma
rile speranțe : Arta, Drumul Serii; 
De la Apenini la Anzi : M. Emi- 
nescu; Cînd comedia era rege — 
Virsta de aur a comediei rulează 
la I. Pintilie ; Omul amfibie -, Lu
ceafărul ; Tizoc : 30 Decembrie;
Misterul celor doi domni „N" ț 
B. Delavrancea.

angajeaza
șoferi pentru autocamioane și lăcătuși calificați 

pentru confecții metalice.
Se asigură cazare gratuită și cantină contra cost. 
Plata muncii se face în acord, conform normelor 

în vigoare



Cea d&a IV-a Conferință pe tară a U. A. S. R.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescuîn salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romine, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, ați văzut aprecierea pe care Comitetul Central al partidului o dă muncii voastre, direcțiile apre care trebuie să vă orientați activitatea în viitor.Raportul Consiliului U.A.S.R. și dezbaterile de pînă acum au analizat pe larg activitatea desfășurată în ultimii ani de asociațiile studenților, felul în care studențimea patriei noastre învață pentru a putea să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile ce-i vor fi încredințate în producție și în alte sectoare de activitate.Partidul nostru, guvernul Republicii Populare Romîne, a- cordă o deosebită atenție dezvoltării și ridicării pe o treaptă din ce în ce mai înaltă a în- vățămîntului nostru superior. Merită să subliniem faptul că, pe măsura dezvoltării economiei noastre, s-a dezvoltat continuu și baza imaterială a învățământului.După ce a amintit condițiile în care se învăța în trecut, în timpul regimului burghezo- moșieresc, cînd clasele exploatatoare, interesate doar de stoarcerea de profituri, s-au îngrijit prea puțin de dezvoltarea învățămîntului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că după cucerirea puterii de către clasa muncitoare, regimul democrat-popular, partidul nostru, concentrîndu-și a- tenția spre crearea și dezvoltarea bazei materiale a socialismului, au considerat drept o problemă principală pentru înfăptuirea acestei sarcini, formarea cadrelor necesare în producție, în munca de cercetare, în învățământ și în alte domenii.Rezultatele de pînă acum sînt cunoscute de voi toți. A- nual, mii și mii de absolvenți ai institutelor și universităților noastre merg în producție, în uzine, în fabrici, în G.A.S. și G.A.C., pe șantiere, în institutele de cercetări sau în școli, în instituțiile noastre culturale, punînd în practică cele învățate, aducînd o contribuție de seamă la mărețele înfăptuiri din patria noastră.La obținerea suoceselor din învățămîntul nostru, un rol important au avut conducerile institutelor și universităților, corpul didactic, care desfășoară o muncă perseverentă pentru a preda studenților — astăzi aproape 100 000 — cunoștințele necesare înarmării cu tot ceea ce știința are mai valoros, pregătindu-i să devină eadre de nădejde în munca pentru desăvârșirea construcției socialiste în patria noastră. Cadrele didactice își îndeplinesc cu succes sarcinile încredințate de partid și guvern.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn — a spus vorbitorul — dă o înaltă apreciere activității și rezultatelor obținute pînă acum în învățămîntul superior, rod al politicii înțelepte a partidului, al strădaniilor tuturor celor care lucrează în acest sector de activitate.Succesele obținute pînă a- cum trebuie să constituie un îndemn pentru ridicarea învățămîntului nostru pe o treaptă și mai înaltă.Corpul didactic, conducerile institutelor și universităților trebuie să-și mărească exigența, să acorde mai multă atenție înarmării studenților prin cursurile pe care le predau cu cele mai înalte cuceriri ale științei.Este necesar să legăm și mai strîns învățământul cu practica — să ne preocupăm mai mult de folosirea cît mai bună de către studenți a timpului de practică stabilit în această direcție s-au obținut rezultate însemnate ; cu toate acestea, mai avem încă multe de făcut. Studenții nu pot deveni buni ingineri, nu vor putea conduce activitatea în întreprinderi, în G.A.S., G.A.C., nu vor putea fi buni i cercetători, după cum nu vor putea fi buni profesori, dacă cunoștințele lor nu sînt strîns 

Aspect de la a IV-a Conferinjă a U.A.S.R,
Foto: I CUCU

legate de practică, de producție. Ministerul învățămîntului și conducerile institutelor și asociațiilor studenților trebuie să acorde o atenție mai mare legării învățămîntului de viață.Vorbitorul a subliniat însemnătatea întăririi disciplinei în învățământ, a simțului de răspundere și a respectului studenților față de corpul didactic. Noi avem un tineret minunat, care învață cu seriozitate. își mai fac loc însă și manifestări izolate de indisciplină ale unor tineri care nu fac cinste studențimii țării noastre. Deși aceste manifestări sînt izolate, nu ne este permis să le trecem cu vederea, ci trebuie să luăm față de ele o poziție fermă, să le combatem ho- tărît. Să ridicăm nivelul de conștiință al studenților, astfel încît ei înșiși să facă totul pentru a îndrepta pe cei care au asemenea manifestări, pentru ca asemenea lipsuri să nu mai aibă loc în rândurile studențimii.Vorbitorul a arătat că asociațiile studenților, organizațiile U.T.M., au obținut rezultate bune în formarea unei discipline liber consimțite în rîndul studenților. Ele trebuie să-și întărească exigența și combativitatea ori de cîte ori se ivesc manifestări de indisciplină, de lipsă de răspundere^ față de pregătirea profesională. De asemenea, membrii corpului didactic trebuie să fie exigenți nu numai în ce privește învățătura, ci și în ce privește disciplina, pentru că aceasta este strîns legată de pregătirea studenților, de formarea conducătorilor de mîine ai producției. Un tînăr nedisciplinat în învăță- mînt, nerespectuos față de profesori, nu va putea mîine, cînd va lucra în fabrică, să înțeleagă necesitatea disciplinei și respectului, să le pretindă de la alții.Partidul și guvernul cer de la studenți să fie tineri cu înalte calități morale, demni de societatea fără clase exploatatoare, fără moșieri, fără capitaliști, în care oamenii se bucură din plin de tot ceea ce a descoperit pînă acum știința, de tot ceea ce vom crea și construi prin munca unită a întregului nostru popor. Imensa majoritate a studențimii noastre se străduiește să fie la nivelul acestor cerințe.Studenții — a spus în continuare vorbitorul — să folosească din plin minunatele condiții care li s-au creat pentru a învăța, a învăța și iar a învăța. Aceasta este sarcina centrală atî-t pentru fiecare student în parte, cît și pentru toate asociațiile studenților. Să fie combătute cu ho- tărîre manifestările de delăsare care mai au loc, tendința unor studenți de a se mul-» țumi cu note mici, numai pentru a trece examenele. Oare idealul unui tînăr este să-și asigure cu orice preț o notă de trecere și să se mulțumească cu un 5 sau 6. numai ca să aibă o diplomă în buzunar? Un inginer care și-a trecut examenele cu 5 sau 6, avînd un nivel scăzut de cunoștințe, va da rezultate slabe în producție. Menționînd cheltuielile mari care se fac pentru întreținerea la învățătură a fiecărui student, vorbitorul a spus : Banii aceștia sînt rezultatul eforturilor, al muncii de zi cu zi a clasei noastre muncitoare, a țărănimii. a întregului popor. Cei cărora li s-au creat condițiile bune de învățătură de care se bucură azi trebuie să înțeleagă că poporul are față de ei cerințe îndreptățite, le pretinde să-și însușească cunoștințe cît mai temeinice în anii de studiu, în universități sau institute de învățămînt superior.Pentru obținerea unor rezultate bune la învățătură, un rol însemnat au organizarea și nivelul științific al procesului de învățămînt, modul cum se ocupă asociațiile de îndrumarea studenților și de buna folosire a mijloacelor de care dispun institutele noastre. E- ste însă necesar ca fiecare 

student să înțeleagă că rezultatele sale la învățătură depind în primul rând de el însuși. Dacă nu învață, dacă nu se străduiește continuu, nu va putea fi ajutat nici de profesor, nici de asistent, nici de asociație.în continuare, vorbitorul a spus : voi veniți din diferite centre și știți că an de an se înființează noi uzine, noi fabrici, înzestrate cu utilaj modern. Toate acestea cer oameni cu calificare superioară, în institutele noastre de cercetări, în învățămînt, în toate domeniile de activitate avem nevoie de oameni cu cunoștințe înaintate. Avem nevoie de cadre temeinic pregătite, de buni organizatori ai producției, ai învățămîntului, de oameni disciplinați, constructori entuziaști, care să facă totul în interesul poporului, pentru cauza construirii socialismului în patria noastră. Asemenea oameni trebuie să creeze școala noastră superioară, în această direcție trebuie să muncească unit corpul didactic, asociațiile studenților, organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor noastre de partid.Studenții de astăzi vor avea mîine misiunea de a înmulți realizările științei și culturii, de a face ca renumele bun pe care l-a cîștigat pînă acum poporul nostru să fie ridicat pe o treaptă și mai înaltă, de a contribui la ridicarea patriei pe culmile comunismului.Amintind că în institutele noastre de învățămînt superior învață laolaltă, înfrățiți, studenți romîni, maghiari, germani Și de alte naționalități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : aceasta trebuie să constituie pentru noi un îndemn de a munci și mai bine pentru întărirea continuă a frăției și unității de fier a întregului popor, a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului și guvernului. Unitatea de monolit este garanția desăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră și a mersului său spre comunism.Dacă astăzi trăim vremuri de minunate înfăptuiri, acesta este în primul rînd rezultatul luptei îndelungate a poporului nostru, în frunte cu clasa muncitoare, a celor mai buni fii ai ei.Nu puține sînt jertfele pe care le-au dat oamenii înaintați, progresiști din țara noastră și îndeosebi clasa muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății — partidul comuniștilor, pentru ca astăzi să putem munci în condiții ■ noi, -fără-exploatatori, la construirea societății socialiste.Acum cîteva zile, s-a sărbătorit împlinirea a 30 de ani de la luptele ceferiștilor și petro
Cuvîntul tov. Virgil Trofin

Aproape două zile, Conferința noastră a dezbătut pe larg activitatea desfășurată de asociațiile studenților în ultimii doi ani. S-a făcut un larg și rodnic schimb de experiență, scoțîndu-se în evidență rezultatele bune obținute în munca asociațiilor studenților, in munca studenților pentru a obține rezultate tot mai bune la învățătură ; s-au analizat deficiențele care mai există în activitatea asociațiilor și, pe baza sarcinilor reieșite din salutul partidului a- dresat Conferinței, pe baza raportului prezentat, a discuțiilor care au avut loc, s-a adoptat o rezoluție care sintetizează sarcinile asociațiilor în perioada următoare.Am ascultat cu toții, cu deosebită atenție, salutul Comitetului Central al F.M.R., cuvintele pline de dragoste și grijă adresate de partidul nostru studențimii, îndemnul său însuflețitor care ne cheamă spre o muncă tot mai entuziastă, spre a deveni oameni de folos patriei noastre socialiste. Am ascultat, de asemenea, cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, din care am desprins sarcini de mare importanță care stau în fața noastră, a Uniunii Tineretului Muncitor, a Uniunii Asociațiilor Studenților, a întregului tineret studios.Uniunea Tineretului Muncitor consideră sarcinile stabilite de Conferința Asociațiilor Studenților ca pe propriile sale sarcini în activitatea ce o desfășoară în institute și facultăți. E necesar ca organele și organizațiile U.T.M. din institutele de învățămînt superior să se simtă răspunzătoare nu numai pentru buna desfășurare a activității organizațiilor U.T.M., ci și pentru întreaga activitate a asociațiilor studenților, să le îndrume zi de zi în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid.Avem, tovarăși, toate condițiile pentru ca în viitor să obținem rezultate și mai bune în munca noastră. Partidul ne-a arătat cu multă grijă, limpede, care sînt sarcinile cele mai importante spre care să ne îndreptăm atenția. Conferința noastră a dezbătut în amănunțime munca asociațiilor studenților din toate centrele universitate, a făcut un larg schimb de experiență în ce privește metodele de muncă ; în fiecare institut și facultate organizațiile U.T.M. și consiliile asociațiilor studenților primesc un sprijin permanent din partea organizațiilor de partid ; nn bucurăm, de asemenea, de ajutorul competent 

liștilor din 1933, care au însemnat un moment de cotitură în istoria patriei noastre, în lupta poporului romîn pentru eliberarea de sub jugul exploatatorilor.Evocarea minunatelor tradiții ale luptei revoluționare a poporului este una dintre sarcinile importante ale asociațiilor studenților. Fiecare student trebuie să cunoască aceste tradiții istorice, lupta și jertfele înaintașilor, care au făcut cu putință realizările de astăzi.Mărețele înfăptuiri obținute în construire^ socialismului umplu de bucurie inimile fiecărui cetățean. Nu există patriot care să nu se mîndrească cu ceea ce s-a construit și se construiește, cu viața din ce în ce mai bună pe care o trăiește poporul nast.ru. Nu puțini sînt străinii care ne vizitează țara și dintre aceștia nu numai prietenii, dar și cei care nu sînt prieteni ai socialismului, sînt nevoiți să recunoască realizările mari ale Republicii Populare Romîne, să vorbească de calitățile minunate ale poporului nostru, de roadele eforturilor depuse de oamenii muncii, sub conducerea partidului.Să nu uităm nici un moment că toate realizările de astăzi, posibilitățile create în învățămînt, le datorăm muncii eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor, politicii juste marxist-leni- niste a partidului, Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.Referindu-se la activitatea culturală în rîndul studenților, vorbitorul a arătat că și în această privință asociațiile, cu concursul conducerilor institutelor și facultăților, au obținut o serie de Rezultate bune. Punînd permanent în centrul preocupărilor lor problema învățăturii, asociațiile se preocupă și de organizarea timpului liber al studenților, de activitatea culturală, pentru a face ca studenții să cui noască mai bine creația poporului nostru In literatură, artă, știință.Tovarășul Nicolae Ceaușe- scu a arătat că poporul romîn se mîndrește cu eminenți oameni da cultură, artă, știință. Creația lui Enescu a intrat de mult în patrimoniul muzicii universale.De o deosebită prețuire se bucură muzica noastră populară, așa cum s-a dovedit prin răsunetul puternic al spectacolelor date în S.U.A. de ansamblul „Rapsodia Ro- mînă". Numeroși artiști au obținut premii la concursuri internaționale de înalt nivel, 

al cadrelor didactice. Așa cum a reieșit cu prisosință și din lucrările Conferinței noastre, în rîndul studențimii există dorința fierbinte, sinceră, de a învăța dît imai bine, de a se pregăti ca buni specialiști pentru economia și cultura socialistă.Ce se cere din partea noastră ? Să ne îmbunătățim stilul de muncă, metodele noastre de muncă, formele de activitate pe care le folosim.In conducerea U.A.SR., în cadrul asociațiilor din institute și facultăți au fost aleși cei mai buni tineri, pricepuți în munca de organizație, animați de dorința de a munci cît mai bine. Ei știu ce trebuie 6ă facă, ce sarcini au, dar nu întotdeauna știu cum trebuie să le îndeplinească. Acești tovarăși trebuie ajutați cu toată grija în muncă și cred că Conferința noastră, prin schimbul de experiență pe care l-a făcut, le-a fost de un real folos. Organele U.T.M. și ale Uniunii Asociațiilor Studenților au datoria de a le acorda un ajutor permanent, concret, consi- derînd aceasta ca o sarcină însemnată a lor.Trebuie să ne gîndim întotdeauna bine înainte de a întreprinde o acțiune, la scopul și eficacitatea acesteia, pentru că dacă organizăm lucrurile la întâmplare, în pripă, foarte multe acțiuni cu care cheltuim multă energie și timp nu-și ating scopul. înainte de a întreprinde o acțiune să a- vem convingerea că va avea maximum de eficacitate și a- tunci vom elimina din munca noastră și tendința de supraîncărcare a studenților, a cadrelor noastre U.T.M., de asociație, dîndu-le posibilitatea să se ocupe temeinic de învățătură, să fie exemple în această privință pentru ceilalți studenți.O condiție esențială a îmbunătățirii muncii asociațiilor studenților este înlăturarea caracterului îngust care se mai manifestă în munca unor asociații și atragerea masei largi a studenților la rezolvarea tuturor sarcinilor care le revin.S-a vorbit aici despre multe metode interesante folosite în munca de educare comunistă a studenților. Acestea trebuie, desigur, extinse. Se întâmplă însă în unele cazuri că aspectele negative privind comportarea unor tovarăși nu sînt discutate deschis, curajos, ci pe ocolite, cu aluzii. S-a vorbit aici despre o întâmplare, care pare hazlie, dar concludentă în acest sens. La o facultate, tovarășii de la organizația U.T.M. și de la asociație în loc să-l critice deschis pe un student care se cam întrecea cu băutura, i-au trimis cadou... o

Asociațiile trebuie să se preocupe mai mult de cultivarea în rîndul studenților a sentimentului de mîndrie națională, patriotică, pentru tot ceea ce a creat și creează poporul, să organizeze manifestări variate pentru a contribui la mai buna cunoaștere a comorilor noastre culturale și artistice. Prețuind adevăratele valori ale culturii, artei și științei universale, studenții trebuie totodată să aibă o atitudine intransigentă față de cultura Și arta decadentă.Prin întreaga activitate desfășurată în învățămîntul superior — a spus vorbitorul — să creăm omul nou, constructor al socialismului, cu înalte însușiri morale, cu bogate cunoștințe științifice, culturale. O deosebită însemnătate trebuie să acorde asociațiile studenților, organizațiile U.T.M., corpul didactic, înarmării studențimii cu cunoștințe mar- xist-leniniste, cultivării sentimentelor de dragoste față de patrie și popor, a sentimentelor de frăție și solidaritate cu lupta tineretului din lumea întreagă, împotriva războiului, pentru pace, democrație și socialism.Vorbitorul a subliniat că lucrările Conferinței U.A.S.R. vor aduce o contribuție la îmbunătățirea activității asociațiilor în toate domeniile de activitate, la ridicarea nivelului învățămîntului superior.Este necesar ca problemele ridicate în conferință să fie studiate cu mare atenție. Ministerul Învățămîntului să a- nalizeze criticile și propunerile ce i-au fost adresate și să stabilească măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea procesului de învățămînt. Comitetul Central U.T.M., Consiliul U.A.SR., trăgând învățăminte din criticile aduse vechiului consiliu și analizând diferitele propuneri, să asigure luarea de măsuri care să ducă la îmbunătățirea activității în anii următori.După ce a subliniat importanța unei mai strânse conlucrări între asociațiile studenților și organizațiile U.T.M., a sprijinului și îndrumării pa care organizațiile de partid din institute, comitetele regionala și orășenești de partid sînt datoare să le acorde acestora pentru rezolvarea sarcinilor ce le revin, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tuturor studenților, din partea Comitetului Central al partidului și personal a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări da noi succese la învățătură, în activitatea obștească, în întreaga lor muncă și viață.

sticluță de mastică, pentru ca acesta să priceapă aluzia care se face la adresa apucăturilor sale. Cu o asemenea „critică’8 făcută mai mult în glumă, studentul respectiv putea să a- jungă la concluzia că e bine să continue să bea, în speranța că va primi cadou două sticle. Evident, în asemenea împrejurări care ridică problemele de comportare a tinerilor trebuie să avem o atitudine clară, deschisă, cu adevărat principială și tovărășească.Este foarte important pentru munca noastră educativă crearea unei opinii combative în rîndul studenților. Să nu lăsăm problemele care frământă masa studenților, într-o grupă sau într-un an, atitudinile ne juste ale unor studenți față de învățătură sau în alte împrejurări, fără un răspuns, fără o replică imediată. Să nu așteptăm neapărat o ședință, ca și cum aceasta ar fi minunea care ar rezolva lucrurile pe loc. Un student bun, un utemist, stă, de pildă, alături de un coleg la care observă atitudini nejuste. Datoria lui de adevărat coleg este să-i spună deschis părerea, să ia o atitudine combativă, să nu aștepte o ședință pentru a-1 critica.Pe viitor, e bine să acordăm o mai mare atenție generalizării experienței pozitive, să învățăm mai mult din lucrurile bune. Consiliul U.A.S. pe țară a fost criticat pe bună dreptate pentru lipsa de preocupare dovedită în această direcție. N-a existat o preocupare pentru a face din cele mai bune forme de muncă la nivelul anilor și grupelor un bun al fiecărui student. E necesar ca în viitorul cel mai apropiat să îmbunătățim serios munca la nivelul grupelor, anilor. Să cunoaștem mai bine preocupările studenților, cerințele lor și să venim în întâmpinarea a- cestora cu activități educative interesante, atractive. Este de datoria noastră ca plecând de la această conferință să muncim în așa fel înoît tot ceea ce s-a discutat și s-a hotărît în cadrul acestei conferințe să a- plicăm cu succes în viață.Eu aș vrea ca în încheiere, în numele Comitetului Central al U.T.M., al organizației noastre revoluționare de tineret, să vă urez dumneavoastră, tuturor delegaților Ia Conferința a IV-a a U.A.SR., și prin dumneavoastră tuturor studenților patriei noastre, să obțineți în activitatea de viitor succese tot mai mari în lupta pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor mari puse de partid în fața studențimii noastre, a hotărârilor de mare importanță pe care conferința dumneavoastră le-a adoptat

Intr-unui din laboratoarele In
stitutului „Petrochim" din Plo
iești, lucrează și tinerii tehni
cieni Ana I. Nicolae și Popescu 
Florica. Ei sînt apreciaji de 
colectiv datorită experienței 
pe care o au în cercetările de 

laborator.

Foto : N. STELORIAN

Se întărește 
gospodăria 
colectivă

S-a schimbat fața satelor și 
comunelor noastre. încă înainte 
de a ajunge la Pelișor se zăreso 
zeci și sute de becuri electrice. 
Aici, există o puternică gospo*  
darie colectivă. Unindu-se cu cea 
din Zlagna, G.A.C. are acum a- 
proape 2 000 ha teren agricol 
dintre care 1330 pămînt arabil. 
Sectorul zootehnic a cunoscut o 
largă dezvoltare ajungîndu-se, la 
începutul lui 1963, la aproape 
600 capete vite mari, 432 porci
ne, 1 300 ovine și peste 1 300 
păsări. în ultimii doi ani, la Pe
lișor s-au construit două grajduri 
cu o capacitate de 250 capete 
vite mari, iar în toamnă s-a în
ceput construcția a încă unui 
grajd necesar animalelor de mun
că. Și cei din satul Zlagna și-au 
construit două grajduri cu o ca
pacitate de 100 capete fiecare, 
două magazii pentru cereale etc.

Ca urmare a dezvoltării con
tinue a gospodăriei colective, a 
creșterii fondului obștesc, au 
sporit mereu și veniturile colec
tiviștilor. în ultima vreme 40 de 
colectiviști și-au construit case 
noi, frumoase. Alexandru Florea, 
Ioan Blitz, Ironim Nicula, Ama
lia Popovici, Ion Halerga sînt 
Colectiviști fruntași care mun*  
eeso cu elan pentru întărirea 
gospodăriei colectiva.

ION ANDREI
redactor

ta stația de radioficare Agnita

Constantina lianu, țesătoare la 
întreprinderile textile-Pitești 
este fruntașă în întrecerea so
cialistă. La obfinerea succese
lor sale în producție contribuie
și utilajul modem cu care este 

înzestrată secfia.

Foto : AGERPRES

Lecții interesante la un obiect nouOrele de agricul
tură de la Școala 
de 8 ani din Adă- 
muș, raionul Tîrnă- 
veni, devin din ce 
in ce mai intere
sante.

La studiul unel
telor și mașinilor a- 
gricole, elevii s-au 
deplasat la sediul 
G.A.C. Așa s-a pro
cedat și in cadrul 
unei lecții practice 
despre semințe și 
semănat cînd tot la 
G.A.C., elevii au 
văzut cum se în

cearcă puterea de 
încolțire a semin
țelor, cum se face 
selecționarea și tra
tarea lor.

Colțul viu al șco
lii unde s-au făcut 
probe de germina
ție la diferite plan
te de cimp și de 
grădină ca: griu, 
porumb, mazăre, 
ceapă etc. este în
grijit chiar de elevi.

Cînd li s-a vorbit 
despre animalele 
domestice, elevii au 
vizitat grajdurile

împotriva represiunilor

din Irak
TELEGRAMA C.C. AI U.T.M.Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor a adresat președintelui Republicii Irak o telegramă prin care, în numele întregului tineret din Republica Populară Română, protestează energic împotriva represiunilor sîngeroase la care sânt supuși tinerii patrioți irakieni, organizația lor reprezentativă, celelalte forțe progresiste ale Republicii Irak.Tineretul romîn, prieten credincios și sprijinitor consecvent al tineretului din întreaga lume care luptă pentru pace, independență națională și progres social, se spune în telegramă, își ridică cu hotărâre glasul său de protest împotriva cruntei campanii de teroare și asasinare în masă, dezlănțuită contra forțelor patriotice irakiene, și cere cu hotărâre să înceteze de îndată represiunile și persecuțiile împotriva elementelor democratice, să fie eliberați imediat reprezentanții devotați ai poporului aruncați în închisori și să fie respectate libertățile cetățenești.

TELEGRAMA COMITETULUI FOȘTILOR DEȚINUȚI 
ANTIFASCIȘTI DIN R. P. RQMINĂIn telegrama trimisă președintelui Republicii Irak de Comitetul foștilor deținuți antifasciști din Republica Populară Română se spune:Foștii deținuți antifasciști din România au aflat cu adâncă neliniște despre teroarea dezlănțuită în Irak împotriva forțelor progresiste. Protestăm cu toată hotărîrea, alături de opinia publică mondială, și cerem să se pună capăt represiunilor și persecuțiilor la care sînt supuși democrații, patrioții și luptătorii pentru apărarea păcii irakieni.

Acțiuni în luna cărții la sateLuna cărții la sate a constituit un nou prilej pentru intensificarea muncii cu cartea și în comuna Boroaia, raionul Fălticeni. în aceste zile biblioteca comunală împreună cu organizația U.T.M. din gospodăria colectivă organizează acțiuni cu cartea interesante la care participă un număr mare de colectiviști. Zilele trecute s-a organizat la căminul cultural un montaj literar- muzical cu tema „Socialismul a învins definitiv la orașe și sate". Cu ocazia acestui montaj muzical-literar, profesorul Bîrzu Vasile a făcut o expunere despre realizările obținute de regimul democrat- popular, iar tinerii au recitat poezii, au interpretat numeroa-
Fabrica, școala, 

colectivulFabrica chimică „Sinteza” 
din Oradea s’a născut în 
anii regimului democrat- 

popular în locul vechilor atelie
re, „Vesta”, situate la periferia 
orașului. De jur împrejur erau pe 
atunci numai brusturi și ciulini, 
maidane cu copii flămînzi și dez- 
brăcați, fără cămine, fără școli.

O filă tristă a trecutului. Ce 
bine că a trecut!

Azi s-a schimbat decorul trist 
de altădată. în locul vechilor a*  
teliere — turnuri semețe își înal
ță coloanele cu sclipiri argintii 
spre soare. Clădiri noi, hale mo
derne, din care nu lipsește utila
jul modern.

In locul maidanelor, clubul fa
bricii cu parcuri de jur împrejur. 
Bibliotecă, aparat de radio, șah, 
tenis de masă și altele, sînt zii*  
nio puse la dispoziția muncitori
lor.

Astăzi fabrica nu este numai 
un simplu loc de munca, ci și o 
adevărată școală. Aici sint orga
nizate cursuri de ridicare a cali
ficării profesionale a muncitori
lor. Tineri și vârstnici, cu un 
caiet și un creion în față, iau no*  
tițe, fac scheme, rezolvă ecuații 
chimice, caută să pătrundă cît 
mai adînc în tainele chimiei. Mă 
simt mândru că fac parte dintr-o 
astfel de categorie de elevi, din- 
tr-un astfel de colectiv.

Dar profesorii cine sînt ? Nn 
se poate trece cu vederea nici 
sîrguința lor. Fac parte și ei tot 
din colectivul fabricii. Sint cei 
mai buni ingineri care și-au luat 
sarcina de a împărtăși și celor*

G.A.C. precum și 
silozurile pentru a 
vedea cum sînt păs
trate furajele. Mult 
interes au stîrnit la 
elevi discuțiile pur
tate cu tinerii în
grijitori de animale 
care le-au lămurit 
diferite noțiuni des
pre hrănirea rațio
nală, căile de spo
rire a rentabilității 
creșterii animalelor

BIRO PETRU 
COVRIG ȘTEFAN 

corespondenți 
voluntari 

se cîntece legate de tema montajului. In alte zile profesorul Balaban Ion a prezentat tinerilor recenzia romanului „Mo- romeții" iar învățătoarea Ar- senescu Natalia recenzia romanului „Povestea unui om adevărat". în prezent se pregătește de către biblioteca comunală prezentarea în fața colectiviștilor a unei scenete „Cărțile vorbesc*.  Cu această ocazie într-un mod atractiv sa va populariza conținutul unor cărți agrotehnice. în serile a- cestor zile la cele 39 cercuri de citit au loc „seri de întrebări și răspunsuri" pe tema întăririi economico-organizato- rică a gospodăriei colective.
A. CĂRUNTU

lalți din cunoștințele lor. Iată-1, 
spre exemplu, pe chimistul Moise 
Dumitru vorbind cu multă tra
gere de inimă despre „Automa
tizare”, pe inginera Straciuc Ma
riana despre „Procese tehnologi*  
ce”, pe chimistul Iancu Vasile 
despre „Aparate de măsură și 
control” sau despre „Oxidări ca*  
talitice”.

Aceasta este fabrica, școala și 
colectivul nostru.

DAN TEODOR
operator, chimist

Ciclul de cîntece ale Iui 
Paul Constantinescu

Cuprinzătoare și variată (ea în
sumează numeroase lucrări în ge
nul muzicii simfonice, In cel al 
muzicii de operă, al muzicii In
strumentale, al muzici vocale, 
precum și în cel al muzicii de 
film) creația compozitorului Paul 
Constantinescu se distinge prin le
gătura ei organică cu muzica 
populară prin frumusețea și expre
sivitatea melodiilor, prin concizi- 
unea stilului șl strălucirea orche
strației.

Intre compozițiile sale un Ioc de 
frunte îl ocupă ciclul „Șapte cln- 

tece din ulița noastră" scrise pe 
versurile poetului Cicerone Theo- 
dorescu, lucrare pe care Casa de 
discuri „Electrecord" a Înregistra- 
t-o pe disc într-o convingătoare 
și caldă interpretare a baritonului 
Nicolae Gaiton.

Ciclul, de cîntece este dedicat 
locuitorilor cartierului „Grivița".

Inceplnd cu primul clntec — 
„Închinare", avînd un caracter e- 
vocator și terminînd cu ultimul 
„Hrisov de mai", care redă bucu
ria Însorită a sărbătorilor muncito
rești de astăzi, ciclul „Șapte cîn
tece din ulița noastră" reprezintă 
o Înlănțuire de episoade deosebii 
de semnificative din viața de odi
nioară și de azi a muncitorilor 
„Griviței*.

V. DONOSE

nast.ru


Primirea de către N.S. Hrușciov a membrilor 

Comitetului Executiv al C. A £ R.

a Uniunii Sovietice
Reprezentantul U.R.S.S. a prezentat proiectul 
unui pact de neagresiune intre statele participante 
la Tratatul de la Varșovia și cele participante 

la tratatul nord-atlantic

GENEVA 20 — (de la trimisul special Agerpres, C. Benga): Miercuri dimineața la Palatul Națiunilor, a avut loc cea de-a 100-a ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de d-na Myrdai (Suedia).Au luat cuvîntul William Foster, șeful delegației S.U.A., A. S. Lall, șeful delegației Indiei, M. Imru (Etiopia), d-na Myrdai (Suedia), V. V. Kuzne- țov (U.R.S.S.), J. Godber (Anglia).în cuvîntarea sa, William Foster a încercat să învinu- iască Uniunea Sovietică că nu ar dori să se ajungă la o înțelegere cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.Șeful delegației Indiei, A. S. Lall, și-a exprimat speranța că lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare vor duce la realizarea unui acord în problema încetării experiențelor cu arma nucleară și a cerut comitetului să acorde prioritate discutării acestei probleme.Reprezentantul Indiei a sprijinit punctul de vedere al delegației sovietice cu privire la necesitatea de a se înfăptui fără alte amînări, măsuri de natură să contribuie la slăbirea încordării internaționale.Reprezentantul Etiopiei, M. Imru, a cerut, de asemenea, încetarea experiențelor cu arma nucleară, s-a pronunțat pentru discutarea acestei pro-
Un interviu

al președintelui BrazilieiRIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). — „Scopul nostru este de a ajuta la realizarea înțelegerii reciproce pentru ca Cuba să poată restabili relațiile cu toate țările continentului american” — a declarat președintele Braziliei, Joao Goulart, într-un interviu a- cordat revistei engleze „Economist”. Această poziție decurge din principiile politicii noastre externe a declarat el, Brazilia este gata să facă tot ce depinde de ea pentru consolidarea cauzei păcii și pentru stabilirea unor bune relații între toate țările continentului”.în lumina noilor provocări împotriva insulei libertății, pe care cercurile agresive din S.U.A. le pregătesc cu ajutorul Organizației Statelor Ameri-
Schimburile comerciale 

anglo^sovietice în dezbaterea 
C amerei ComunelorLONDRA 20 (Agerpres). — La 19 februarie în Camera Comunelor au fost discutate perspectivele de dezvoltare a comerțului anglo-sovietic.Laburistul Frank Allaun a subliniat că comenzile sovietice ar putea asigura cu lucru șantierele navale și uzinele constructoare de mașini grele, astăzi inactive. Ce se situează pe primul plan — a întrebat Allaun — problema șomajului ori interesele unui mănunchi de magnați americani și englezi ?Răspunzîno! în numele guvernului, A. Green, ministrul de stat pentru problemele comerțului, s-a mărginit să declare că Anglia nu a primit oferte concrete.Conservatorul Osborne a atras atenția guvernului asupra faptului că importurile de petrol sovietic ar avea urmări 

• ROMA. — După cum s-a mal 
anunțat, președintele Italiei, Segni,

bleme în cadrul comitetului și a propus ca subcomitetul celor 3 puteri nucleare să-și reia activitatea.D-na Myrdai, reprezentanta Suediei, a susținut examinarea cu prioritate în cadrul comitetului, a problemei încetării experiențelor nucleare și și-a exprimat, de asemenea, speranța că în această problemă există toate posibilitățile ca cele două părți să încheie un acord reciproc acceptabil.
Apoi s-a dat cuvîntul lui 

V. Kuznețov, reprezentantul 
U.R.S.S., care din însărcinarea 
guvernului sovietic a prezen
tat spre examinare comitetu
lui proiectul unui pact de nea
gresiune între statele parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia și statele participante la 
tratatul nord-atlantic. Con
form acestei propuneri, țările
N. A.T.O. și țările Tratatului 
de la Varșovia, trebuie să-și 
asume angajamentul solmen 
„de a se abține de la agresiu
ne, de la amenințarea cu for
ța sau cu folosirea forței prin 
orice mijloc, incompatibil cu 
țelurile și principiile Cartei
O. N.U., atît unele împotriva 
altora, cit și în relațiile lor in
ternaționale în genere".

Cele două părți, se spune în 
proiect își asumă obligația de 
a rezolva toate problemele li
tigioase exclusiv prin mijloa
ce pașnice, pe calea tratative
lor. în cazul însă cînd „s-ar ivi 
unele situații care să afecteze 

cane, acestei declarații, făcute de șeful celei mai mari republici din America Latină, i se acordă o deosebită însemnătate. Comentatorii de politică externă subliniază că prin interviul acordat revistei „Economist”, Goulart a spus un „nu” categoric uneltirilor O.S.A. al căror scop este de a obliga Brazilia, Mexicul, Uru- guai, Chile și Bolivia să rupă relațiile diplomatice cu Cuba-Președintele Braziliei s-a referit, de asemenea, la posibilitatea coexistenței între Cuba socialistă și alte țări americane. „Lumea este martora coexistenței între țările socialiste și nesocialiste, a spus Goulart. Și cu toate că ea are loc în condițiile atmosferei războiului rece, faptele atestă că coexistența este posibilă”.

favorabile asupra folosirii brațelor de muncă în țară. Laburistul John Rankin a întrebat de ce guvernul nu oferă șantierelor navale engleze posibilitatea de a primi comenzi sovietice.Un număr de membri ai parlamentului au stăruit ca guvernul englez să dea dovadă de inițiativă și să clarifice ce posibilități există pentru lărgirea comerțului dintre Uniunea Sovietică și Anglia.Din răspunsul lui Green a reieșit că guvernul nu intenționează să dea dovadă de inițiativă. „Dacă ni se va face vreo ofertă concretă, a spus el, desigur ea va fi examinată".Mai mulți deputați și-au manifestat nemulțumirea în •legătură cu răspunsurile evazive ale purtătorului de cuvînt al Ministerului Comerțului. 

interesele celor două părți și 
să poată crea un pericol pen
tru menținerea păcii și securi
tății", statele semnatare ale 
pactului se obligă să se con
sulte unele cu altele pentru a- 
doptarea măsurilor necesare 
unei reglementări pașnice.J. Godber (Anglia), care a luat ultimul cuvîntul, a căutat din nou să justifice poziția puterilor occidentale, de tergiversare a tratativelor cu privire la dezarmare.

GENEVA. — La 20 februarie, V. 
V. Kuznețov, prim-locțiitor al mini
strului afacerilor externe al 
U.R.S.S., reprezentantul Uniunii 
Sovietice în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, a olerit 
un dejun în cinstea lui W. Foster, 
reprezentantul S.U.A. în Comitetul 
celor 18, J. Godber, reprezentan
tul Angliei, E. Burns, reprezentan
tul Canadei, F. Cavaletti, repre
zentantul Italiei, și a senatorului 
american H. Humphrey, care se 
află la Geneva.

Din partea Uniunii Sovietice, la 
dejun, au participat S. K. Tarapkin, 
membru al Colegiului Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
și consilierii delegației U.R.S.S. în 
Comitetul celor 18.------ -----•----- ------

O voce lucidă 
la Bonn

BONN. — In cadrul unui inter
viu acordat ziarului „Vorwărts", 
H. Wehner, vicepreședinte al Par
tidului Social-Democrat din Ger
mania, s-a pronunțat pentru folo
sirea căilor diplomatice corespun
zătoare în vederea activizării tra
tativelor dintre R. F. Germană și 
Uniunea Sovietică, cu privire la 
problema germană.

Adresîndu-se guvernului R. F. 
Germane, Wehner i-a cerut o acti
vitate politică mai intensă. „Dacă 
ne vom împăca numai cu pole
mica între Uniunea Sovietică și 
R. F. Germană, a spus el, situația 
din Europa centrală va deveni și 
mai încordată... De aceea trebuie 
să încercăm în permanență să fo
losim relațiile diplomatice exis
tente, pentru a pune capăt încor
dării”.

„Consider, a declarat Wehner, 
că trebuie să dovedim clar de la 
bun început că sîntem gata pen
tru tratative, pentru a afla cum 
va reacționa cealaltă parte. Cel 
mai rău lucru este să nu facem 
nimic în această privință".

După episodul eroic al 
vasului venezuelian „Anzoategui"

BRASILIA 20 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de pre
să anunță că nava venezue- 
liană „Anzoategui" a aruncat 
la 20 februarie ancora in por
tul Santana, situat la aproxi
mativ 300 km nord de Belem. 
Patrioții care au capturat a- 
cest vas s-au predat oficial 
autorităților braziliene.

Agenția France Presse rela
tează că patrioții erau îmbră- 
cați în uniforme militare, pur- 
tînd emblema Frontului de 
eliberare națională din Vene
zuela. „Misiunea noastră a 
fost îndeplinită — a declarat 
comandantul grupului, Me
dina Rojas.

Vrem să eliberăm patria 
noastră de sub jugul imperia
lismului și al mizeriei. Captu- 
rînd nava „Anzoategui” în 
plin ocean, am vrut numai să 
atragem atenția întregii lumi 
asupra situației din Vene
zuela''.

Agenția U.P.I. relatează că, 
drept răspuns la cererea gu
vernului venezuelian de 
extrădare a participanților la 
acțiunea de pe nava „Anzoa
tegui’’, ambasadorul Braziliei 
la Caracas a comunicat că 
guvernul său a hotărît să le 
acorde azil politic. In același 
timp, după cum a informat un 
purtător de cuvînt al guver-

Demonstrații de protest 
ale studenților franceziLa Universitatea Sorbona din Paris a avut loc la 19 februarie un miting de protest împotriva arestării a doi conducători ai organizațiilor sindicale studențești.Cei care au luat cuvîntul la miting au condamnat acțiunile guvernului care refuză să ia în considerație revendiică-

Perspective 
întunecate

Z
n țara noastra crește o 
nouă „generație pierdută", 
care are puține speranțe 

în viitor și care nu are nici un 
fel de înclinație spre muncă”, 
se subliniază in declarația mini
strului de justiție al S.U.A., Ro
bert Kennedy făcută în Comisia 
Camerei Reprezentanților pentru 
problemele învățămîntului și 
muncii.

Ministrul de justiție a arătat 
că un mare număr de tineri și 
tinere din Statele Unite sînt 
nevoiți să abandoneze școala și 
prin aceasta să îngroașe armata 
șomerilor și așa destul de mare. 
Această problemă a tineretului, 
a declarat R. Kennedy, nu dis
pare și din an în an devine tot 
mai serioasă : în deceniul al 
7-lea pe piața muncii se vor afla 
26 milioane tineri și tinere față 
de 19 milioane în deceniul al 
6-lea. In fața unei asemenea 
perspective întunecate tineretul 
își pierde speranța și cade în 
apatie.

Lipsa perspectivelor de viitor 
are în rîndul tineretului rezul
tate triste — a declarat ministrul 
justiției S.U.A.0 hotărire care oglindeștenepopularitatea lui Adenauer

BONN 20 (Agerpres). — 
Agenția France Presse tran
smite că Biroul grupului par
lamentar al Partidului creștin- 
democrat din R. F. G. a hotă
rît, la 19 februarie ca proble
ma Succesorului lui Adenauer 
în funcția de cancelar să fie 
soluționată la începutul pri
măverii. Alegerea succesorului 
lui Adenauer se va desfășura 
în absența acestuia.

Agenția precizează că hotă- 
rîrea de a desemna pe succe
sorul lui Adenauer în primă
vară nu înseamnă că acesta
va fi invitat să părăsească
funcția de cancelar înainte de 
lunile de toamnă. Cercurile 
parlamentare creștin-democra- 
te speră că numirea succesoru- 

nului brazilian, nava „Anzoa
tegui" va fi pusă la dispozi
ția proprietarilor ei.CARACAS 20 (Agerpres). — Episodul vasului „Anzoategui”, capturat de patrioții din Venezuela, a scos și mai mult la lumină situația gravă din această țară. Teroarea dezlănțuită de regimul președintelui Betancourt a determinat poporul venezuelian să pornească pe calea rezistenței armate împotriva acestui regim.între timp, Betancourt a sosit la Washington pentru a discuta acordarea unui nou ajutor economic Venezuelei în cadrul programului „Alianța pentru progres”. Dar Betancourt nu urmărește numai scopuri economice. Postul de radio vestgerman „Deutsche Welle” spunea la 19 februarie că Betancourt dorește să obțină aprobarea Washingtonului pentru crearea unor forțe militare „interamericane” care să reprime mișcările de eliberare de pe întreg cuprinsul

HELSINKI. — La 20 februa
rie, primul ministru al Finlan
dei, A. Karialainen, a plecat 
într-o vizită oficială la Mos
cova în urma invitației guver
nului sovietic.

• BONN. — Revista vest-ger- 
mană apropiată cercurilor mili
tare de la Bonn „Wehrkunde.” 
scrie că cheltuielile militare di
recte ale R.F.G. vor crește de Ia 
17 miliarde mărci în 1962 Ia 22 
miliarde mărci în 1965. La Mi
nisterul de război al R.F.G., su
bliniază revista, se consideră ne
cesar ca chiar în anul următor 
„să se depășească limita de 20 
miliarde mărci”.

0 LONDRA. — La Londra au 
Început miercuri tratative militare 
anglo-vest-germane pentru defini
tivarea aranjamentelor privind 
„colaborarea militară" între cele 
două țări. Pe ordinea de zi a dis
cuțiilor figurează, după cum sub
liniază agenția Reuter, măsurile 
concrete pentru traducerea în prac
tică a acordului potrivit căruia 
Germania occidentală urmează să 
achiziționeze arme și echipament 
militar din Anglia în valoare de 
54 milioane lire sterline. 

rile Uniunii naționale a studenților din Franța.Participanții la miting au salutat cu căldură pe reprezentanții sindicatelor muncitorești care au declarat că sprijină revendicările studenților.De la miting studenții s-au îndreptat spre bulevardul Saint Michele scandînd : „Amfiteatre !”, „Cămine !”.Demonstrații studențești similare au avut loc și în alte orașe ale Franței.
Dificultățile învățămîntului 

britanic
Cunoscutul militant pe tă- 

rîmuț învățămîntului din 
Anglia Noel Annan, re

ctorul lui Kind's College, a de
clarat că planurile guvernului 
cu privire la unele perfecțio
nări în sistemul învățămîntului 
superior sînt absolut nesatis
făcătoare.

Guvernul are grijă ca numai 
o mică „elită” să poată benefi
cia de învățământul superior, 
a spus Annan. Și aceasta în
tr-o epocă în care pentru cel 
puțin 25 la sută din tineretul 
țării posibilitățile de învăță
mânt sînt absolut inexistente.

Din punct de vedere al chel
tuielilor pentru învățământ, 
Anglia este o putere de ran
gul trei, a declarat Annan, și 
ea va deveni în toate privințele 
o putere de mina a treia, dacă 
nu va înțelege că viitorul ei 
depinde de organizarea cores- 

lui să pună capăt incertitudi
nii politice care domnește în 
Germania occidentală și care 
provoacă în rîndul partidului 
creștin-democrat temeri că ar 
putea duce la ,,o criză de în
credere" față de candidații 
partidului în eventualitatea 
unor alegeri. Este semnifica
tiv, după cum subliniază agen
ția Associated Press, că hotă- 
rîrea Biroului grupului parla
mentar creștin-democrat sur
vine după serioasa înfrângere 
suferită de acest partid în re
centele alegeri din Berlinul 
occidental. Pierderile, relevă 
agenția, s-au datorat în parte 
nemulțumirii crescînde a 
populației față de Adenauer.

Americii Latine. Este vorba de o propunere care vine în în- tîmpinarea unor dorințe încă mai vechi ale Washingtonului și care și-au găsit concretizarea în crearea așa-zisului Consiliu de apărare a Americii. înjghebat după modelul N.A.T.O. și dirijat de Pentagon acest organ este îndreptat împotriva Cubei și a mișcărilor de eliberare din țările acestei regiuni. Este clar însă că regimuri dictatoriale și antipopulare ca cel din Venezuela, nu pot fi salvate nici cu „ajutorul" nord-american nici prin crearea de blocuri militare.Capturarea vasului „Anzoategui” de către patrioții din Venezuela, activitatea tot mai hotărîtă și organizată a detașamentelor de partizani din această țară, demonstrează că în ciuda terorii, masele de oameni ai muncii continuă lupta pentru înlăturarea regimului dictatorial, pentru înfăptuirea unor reforme politice, economice și sociale.

a dizolvat zilele acestea parlamen
tul italian, fixînd data noilor ale
geri legislative pentru 28 aprilie.

Dizolvarea parlamentului a fost 
hotărîtă cu aproape trei luni mai 
devreme decît termenul prevăzut 
de constituție. In cercurile ziaris
tice italiene se subliniază că în
tr-o oarecare măsură această hotă- 
rîre a favorizat interesele anumi
tor grupuri de dreapta, întrucît ea 
a dus, de pildă, la suspendarea 
lucrărilor unor comisii parlamen
tare, în special a comisiei pentru 
legislația împotriva trusturilor. 
Campania electorală care a în
ceput în Italia o dată cu dizolva
rea parlamentului se desfășoară 
sub semnul luptei maselor largi 
ale populației țării, pentru rezol
varea problemelor de politică in
ternă și externă rămase în sus
pensie.

• MOSCOVA. — La 20 fe
bruarie, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
părăsit Moscova, plecînd în 
patrie.

• LONDRA. — Robert Hen
sen, membru al Partidului Co
munist din Marea Britanic, a 
fost ales președinte al Consiliu
lui Sindicatelor din Doncaster

Creșterea criminalității 
juvenile în JaponiaDatele publicate la 20 februarie de către Direcția centrală a poliției cu privire la infracțiunile în rîndul minorilor, dovedesc creșterea masivă a criminalității juvenile în Japonia. Potrivit acestor date, în cursul anului 1962 poliția a arestat pentru diferite delicte, 163 000 de criminali minori.

punzătoare a învățămîntului 
superior.

Oamenii talentați din Anglia 
nu-și găsesc utilizare. Cele 
mai bune forțe ale științei 
emigrează peste graniță, de
oarece în Anglia lipsesc uti
laje, mijloace, încăperi și alte 
condiții prielnice cercetărilor 
științifice, a declarat Annan.

refuzului unei vize...Departamentul de Stat a re
fuzat să prelungească viza 
de ședere în S.U.A. lui 

Mohammed Fahmi, student din 
R.A.U., pentru faptul că el și-a 
exprimat nemulțumirea în legă
tură cu atitudinea autorităților 
americane față de studenții 
străini din Statele Unite. Despre 
aceasta a relatat ziarul „Chro
nicle", care apare la San Fran
cisco. Printre altele, Fahmi și-a 
manifestat indignarea în legătu
ră cu faptul că Departamentul 
de Stat cere studenților străini 
dări de seamă regulate cu pri
vire la „activitatea lor socială". 

Mohammed Fahmi era student 
în anul IV Ia Universitatea din 
California, dovedindu-se a fi un 
element fruntaș la învățătură.

Un grup de studenți americani 
de la Universitatea din Califor
nia au adresat președintelui 
Kennedy și secretarului de Stat 
Rusk o petiție prin care cer ca 
Iui Mohammed Fahmi să i se o- 
fere posibilitatea de a-și termina 
studiile în S.U.A.

încheierea Conferinței 
privind folosirea 
științei și tehnicii 

în interesul regiunilor 
insuficient dezvoltate
• GENEVA. — După mal bine 

de două șăptămînl de dezbateri, la 
20 februarie a avui loa la Palatul 
Națiunilor din Geneva ședința de 
Închidere a Conferinței O.N.U. 
pentru folosirea științei șl tehnicii 
!n Interesul regiunilor insuficient 
dezvoltate.

Punînd proSTema căutării căilor 
celor mal eficiente de utilizare a 
cuceririlor științei și tehnicii mo
derne, În intdrjesul dezvoltării eco
nomice, sociale și culturale a țări
lor Asiei, Africii și Americii La
tine, cei peste 1 800 delegați repre- 
zentlnd aproape 90 de țări ale 
lumii au examinat In decurs de 11 
zile un cerc larg de probleme, au 
audiat și dezbătut peste 1500 de 
rapoarte și comunicări.

In cadrul Conferinței, delegația 
R. P. Romine a desfășurat o acti
vitate intensă. Ea a prezentat con
ferinței 22 de memorii in legătură 
cu diferite probleme care figurau 
pe ordinea de zi. In aceste me
morii au fost Înfățișate pe larg 
diferite aspecte ale experienței 
dobîndite de țara noastră în pro
cesul construcției socialiste. Stu
diile și referatele științifice pre
zentate de reprezentanții romîni 
au fost incluse in documentele de 
lucru ale conferinței.

PE SCURT
(comitatul Yorkshire). în favoa
rea lui au votat 29 de membri ai 
consiliului, în timp ce adversarul 
său, membru al partidului labu
rist, a întrunit doar 19 voturi.

OTTAWA. —■ Agenția Associa
ted Press anunță că primul minis
tru al Canadei, John Diefenbaker, 
a declarat la 19 februarie că este 
evident că planurile S.U.A. de 
înarmare a Canadei cu rachete 
„Bomarc" cu focoase nucleare „nu 
mai sînt în vigoare".

Pe de altă parte, sintetizînd po
litica sa în domeniul militar, Die
fenbaker a declarat că ea prevede 
„menținerea responsabilității Ca
nadei, asigurarea apărării și secu
rității Canadei și aportul ei la 
dezarmare — unica salvare a 
omenirii, astăzi* *.

S.U.A. s-ar pronunța pentru acor
darea independenței Angolei. Nici 
nu s-a uscat bine cerneala pe pa
ginile ziarelor că Departamentul 
de stat s-a grăbit să dea satisfac
ție colonialiștiilor portughezi, de- 
clarînd că S.U.A. nu sprijină lupta 
pentru independență a poporului 
angolez și că de. fapt, presa nu a 
citat corect afirmațiile lui Wil
liams,

Precizarea făcută de Departa
mentul de Stat a urmat după o în
trevedere între Dean Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A., și amba
sadorul Portugaliei la Washington.

• WASHINGTON. — Oficiali
tățile americane își continuă cam
pania de presiuni asupra guvernu
lui francez ca urmare a zădărni
cirii de către Franța a aderării An
gliei la Piața comună. La Washing
ton a iost dată publicității la 20 
februarie textul unei scrisori a sub
secretarului Departamentului de 
Stat, George Ball, în care acesta 
acuză guvernul irancez că „și-a 
Încălcat promisiuni solemne" în 
problema aderării Angliei la 
Piața comună.

• LEOPOLDVILLE. — In orașe
le Leopoldville, Tysville, Matadi 
și Borna muncitorii și funcționarii 
de la cea mal mare societate de 
transport din țară „Otrako" au de
clarat grevă generală. Greviștii

• CAIRO. — La Cairo a fost 
semnat un contract pentru achi
ziționarea de către R.A.U. a 
unei mari cantități de cherestea 
din Uniunea Sovietică. Valoarea 
globală a contractului este de 
aproximativ două milioane de 
lire egiptene,
• WASHINGTON 20. — Presa 

americană a făcut cu multă sîr- 
guință reclamă unor declarații ale 
Iui Mennen Williams, secretar de 
stat adjunct al S.U.A. pentru pro
blemele africane, potrivit cărora

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 fe
bruarie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a întâlnit la 
Kremlin cu membrii Comite
tului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc,

SOSIREA LA MOSCOVA A MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR AL R. P. R.

MOSCOVA. — Gogu Radu
lescu, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Romine, a so
sit la Moscova pentru a sem
na protocolul sovieto-romîn 
cu privire la livrările recipro
ce de mărfuri pe anul 1963.

Lucrările Comisiei romino - coreene 
de colaborare tehnico-științifică

PHENIAN 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Centrală Telegrafică Coreea
nă, între 13 și 18 februarie 
1963 la Phenian s-au desfășu
rat lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei romîno-co- 
reene de colaborare tehnico- 
științifică. Ambele părți ale 
Comisiei au constatat cu satis
facție îndeplinirea cu succes a 
planului de colaborare tehni
co-științifică pe anul 1962, au 
examinat problemele privind 
colaborarea tehnico-științifică 
în anul 1963 și au semnat un 
protocol corespunzător.

In baza protocolului sem
nat, organizațiile corespunză
toare ale celor două țări vor

Aspecj de la o demonstrație a studenjilor irakieni din Londra 
împotriva reprimării elemerifelor democratice din Irak.

SituațiaBAGDAD 20 (Agerpres). — Agenția Associated Press transmite că pe străzile Bagdadului continuă să patruleze tancurile, iar unități ale gărzii naționale efectuează razii și arestări. Arestările și persecuțiile împotriva comuniștilor și democraților continuă, de asemenea, și în alte localități ale Irakului. Corespondentul ziarului „New York Times”, Smith, relatează că numărul celor arestați la Bagdad, Mosul, Basra și alte orașe nu este cunoscut. Totuși, el relevă că numai într-un singur cartier din Bagdad au fost întemnițați 4 000 de oameni.
★Mișcarea de protest împotriva persecuțiilor la adresa comuniștilor și democraților din
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care iau parte la cea de-a 4-a 
ședință a acestui comitet.

Intre N. S. Hrușciov și mem
brii Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. a avut loc o convor
bire rodnică și prietenească în 
problemele dezvoltării și întă
ririi continue a colaborării 
economice dintre statele socia
liste membre ale C.A.E.R.

Ministrul romîn a fost în
tâmpinat Ia gară de Serghei 
Borisov, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior 
al U.R.S.S., Nicolae Guină, 
ambasadorul R.P Romîne în 
U.R.S.S., și alte persoane ofi
ciale.

face schimb de specialiști șl 
documentație tehnică pentru 
cunoașterea realizărilor obți
nute în domeniul construcției 
de mașini, chimiei, industriei 
alimentare, industriei ușoare și 
agriculturii. Protocolul sesiu
nii a fost semnat de către 
președintele părții romîne a 
Comisiei, ambasadorul R.P. Ro
mîne în R.P.D. Coreeană, Ma- 
nole Bodnăraș, și de către pre
ședintele părții coreene a Co
misiei, vicepreședintele Comi
tetului pentru agricultură al 
R.P.D. Coreene He Hiun Sun.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

din IrakIrak continuă să se manifeste cu deosebită vigoare.Ziarul „l’Humanite" a publicat declarația primului secretar al C.C. al P.C. din Algeria, Larbi Buhali, în care se exprimă un protest hotărît împotriva dezmățului reac- țiunii din Irak.O delegație a Consiliului Păcii din departamentul Sena a vizitat ambasada Elveției din Paris, care reprezintă interesele Irakului în Franța, și a remis un protest adresat guvernului irakian. Numeroase organizații locale ale Partidului Comunist Francez au trimis scrisori și telegrame de protest guvernului de la Bagdad.Proteste împotriva represiunilor au fost exprimate în cadrul unor mitinguri de către studenții arabi care studiază la Berlin și Varșovia.
PE SCURT

cer majorarea salariilor în legă
tură cu creșterea vertiginoasă a 
prețurilor la obiectele de primă 
necesitate, și în primul rînd, la 
alimente.

® DELHI. — Liderii fracțiunilor 
comuniste în parlamentul Indiei, 
Bhupesh Gupta, (Consiliul State
lor), și A. K. Gopalan, (Camera 
Populară,) au adresat o scrisoare 
primului ministru Nehru, în care 
cer să fie eliberați din închisoare 
cei zece comuniști membri ai par
lamentului.

Subliniind că în timpul actualei 
sesiuni parlamentul va discuta 
problema schimbărilor administra
tive din Tripur, autorii scrisorii 
atrag atenția lui Nehru . asupra 
faptului că ambii deputați în Ca
mera Populară din acest teritoriu, 
se află în închisoare. Aceasta în
seamnă, se spune în scrisoare, că 
Tripur nu va putea fi reprezentat 
în Camera Populară, ceea ce con
stituie o știrbire serioasă a drep
turilor poporului din Tripur.

Luînd cuvîntul la un miting 'a 
Bombay, S. A. Dange, președin
tele Partidului Comunist din India, 
a atras atenția opiniei publice asu
pra numeroaselor arestări operata 
în rîndul comuniștilor indieni sul» 
presiunea sindicatelor reacționare, 
care tind să submineze influența 
partidului comunist în sindicatele 
indiene.


