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Tînărul rectificator Valentin Tret, adeseori în laboratorul controlorului
tehnic a| Fabricii de scule-Rîșnov pentru a se interesa de calitatea pieseloj lu
crate de el. Și de fiecare dată, controlorul de calitate Savu Victor, nu-i poate 

spune decîf cuvinte de laudă : piesele sînt de cea mai bună calitate.
Fpto : N. STELORIAN

IN MUNCA PATRIOTICĂ

ncinteia
tineretului

Muncitor

Vineri 22 februarie 1963

CAMPANIA AGRICOLĂ
UE PRIMĂVARĂ

ragostea fierbinte 
față de patria 
noastră socialistă 
îi însuflețește pe 
tineri în muncă. în 
învățătură, în în
treaga lor activi

tate. Tineretul nostru trăiește 
o viață frumoasă, avind create 
toate condițiile pentru a-și pe
trece timpul liber într-un mod 
cit mai plăcut și folositor. El 
iși dedică o parte din acest 
timp participării însuflețite 
la 
tru înfrumusețarea orașelor 
și 
redarea de noi terenuri 
griculturii, colectarea fieru
lui vechi, repararea șoselelor, 
amenajarea parcurilor. Nu
meroase sînt exemplele de 
participare entuziastă a tineri
lor la munca patriotică. Numai 
în anul care a trecut, ogorul 
înfrățit al țării noastre a pri
mit peste 20 000 de ha. din te
renurile care erau improprii a- 
griculturii și au fost amenajate 
pentru irigație peste 19 000 ha; 
pe șosele și în livezi mîinile 
harnice ale tinerilor au plan
tat aproape 4 000 000 de pomi 
fructiferi și ornamentali și au 
împădurit peste 10 000 ha; 
garnituri întregi de trenuri 
purtînd peste 240 000 tone de 
metale vechi s-au îndreptat 
spre oțelăriile Reșiței și Hune
doarei. Acestea sînt numai 
cîteva din rezultatele muncii 
însuflețite desfășurate de ti
neri în anul trecut, în cadrul 
muncii patriotice. Datorită 
hărniciei și entuziasmului cu 
care tinerii participă la mun-

munca patriotică pen-

satelor patriei noastre, 
a-

ca patriotică au fost realizate 
mari economii.

Această muncă înflăcărată, 
cu roade bogate este apreciată 
de întregul nostru popor ca o 
contribuție însemnată adusă 
de tineret la înflorirea patriei. 
Pentru rezultatele deosebite 
obținute în cursul anului 
1962 au fost distinse și pre
miate mai multe comitete re
gionale ale U.T.M., organizații 
de bază ale U.T.M., unități de 
pionieri și un mare număr de 
tineri care s-au evidențiat. 
Pentru cele mai bune rezul
tate în mobilizarea tineretului 
la acțiunile patriotice în anul 
1962 Comitetul regional al 
U.T.M. București a primit 
Drapelul C. C. al U.T.M. și 
Diploma de Onoare a C. C. 
al U.T.M., iar Comitetele re
gionale ale U.T.M. Dobrogea 
și Oltenia, Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.M.

Pentru 
de către 
Suceava, 
harnică 
2 100 ha, 
U.T.M. Suceava a fost eviden
țiat cu 
U.T.M. și 
a C.C. al

Pentru 
obținute în acțiunile 
cultură, comitetele 
ale U.T.M. Ploiești, Bacău, Ol
tenia și Galați au primit Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M. In acțiunea de colec
tarea metalelor vechi tinerii 
din orașul București au strîns 
62 500 tone metal, iar cei din 
regiunea Ploiești aproape 
48 000 tone metal. Comitetul o-

rezultatele obținute 
tinerii din regiunea 
care prin munca lor 
au împădurit peste 

Comitetul regional

Drapelul C.C. al 
Diploma de Onoare 
U.T.M.
rezultate frumoase 

din silvi- 
regionale

Cititori pasionafi. După orele de școală și după ce-și pregătesc lec
țiile, elevii Rădufă Gheorghe și Popa Ion, de la Școala profesional 
1. C. Frimu din Sinaia, poposesc la biblioteca școlii, și-și petrec 

multe ceasuri în tovărășia cărjilor.

rășenesc al U.T.M. București și 
Comitetul regional al U.T.M. 
Ploiești au primit Drapelul 
C.C. al U.T.M. și Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.M. De a- 
semenea, comitetele regionale 
ale U.T.M. Hunedoara, Banat, 
Brașov și Argeș au primit Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M.

Aproape 3 000 de tineri, care 
s-au evidențiat, în mod deo
sebit în acțiunile de muncă 
patriotică vor participa la in
teresante excursii prin țara 
noastră, avind posibilitatea să 
cunoască numeroase între
prinderi și unități socialiste 
din agricultură, monumente 
istorice, să admire frumuse
țile patriei. Multe organi
zații de bază U.T.M. și unități 
de pionieri din toate colțurile 
țării care s-au evidențiat în 
mod deosebit în acțiunile de 
muncă patriotică vor primi 
diferite obiecte culturale și 
sportive, care vor lărgi posi
bilitățile tineretului de a se 
distra, de a-și petrece timpul 
liber.

Odată cu sosirea primăverii 
se creează noi și largi posibili
tăți pentru antrenarea unor 
mari mase de tineri la munca 
patriotică.

Sarcina mobilizării maselor 
largi ale tineretului de la 
orașe și sate la muncă patri
otică revine' organizațiilor de 
bâză U.T.M. din întreprinderi, 
G.A.C., G.A.S., S.M.T., insti
tuții, școli și facultăți. Organi
zațiile U.T.M. trebuie să stabi
lească obiectivele concrete care 
și le propun să le înfăptuiască 
prin muncă patriotică și să ex
plice cu fiecare prilej tinerilor 

"■T însemnătatea lucrărilor Ia care 
participă. Experiența a dovedit 
că este bine ca pentru fiecare 
acțiune mai importantă — și 
numai pentru perioada cit du
rează această acțiune — să fie 
organizate brigăzi 
muncă patriotică 
conduse de un 
Brigăzi utemiste 
patriotică pot fi 
pe șantierele pentru redări de 
noi terenuri agriculturii, îm
păduriri sau alte șantiere, cu 
o durată de mai multe zile.

Și în acest an sute de mii 
de tineri vor munci cu același 
elan patriotic. Ei se vor stră
dui să dea un plus de frumu
sețe orașelor și satelor, să 

„Scînteia tineretului"

Rezoluția 
celei de-a IV-a 

Conferințe 
a (J.A.S.R.

După cum infor
mează Corisiliul agri
col regional Brașov, 
mecanizatorii S.M.T. 
din această parte ă 
țării au terminat re
pararea tuturor trac-» 
toarelor și mașinilor 
pe care le vor folosi 
la lucrările agricole 
de primăvară. Acum 
ei pregătesc utilajul 
agricol ce va fi folo
sit în campania agri
colă de vară.

★ »
Și S.M.T. Albești, 

Dîngeni, Salcea, și 
Săveni au terminat 
pregătirea tractoare
lor și mașinilor agri
cole, cu care vor lu
cra în primăvară. în 
S.M.T. din regiunea 
Suceava 95 la sută 
din tractoare și semă
nători sînt gata pen
tru a intra în brazdă, 
în prezent mecaniza
torii urmează curstlri 
de ridicare a califi
cării profesionale, 
unde își însușesc noi 
cunoștințe privind 
exploatarea rațională 
a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

★ »
Gospodările agrico

le de stat fac ultime
le pregătiri în vede
rea lucrărilor agrico
le dep rimăvară. Ze-»

ce trusturi G.A.S., 
printre care Galați, 
Crișana, Tr. Severin, 
Suceava au pregătit 
toate tractoarele 
mașinile agricole pe 
care le vor folosi 
lucrările în cîmp.

Concomitent, lucră
torii din G.A.S. con
tinuă acțiunea de 
fertilizare a solului.

Gospodăriile de 
stat au pregătit, de a- 
semenea, aproape în
treaga cantitate de 
sămînță de porumb, 
floarea soarelui, ovăz 
și de plante furajere 
necesare însămînță
rilor de primăvară,

★
în regiunea Hune

doara se fac intense 
pregătiri care să per
mită desfășurarea 
campaniei de primă
vară în condiții a- 
grotehnice superioa
re. S.M.T. repară și 
revizuiesc ultimele 
tractoare și mașini 
agricole. Pînă acum, 
tnecanizatorii au rea
lizat planul de repa
rații în proporție de 
95 la sută la tractoa
re și de 98 la sută la 
semănătorile de po
rumb și grapele cu 
disc.

Și
la

(Agerpres)

A

In intimpinarea alegerilor de la 3 martie
u Primul

Fofo: N. STELORIAN

utemiste de 
care vor fi 
responsabil, 
de muncă 
formate și

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Ați vizitat 
vreodată comuna 
noastră, Jucu, din 
raionul Gherla ? 
Nu ? Atunci în cî
teva cuvinte să v-o 
descriu eu, scrie în 
scrisoarea sa tînă- 
rul Petean Vasile. 
în trecut doi mo
șieri stăpîneau aici 
peste 400 de hecta
re de pământ. Ță
ranii trudeau din 
greu pe acest 
mînt, lipsiți de orice 
bucurie. în comună 
nu exista nici o 
școală. Din această 
pricină, peste 1 000 
de țărani, tineri și 
vârstnici, erau anal- 
fabeți. Neexistînd 
nici măcar un me
dic, bolile secerau 
zeci și sute de oa
meni.

Astăzi însă, îți e 
mai mare dragul 
să 
na 
construit două școli 
de 8 ani, două școli 
de 4 ani, 3 cămine 
culturale, 2 cine
matografe, un 
pensar medical 
de lucrează doi 
iicl și 
cadre 
nitare.
agricolă colectivă a

pă-

vizitezi comu- 
noastră. S-au

dis- 
un- 
me- 
trei 
sa-

alte 
medii
Gospodăria

însemnat pentru ță
ranii colectiviști din 
Jucu calea pe care 
bunăstarea a intrat 
în casele lor. S-au 
construit în ultimii 
ani 360 de case noi. 
5e lucrează intens 
la electrificarea to
tală a comunei.

Am asistat zilele 
acestea la întâlni
rile ce au avut loc 
între alegătorii din 
circumscripțiile e- 
lectorale nr. 10, 11 
și 12 și candidații 
F.D.P.-, pentru ace
ste circumscripții, 
tinerii Maria Jl- 
man, Irimia Fră- 
tean și Ion Boncea. 
Despre tot ce am a- 
rățat în aceste rân
duri s-a vorbit pe 
larg și cu acest 
prilej.

— Anul acesta voi 
vota pentru prima 
oară — a declarat 
tînărul Vasile Bur
suc, într-un interviu 
acordat corespon
dentului nostru vo
luntar Mihai Chi- 
riac, de la Fabrica 
de postav din Bu- 
huși.

La 18 ani, scria 
corespondentul, tî
nărul Vasile Bursuc 
și-a îndeplinit mul-

te visuri. El a învă
țat meseria de 
strungar, iar acum 
urmează cursurile 
școlii medii serale. 
Este fruntaș în pro
ducție și la învăță
tură. Frumuseții 
muncii sale îi închi
nă adesea versuri, 
ce-i drept stîngace, 
dar scrise din ini
mă, ca o recunoș
tință pentru viața 
nouă pe care o tră
iește.
multor tineri din 
fabrica
aseamănă cu .aceea 
a strungarului Va
sile Bursuc.

Acum cîteva zile 
— ne scrie Vasiles
cu Constantin, elev 
la Școala profesio
nală Idin Lupeni, a 
avut loc în școala 
noastră o adunare 
a elevilor 
împlinit de curînd 
18 ani și care vor 
vota la 3 martie tot 
pentru prima oară. 
Elevul Ciobanu Ion 
a susținut un inte
resant referat pe te
ma : „Alegerile în 
trecut și azi”. L-au

Biografiile

noastră se

care au

N. COTIGĂ

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

O frumoasă recomandare
într-o zi, trimis cu niște tre

buri de către părinți, elevul Io
nel Leiba a plecat din Nisipitu 
la Paltin. Mergea pe linia ferată 
sărind, așa cum fac de obicei co
piii, de pe o traversă pe alta. 
S-a dat de o parte, pe cărare, 
doar cînd a trecut mărfarul, pe 
care l-a privit cum dispare după 
deal.

Apoi, din nou a început să nu
mere traversele : unu, doi, trei... 
Deodată a observat că din calea 
ferată alăturată lipsește o por-

țiune însemnată de linie. Se des
prinsese de traverse.

Pe această linie trebuia să so
sească curînd personalul care se 
încrucișează cu mărfarul în Bro- 
dina.

Ionel n-a stat mult pe gînduri, 
a luat-o la fugă înajpoi spre gara 
Nisipitu să le spună ceferiștilor. 
Aceștia au semnalizat oprirea 
trenului și, în scurt timp, linia 
a fost reparată. Apoi au vrut să 
mulțumească celui ce-i vestise, 
dar nu l-au mai găsit. Ionel ple
case.

— Peste două zile, cînd au

mers să-i mulțumească la Școala 
de 8 ani din Brodina, raionul 
Rădăuți, avea loc adunarea gene
rală a organizației U.T.M. 
Elevii discutau cererea colegului 
lor Ionel Leiba de a fi primit 
în organizația U.T.M.

Cuvintele ceferiștilor veniți 
să-l felicite pentru fapta sa fru
moasă, au fost o adevărată reco
mandare. Elevul Ionel Leiba din 
clasa a VII, fruntaș la învățătură, 
a devenit utemist.

DANDARA LIVIA 
profesoară

lor- vot 
[ Printre cetățenii din comuna 
i Brănești, regiunea București, 
I înscriși în listele electorale se 
f află și acești trei tineri. Ei vo- 
ftează la 3 martie pentru prima 
| oară. Este interesant de aflat 
f ce gîndesc ei în preajma unuia 
( dintre evenimentele impor- 
] tante din viața lor.
( STOICIU TEODORA: In ul- 
] timul timp în comuna noastră 
f s-au petrecut multe înnoiri, 
j care au, firește, urmări și în 
f viața fiecăruia dintre noi. De 
] pildă, a luat ființă o industrie 
[• locală care valorifică diferite 
f materii prime din gospodărie. 
] Eu m-am calificat și lucrez la 
[ una din secțiile acestei intre- 
1 prinderi. In timpul liber acti- 
] vez în brigada artistică a ca
rminului cultural. îmi place 
f foarte mult teatrul și de aceea 
r, m-am înscris și la cercul ar- 
1 tiștilor amatori. Acum tocmai 
f repetăm piesa „Darul". Pentru 
l la toamnă mă pregătesc să dau 
[• examen la școala medie se- 
f rală.
I Acestea sînt cîteva din visu- 
[• rile mele împlinite la vîrsta 
(cînd primesc înaltul drept ce- 
Itățenesc de a vota.
f NIȚĂ PAVEL: Odată cu pri- 
1 mui vot începe pentru mine și 
[o nouă perioadă de muncă în 
(gospodărie. In ultimii ani, cele 
( două gospodării agricole din 
[• Brănești s-au dezvoltat foarte 
f mult. Sectoarele legumicole au 
( sporit, aducînd colectiviștilor 
[• venituri mari. Numărul de a- 
(nimale a fost mărit și el. De 
( curînd cele două gospodării 
ț s-au unit într-una singură, 
i puternică. Incepînd din pri

măvara aceasta eu voi con
duce o echipă. E o sarcină de 
răspundere și mă pregătesc să 

(mă prezint cît mai bine ală- 
(turi de ceilalți colectiviști în 
] campaniile viitoare care vor 
f spori în continuare bunăstarea 
1 noastră.
[ TUTULUȘ DUMITRU: Eu 
f sînt elev în anul II al Școlii 
] tehnice agricole. După încă 
f doi ani de învățătură voi de- 
(veni tehnician agricol și voi 
] lucra în gospodăria agricolă 
f colectivă. Școala în care învăț 
( este nouă, ca multe alte școli de 
] aici ; în Brănești există astăzi 
( 10 școli, printre care una me- 
( die terminată în 1961 și școala 
] tehnică agricolă.

STOICIU TEODORA

TUTULUȘ DUMITRU

Un gospodar
al comunei

NITĂ PAVEL

La 3 martie am marea cinste •! 
de a vota. Votul pe care-l voi ] 
da cu toată inima candidaților J 
F.D.P., reprezintă și angaja- j 
mentul de a deveni un bun] 
specialist în agricultură, de fo- J 
los celor care luptă pentru] 
sporirea belșugului ogoarelor, {

Nicolae Constantin, șef de bri
gadă în gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Manasia, ra
ionul Urziceni, a fost propus din 
nou candidat pentru alegerile de 
deputați în sfatul popular comu
nal. Oamenii l-au propus pentru 
că văd în el un om harnic, bun 
gospodar.

La adunare cetățenii care au 
luat cuvîntul au amintit nu
meroase acțiuni gospodărești la 
care a participat deputatul. Una 
dintre aceste acțiuni a fost, de 
pildă, electrificarea străzii diu 
circumscripția nr. 2. Deputatul 
s-a ocupat îndeaproape pe orga
nizarea acțiunii. A discutat în
delung cu toți cetățenii și și-au 
împărțit sarcinile : cine se ocupă 
de săparea gropilor, cine ajută la 
plantarea stîlpilor ; s-au asigurat 
materialele, căruțe pentru tran
sport și abia după aceea s-a por
nit la treabă.

în adunarea în care Nicolae 
Constantin a fost din nou propus 
candidat, colectiviștii au mai 
vorbit și despre alte fapte ase
mănătoare. Vasile Avrigeanu a 
arătat că unul dintre cei care 
l-au convins să intre în gospodă
ria colectivă a fost deputatul 
Nicolae Constantin. Enache Iou 
a vorbit despre ajutorul pe care 
l-a primit din partea acestuia, ca 
brigadier, în organizarea muncii 
Ia cîmp. Au vorbit și Vasilescu 
Ștefan și Paraechiv Teofil, care 
au lucrat alături de deputat în 
acțiunea de curățire a străzii, Ia 
construirea podețelor, la planta
rea pomilor. Au vorbit mulți ce
tățeni. Fiecare vorbitor a arătat 
în cuvinte simple, apelînd la 
fapte cunoscute, de ce îl prețu
iește pe brigadierul Nicolae Con
stantin.

— E un bun gospodar. îl 
propunem să fie ales din nou ! 
— au hotărît cetățenii.

V. CONSTANTINESCU

Hrană pentru

recolta acestui an
na din preocupările cele mai actuale în agricul
tură, privind pregătirile pentru campania de pri
măvară și asigurarea unor producții agricole spo
rite, este transportul și împrăștiatul îngrășămin
telor organice pe cîmp. Specialiștii recomandă 
ca gunoiul de grajd care n-a putut fi transportat 
și încorporat sub brazdă în toamnă, să fie trans

portat și împrăștiat pe cîmp în aceste zile.
Totodată se recomandă să se intensifice acțiunea de ame

najare^ a paturilor calde pentru răsadnițe, care necesită mari 
cantități de gunoi de grajd nefermentat. Organizațiile U.T.M. 
sînt chemate să organizeze cu tinerii colectiviști largi acțiuni 
de transportare și împrăștiere a îngrășămintelor naturale pe cîmp.

Gu vreo săptămînă în urmă am fost prin mai multe gos
podării colective din raionul Lehliu, regiunea București și 
am cules aspecte privind desfășurarea acestei acțiuni.
La gospodăria agricolă co

lectivă din comuna Lupșanu 
am stat de vorbă cu tov. pre
ședinte Constantin Vasile și am 
aflat că tinerii colectiviști con
sideră transportul îngrășămin
telor pe cîmp ca o acțiune din
tre cele mai importante. 
Că este așa, o dovedește

și următorul fapt, pe care 
îl consemnăm în raidul 
nostru cu scopul de a ser
vi ca o experiență bună și 
pentru tinerii colectiviști din 
alte gospodării. într-una din 
zilele acestea, Ene Octavian, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe gospodărie, a stat de vorbă 
cu președintele și cu inginerul

agronom al gospodăriei, cerîn- 
du-le să-i spună unde urmează 
să se transporte mai întîi gu
noiul pe cîmp, în ce punct.

Conducerea gospodăriei a 
stabilit unde să se trans
porte îngrășămintele, evi
dent, ținînd seama de posibi
litatea intrării cu atelajele pe 
cîmp. A doua zi, dis-de-dimi- 
neață, un număr de aproape 
50 de atelaje și peste 100 de ti
neri colectiviști, erau gata de 
lucru. în mod organizat a în
ceput transportul bălegarului 
din platformele de la grajduri, 
la capătul tarlalelor unde 
în primăvară se va însă
mânța porumbul. Colectivi
știi acordă mare atenție acți
unii de fertilizare a terenului 
destinat cultivării porumbu
lui. Iată de ce încă din 
toamnă, colectiviștii au în
ceput acțiunea de fertilizare a 
solului. Pe 116 ha de teren au 
încorporat sub brazdă cite 2,0 
de tone bălegar la ha, rămî-

nînd ca restul de 200 ha să fie 
îngrășate acum, în primăvară. 
Iată de ce, în aceste zile, a- 
ceastă acțiune a căpătat o' așa 
mare amploare. Și, lucru lău
dabil, la ea participă în 
masă toți tinerii colectiviști, 
în ziua aceea, despre care am 
vorbit, tinerii au transportat 
Ia cîmp 
bălegar, 
tică.

Multe 
lective ale raionului și-au asi
gurat din timp cantitățile de 
gunoi de grajd necesar fertili
zării solului, amenajând plat
forme în incinta gospodăriei, 
apoi au organizat transportul 
lui pe cîmp amenajînd acolo 
alte platforme la capătul tar
lalelor. Lucrul acesta s-a fă
cut chiar în condițiile iernii 
aspre prin care am trecut. Am 
avut, în legătură cu aceasta o 
discuție cu tovarășul Dumitru 
Profir, președintele gospodă-

peste 100 de tone de 
prin muncă patrio-

din gospodăriile co-

Un convoi de căruța încărcate cu gunoi de grajd se îndreaptă spre ogoarele gospodăriei colective din Lupșani.

din comuna Ște-riei colective 
fănești.

— Iarna 
dîrisul — n-a 
pentru transportul îngrășă
mintelor naturale pe cîmp. Și 
totuși, am socotit că nu tre
buie să amânăm această acțiu
ne, chiar dacă o s-o facem mai 
greu. Am avut de cărat 300 de 
tone de gunoi de la ferma 
noastră, din paltforme, pe 
câmp, în platformele de acolo. 
Cînd a căzut zăpadă mare, 
după viscol ne întrebam cum 
o să rezolvăm problema asta.

La începutul lunii ianuarie

asta — spunea 
fost prea ușoară

utemiștii de la noi au avut o 
adunare generală și pentru că 
știau ce greutăți s-au ivit cu 
transportul gunoiului, au dis
cutat și despre asta. După a- 
ceastă adunare au luat toate 
săniile din gospodărie, căru
țele, s-au împărțit în echipe 
de conductori și încărcători și 
au cărat, pînă la urmă, tot gu
noiul de grajd.

Nu ne-a rămas acum decît 
să-1 împrăștiem pe cîmp, trea
bă pe care vom începe ime
diat s-o facem.

Tot așa stau lucrurile și în

alte gospodării colective din 
raion.

Sînt și gospodării care aș
teaptă primăvara, așteaptă să 
mai treacă timpul.

150—200 de tone de gunoi de 
grajd așteaptă în curtea gos
podăriei colective din comuna 
Ileana, încă din toamnă.

De la campania arăturilor și 
însămînțărilor de toamnă și 
pînă acum nu s-a mai trans
portat aici, de la grajduri pe 
cîmp, nici o căruță de băle
gar.

Organizația U.T.M. de aici 
a stat și ea... în rezervă. în

afara celor 43 de tone trans
portate în toamnă, prin muncă 
patriotică, tinerii n-au mai în
treprins nimic.

Lipsa de inițiativă și-a spus 
cuvîntul și' la gospodăria co
lectivă din Săpunari. Nici de 
aici nu s-a transportat pe 
oîmp nici o tonă de gunoi. în 
schimb, au în platformele de 
la grajduri peste 400 de tone

VASILE CĂBULEA 
MIHAI CARANFIL

(Continuare in pag. a Ill-a)



8wvij p» care-i vedeți to fotografie sînt tn clasa a Xl-a la Școala medie nr. 5 din Brașov. Se pregă
tesc pentru ffiștyritate, Acest uitrm examen din școala medie îi solicită să studieze mult, cu perse

verentă. Adesea ei pot fi întîlnifi în biblioteca școlii, unde găsesc un bogat material.
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 roblema naturii vi

rusurilor și a ra-

' porturilor lor cu 
mediul pasionează 
de mult timp pe 
oamenii de Știință. 
Se știa eă virusul 

poate exista numai în interiorul 
unei celule vii, dar nu se cuno
ștea pînă de curind modul de 
pătrundere a virusului în celulă 
sau procedeul prin care acesta 
poate fi distrus fără a vătăma 
celula.

Aceste „necunoscute” ale pro* 
blemei care este denumită, pe 
scurt, problema „virus-celulă” au 
început să fie elucidate grație 
cercetărilor oamenilor de știință 
sovietici. Un merit deosebit în 
această privință îl are acad. prof. 
M. V. Jdanov, savant de renume 
mondial, care se ocupă de 18 ani 
do problemele virusologiei. El a 
constatat un fapt surprinzător la 
prima vedere : particula virotică, 
(care nu este altceva decît un 
acid nucleic înconjurat de mem
brane proteice) își elimină 
membranele proteice înainte de 
a pătrunde în nucleul celulei pe 
care o îmbolnăvește. Astfel, ara
tă V. M. Jdanov „în nucleu unde 
aceasta își începe cel mai activ 
stadiu al activității sale vitale — 
stadiul de reproducere și de cre
are a altor indivizi asemănători 
— particula virotică este forma
tă doar din acid nucleic ca a- 
tare”.

Membranele proteice au, deci, 
numai un protector și vîtubuI 
își fabrică această „pavăză” îna-

inte de a părăsi celula și o pier
de cînd invadează o celulă 
nouă.

în privința vieții virusului în 
interiorul celulei, prof. Jdanov 
consideră că acest proces poate

me elaborate de celulă sînt aca
parate și prelucrate de virus. 
După ce a distrus celula, virusul 
o părăsește pentru a invada noi 
celule.

Există vreo metodă de a îm-

du-se un virus nou, s-a produs 
un fenomen neașteptat : virusul 
„mort” și virusul „viu” 
recombinat.

Prof. Jdanov consideră 
cest fenomen interesant și

0 INTERESANTA
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fi împărțit schematic în patru 
etape : „pătrunderea particulei 
virotice în celulă, sinteza în in
teriorul acesteia a componente
lor pentru noi particule, combi
narea sau reproducerea acesteia 
și ieșirea virusului din celulă”.

Este interesant de menționat 
că „reproducerea” virusului se 
face într‘un mod sui-generis, 
deosebit de toate celelalte vie
țuitoare din lume, care fie că se 
divid fie că procreează embri
oni. în celulă, acidul nucleic 
virotic dirijează fenomenul de 
reproducere, sintetizînd cu „ma
terialul” celulei gazde zeci și 
sute de particule virotice. Celu- 
la-gazdă se transformă într-o 
„fabrică de virus”. Materiile pri-

piedica această invazie ? Prof. 
Jdanov arată că dacă virusul nu 
este „dezbrăcat” de membranele 
sale proteice, el nu poate pă
trunde în celulă. Dar celulele 
înseși contribuie la această „eli
berare” de membrane. Date ex
perimentale noi, demonstrează că 
acest „concurs” pe care celulele 
îl dau virusului poate fi împie
dicat.

V. S. Stabanova, colaboratoare 
a laboratorului Institutului de 
virusologie a observat că o cul
tură de țesut ținută la termostat 
este refractară infectării cu viru
suri. Virusul care a fost însămîn- 
țat în celulele acestei culturi 
și-a pierdut viabilitatea.

In aceleași celule, introdueîn-

s-au

că a-
neo-

bișnnit este capabil să arunae o 
lumină nouă asupra întregului 
sistem al relațiilor dintre virus 
și celulele respective. Pentru a* 
ceasta trebuie descifrat meca
nismul prin care virusul „omo- 
rîț” îpeepe să elaboreze semifa
bricate folosite pentru descen- 
denții săi de către virusul al 
doilea.

în ce privește lupta împotriva 
virusurilor, a bolilor virotice, o 
mare speranță o constituie eluci
darea fenomenului „interferen
ței virusurilor”. în linii mari, a- 
cest fenomen constă în imposi
bilitatea unui virus de a pătrun
de în celula care a fost în prea
labil invadată de un virus viu. 
Recent, s-a descoperit că celula 
„blocată” elimină în acest caz o 
anumită substanță care acționea
ză în mod inhibitor asupra par
ticulei virotice noi. Această sub
stanță din celulele atacate de 
virusuri și-a demonstrat puterea 
oi antivirptiță.

Experiențele prof. Z. A. Erma- 
laeva au utilizat interferonul 
pentru tratamentul și prevenirea 
unor boli virotice.

„Poate că interferonul va de
veni acel prim preparat — con
chide praf. Jdanov — care va 
pune în mina medicilor o primă 
armă eficace de combatere a 
virusului care a pătruns în celu
lele organismului căutată de 
ețțîta vreme de oamenii de știin- 
tă".

Dr. I. R.

0 scrisoare inedită a doctorului Lister

„Olimpiada 1963w a tinerilor, 
matematicieni și fizicieni î

<•

Prof. Th. Burghele, membru 
corespondent al Academiei 
R.P.R. a descoperit la un ma
gazin de anticariat din Bucu
rești, un valoros document de 
istorie a medicinei. Este vorba 
de originalul unei scrisori a 
marelui savant englez Joseph 
Lister, adresată chirurgului 
francez Guerin în anul 1878.

Studiind scrisoarea, prof. 
Th. Burghele și conf. I- Gheler- 
ter de la catedra de istoria me
dicinii au ajuns la concluzia că 
ea reprezintă un document de 
o valoare deosebită, în care 
Lister expune concepția sa a-

supra supurațiilor. 
deosebit pe care îl 
scrisoarea constă în faptul că 
ea datează din perioada de 
mari frămîntări și prefaceri în 
domeniul chirurgiei care a ur~ 
mat descoperirilor lui Pasteur 
și care au dus prin introdu
cerea antisepsiei și a asepsie! 
— la nașterea chirurgiei mo
derne.

Valorosul document se află 
actualmente la eatedra de isto
rie a medicinei de la Institu
tul 
din București.

Interesul 
reprezintă

de medicină și farmacie

Ediția 1963 a concursurilor din 
cadrul Olimpiadei de fizică și 
matematică este îți plină desfășu. 
rare.

Pentru a afla amănunte în le
gătură cu această interesantă 
competiție a tinerilor matemati
cieni și fizicieni, care an de an 
cunoaște un tot mai mare succes 
— ne-am adresat tovarășului con
ferențiar universitar Tiberiu Ro
man, secretar general al Socie
tății de Științe matematice și fi
zice din R.P.R.

Ce amploare a luat această fru- 
moașă întrecere a tinerilor mate
maticieni și fizicieni din țara 
noastră ?

Pentru a ne da mai bine seama 
de interesul deosebit pe care l-a 
șțîrnit actuala ediție a olimpia
dei de fizică și matematică e ne
cesar să facem, mai întîi, o 
scurtă incursiune în istoria pasio
nantelor concursuri de acest fel.

Primul concurs de matematică 
pentru elevi s-a organizat în anul 
1902, cu participarea a 12 dintre 
cei mai valoroși rezolvatori ai 
problemelor din „Gazeta mate
matică". Cu cîteva întreruperi, 
aceste concursuri s-au organizat 
pînă în anul 1948, însă niciodată 
numărul participanților nu a de
pășit cifra 40.

Din 1950, Olimpiada de fizică 
fi matematică a început să ca
pete un larg caracter de masă. 
Numărul participanților a cres
cut de la an la an, reflectînd

concret interesul din ce în ce 
mai mare pe care tinerii din țara 
noastră îl manifestă față de a- 
ceste două importante discipline. 
Astfel, dacă în 1960 au partici
pat la concursul de matematică 
19 229 de elevi și eleve, iar la cel 
de fizică 15 569, în 1961 numă
rul participanților a crescut la 
23 005 și respectiv 16 642; iar 
anul trecut, în prima etapă s-au 
întrecut 26 149 de elevi și eleve 
la matematică și 19 485 la fi
zică.

mărul de participanți pe școli, 
la Olimpiadă, reprezintă și un 
criteriu de apreciere a rezultate
lor obținute de profesori în pre
darea matematicii și fizicii și a 
rezultatelor obținute de elevi în 
însușirea acestor materii.

Un alt scop, la fel de impor
tant, al acestor concursuri îl con
stituie evidențierea, stimularea 
elevilor fruntași care, în cadrul 
Olimpiadei, au prilejul să-și ve
rifice în mod concret și științific 
posibilitățile de care dispun.

Convorbire cu tov. conf. univ. Tiberiu Roman
secretar general al Societății do știinpe matematice și fizice 

din R.P.R.

în afara elevilor din școlile 
medii participă acum la această 
tradițională întrecere și elevi din 
școlile profesionale precum și din 
cele de maiștri.

Care este scopul acestor con
cursuri ?

Prin organizarea Olimpiadei 
de matematică și fizică urmărim, 
în primul rînd, stimularea stu
diului acestor discipline în școli. 
După cum se știe, participarea la 
concursul din prima etapă este 
condiționată de obținerea de că
tre elevii respectivi a mediei 7, 
cel puțin, la fiecare din cele 
două obiecte. în felul acesta nu

Vreau să amintesc aiei că pre- 
m tații Olimpiadei reușesc, în ma
joritatea cazurilor să-șl mențină 
titlul de buni matematicieni și în 
timpul desfășurării studiilor su
perioare.

în sfîrșit, aceste concursuri 
constituie criteriul de bază pen
tru selecționarea echipei repre
zentative a țării in vederea Olim
piadei internaționale, care q o- 
juns de acum lq cea de-a V-a 
ediție. Anul acesta eoncursul in
ternațional va avea loc în R. P. 
Polonă, în prima decadă a lunii 
iulie.

Cum apreciați desfășurarea ac
tualei ediții a întrecerii dintre

tinerii noștri matematicieni și fi
zicieni ?

Așa cum era și de așteptat, a- 
nul acesta s-a înregistrat o par
ticipare și mai mare. De eviden
țiat este faptul că la concursurile 
din prima etapă au participat 
elevi și eleve din 294 de locali’ 
tați ale țării, ceea ce înseamnă 
că aproape absolut toate școlile 
medii, profesionale și de maiștri 
au fost cuprinse în întrecere. E 
demn de amintit că au concurat 
elevi și eleve chiar de la școli 
medii în formare, adică de la 
școli înființate cu un an sau doi 
în urmă și care nu au deci decît 
clasa a opta și eventual a noua. 
E vorba astfel de școlile medii de 
la Țîndărei, regiunea București, 
Certej, regiunea Hunedoara, Bor- 
șa, regiunea Maramureș și al
tele.

Cei mai buni dintre participau- 
ții la prima etapă vor concura 
în etapa regională programată 
pentru 23—25 martie.

Ce credeți o| ar trebui să facă 
cei calificați în etapa regională 
pentru a reuși să obțină rezultate 
cît mai bupe ?

Așa cum prevede și regula
mentul, dificultatea problemelor 
de la etapa a doua va fi, com
parativ, mai mare decît la pri
mele întreceri. Aceasta datorită 
și faptului că, între timp, elevii 
vor parcurge și materia prevă
zută pentru trimestrul al H-lea 
la disciplinele respective.

Pentru a face față cu succes, 
ar fi bine ca cei calificați pentru 
etapa regională să se străduiască 
să rezolve cît mai multe din pro
blemele date în anii precedenți 
și pe care le găsesc în Gazeta 
matematică și fizică seria B.

A intrat de acum în tradiție ca 
tn zilele desfășurării etapei a 
doua să se organizeze cu .partid- 
panții diferite acțiuni, ca : vizi
tarea orașelor respective, vizio
nări de spectacole etc. Și în a- 
ceasta direcție, ca de altfel în 
toată desfășurarea Olimpiadei, 
sprijinul comitetelor regionale 
U.T.M. este deosebit de impor
tant.

Am mulțumit tovarășului Ti
beriu Roman pentru răspunsurile 
pe care ni le-a da>t și urăm mii
lor de tineri participanți la între
cerile de matematică și fizică 
mult, mult succes !

IOAN N. CHIȚTJ 
lector universitar

Sfîrșif de Iarnă, început de 
primăvară în Cișmigiu.

Foto : AGERPRES
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Lucrări romînești peste hotare

Ctte chipuri nu se vor privi în această oglindă! In strălucirea el 
se află întreaga măiestrie a lucrătoarei Elena Curduneanu de la Fa
brica de mobilă a C.I.L. Suceava. Iar măiestria aceasta a fost do- 

bîndită prin învăjătură, la cursurile de ridicare a calificării.

Foto : AGERPRES

In cadrul expoziției care s-a 
deschis zilele trecute la Pala
tul Națiunilor din Geneva sînt 
expuse aproape 200 de cărți și 
publicații științifice romînești. 
Printre ele se află lucrări din 
domeniul științelor economice, 
agronomiei, zootehniei, geolo
giei, științelor medicale, ale 
utilizării energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Tipărite în limbile engleză, 
franceză, rusă, spaniolă sau 
romînă, eărțile și articolele

științifice expuse sînt lucrări 
ale unor cunoscuți oameni de 
știință din Romînia, între care 
academicienii C. I. Parhon, 
Tr. Săvulescu, V. Malinschi, 
Gh. Ionescu Sisești, M. Ciucă, 
N. Gh. Lupu, Șt. S. Nicolau, 
Șt. Milcu, A. Kreindler, mem
bri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne — Manea 
Mănescu, I. Rachmut, precum 
și o serie de tineri cercetători.

(Agerpres)

Noi tipuri
In magazinele de desfacere 

a mobilei din Brașov au apă
rut zilele acestea primele gar
nituri de mobilă tip „Carpați”, 
produse de întreprinderea 
„Industrială locaflă Brașov” 
Noile garnituri, apreciate și 
solicitate la diferite expoziții 
organizate în Capitală și în 
țară, sînt confecționate în di
ferite culori, care dau mobilei 
un aspect plăcut și elegant.

Noi garnituri de mobilă au 
început să producă în serie și 
colectivele fabricilor din Sfîn- 
tu Gheorghe, Ghimbav. Sibiu, 
Tg. Secuiesc, Codlea, Făgăraș 
și altele. Printre acestea se 
numără mobila curbată din 
plăci fibrolemnoase — dormi
toare, sufragerii, camere com-

IN CADRUL „LUNII CÂRTII LA

Intîlniri ale scriitorilor cu
Numeroși scriitori 

au fost în aceste zile 
oaspeții colectiviștilor 
și ai lucrătorilor din 
G.A.S. și S.M.T. în 
cadrul manifestări
lor organizate cu pri
lejul „Lunii cărții la 
sate”. Ei au citit din 
lucrările lor, au vor
bit despre activitatea 
lor literară, despre 
proiectele de viitor, 
au făcut scurte expu
neri despre rolul căr
ții în revoluția cultu
rală.

Mai multe grupuri 
de scriitori s-au de
plasat în satele regi
unii București. Țăra
nii colectiviști din

raionul Videle, Dră- 
gănești-Vlașca, Titu, 
Răcari și Oltenița au 
primit cu bucurie pe 
poeții Veronica Po- 
rumbacu, Victor Tul
bure, pe prozatorii 
Șerban Nedelcu 
Paul Anghel.

Poeții Al. Andri- 
țoiu. Ion Horea, Ion 
Acsan și Ion Gheor- 
ghe s-au întîlnit cu 
sătenii din raioanele 
Zimnicea, Giurgiu, 
Turnu Măgurele, A- 
lexandria, Roșiori de 
Vede. După ce au 
vorbit în fața colec
tiviștilor din Slobozia 
despre unele proble
me ale literaturii, ei

?i

au ascultat cu plăcere 
versuri ale colecti
vistului Ion Peicea și 
ale fiicei sale Florica, 
ambii mari iubitori 
de poezie.

Scriitorii Nicolae 
Tăutu, Nicuță Tănase, 
Mihu Dragomir, Ni
colae Stoian, Teodor 
Balș și Florența Albu 
au citit din operele 
lor colectiviștilor din 
raioanele Lehliu. Că
lărași, Fetești, Urzi- 
cenî, Slobozia.

Cu prilejui depla
sării pe care au fă
cut-o în comuna 
Munteni, regiunea

Propaganda tehnică în întreprindere

■
 xperiența multor întreprinderi arată că, propa

ganda tehnică are un rol important în îmbogă
țirea nivelului de cunoștințe profesionale ale

i muncitorilor, inginerilor, maiștrilor și tehnicieni
lor.

{ Rentru a dezvolta și răspîndi experiența bună, 
dobîndită în domeniul organizării propagandei 

tehnice, la Comitetul raional de partid — V. I. Lenin din 
București, a avut loc — nu de mult — o consfătuire pe această 
temă. Un redactor al ziarului nostru s-a adresat unor tova
răși care au prezentat referate la această consfătuire cu ru
gămintea de a ne relata din einperiența întreprinderilor res
pective.

neficiari ai produselor noastre, 
delegați din alte uzine etc.

Numărul cititorilor cărții 
tehnice a cunoscut un progres 
evident (în 1961 erau 801, iar 
în 1962 a ajuns la 2031) și în 
acest an va fi și mai mare. 
Firește că acest lucru este îm
bucurător. El ne obligă, pe de 
altă parte, la o muncă și mai 
temeinică, la dezvoltarea ex
perienței de pînă acum, deoa
rece 
dine

SATE"

cititori
Galați, tinerii proza
tori Viniciu Gafița și 
Manole Auneanu au 
citit colectiviștilor 
fragmente din lucră
rile lor și ale altor 
scriitori preferați de 
țăranii de aici. Apoi, 
ei au vizitat G.A.C. . 
„Calea spre socia
lism".

întîlniri ale co
lectiviștilor cu scri
itori au avut loc. de 
asemenea, în nu
meroase comune din 
raioanele Brăila, 
Făurei, Focșani și 
Panciu.

(Agerpres)

e

?
binate, bucătării, fotolii șj ca- 
napele-pat, măsuțe pentru te
levizor și radio, diferite tipuri 
de scaune și altele.

(Agerpj-es)

de a privi

■■
icter original și gra- 
fician militant, Iser a 
fost un truditor sin
cer în artă. Întreaga 
sa viață e Închinată 
căutării continue a 
modalității de expri
mare, prin grafică și

pictură, a criticii sociale vehe
mente In anii regimului burghezo- 
moșieresc, a bucuriei de a trăi — 
în anii de după Eliberare ci nd a 
văzut împlinindu-se idealurile unei 
vieți de muncă și luptă.

Iser a fost un căutător neobosit, 
un destoinic muncitor întru pictură.

In evoluția picturii romînești de

ISER AUTOPORTRET
după Luchian, Iser este unul din 
acei creatori care au păstrat cu 
consecvență credința pentru adevă
rul vieții. Pictorul a dat în per
manență pilda unui artist militant, 

în autoportretul lucrat în 1949, 
pictorul s-a văzut la lucru, cu o 
pensulă Intr-o mină, cu alte clteva 
în cealaltă. Se pare că privește cu 
țintuitoare atenție plnza din fața 
sa pentru a arunca pe supraiața ei 

culoare. Există in aceas- 
mult optimism și neobo- 
o atenție profundă pen- 
și viața din jur. Haina 
trabucul în colțul gurii, 

de obiș- 
pictorul este așa cum lu- 
zilnic.

Ing. ION OACHEȘ 
tehnician, responsabilul 

cabinetului tehnic 
Uzina „Vulcan"

în desfășurarea propagandei 
tehnice noi am plecat de la 
premiza că, în primul _ rînd, 
muncitorul trebuie să știe să 
aplice tehnica avansată, să 
mînuiască cu pricepere mași
nile și utilajele moderne. El 
este chemat însă totodată să 
acționeze pentru progresul 
tehnicii.

La noi se prezintă cu regu
laritate filme documentare. 
Sudarea automată și sudarea 
în baie de sgură și în mediu 
de gaz protector ; mașini auto
mate ; masele plastice în con
strucția de mașini; turnarea 
de precizie — iată numai cîte- 
ya titluri fie filme vizionate

de peste 1 400 salariați din 
uzină.

Se editează, de asemenea, 
lunar un buletin de informare 
tehnică ce se difuzează în uzi
nă la toate secțiile și atelie
rele. Buletinul cuprinde scurte 
rezumate din articolele revi
stelor, prezentarea pe dome
nii de activitate a cărților nou 
intrate în uzină, planul de 
propagandă tehnică pe luna 
următoare, prelucrări 
teriale de specialitate 
Iul mediu etc.

De mare interes se 
sesiunile tenhico-științifice or
ganizate în uzină. La ultima 
sesiune s-au prezentat intere
sante referate asupra utilaju
lui petrolier, chimic și pentru 
rafinării, utilaje proiectate și 
executate în uzina noastră. La 
sesiune au participat delegați 
din institute de cercetări, be-

de ma
la nive-

bucură

putem afirma cu certitu- 
că fiece muncitor, ingi-

de mult în întreprinderea noa
stră. S-a ținut la sculerie 
o conferință. Se intitula: 
„Dispozitive și matrițe pen
tru matrițare închisă”. A- 
jutați de cele aflate la confe
rință, precum și de documen
tația pusă la dispoziție de bi
blioteca tehnică, un grup de 
muncitori (Gh. Marin — mai
stru, Vasile Caisim — strun
gar, M. Orelt și I. Armeanu — 
matrițeri ajustori) au propus

inte, conferințele erau expuse 
în fața unui mare număr de 
muncitori neținîndu-se seamă 
de meseria lor, de gradul de 
pregătire. în ultima vreme, 
însă, conferințele se țin pe a- 
teliere, secții și specialități. 
S-au expus, de pildă, 
cum ar fi:

teme 
cuțite de mare 

productivitate, metode noi de 
așchiere a metalelor, noutăți 
în strungărie etc. Aceasta pen
tru muncitorii strungari. Celor

maistru sau tehnician 
dornic să cunoască tot

ner, 
este 
mai multe lucruri. Noi trebuie 
să-i satisfacem curiozitatea și 
interesul printr-o propagandă 
tehnică temeinică, făcută cu 
mijloace multiple și prin ac
țiuni interesante.

GH. HANTEA
președintele 

Comitetului sindicatului, 
întreprinderea metalurgică 

„Dealul Spirii"

Voi începe prin a relata un 
fapt semnificativ petrecut nu

matrițarea unor repere de la 
mașinile agricole în matrițe cu 
bacuri conice. Propunerea re
prezenta o perfecționare a si
stemului existent, duoînd la 
creșterea productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității 
produselor.

Conferințele pe teme tehni
ce sînt de un mare ajutor pen
tru muncitori. Este foarte im
portant ca acestea să fie în- 
tr-o strînsă legătură cu sarci
nile concrete ale întreprin
derii, să răspundă nevoilor ei. 
în ultimele 6 luni ale lui 
1962, la noi s-au ținut mai 
mult de 20 de conferințe. Ina-

de la turnătorie, li s-a vorbit 
despre procedeele moderne de 
formare și turnare etc.

Nu putem trece cu vederea 
unele aspecte negative în des
fășurarea propagandei tehni
ce prin conferințe. De exem
plu, nu s-au purtat întotdea
una discuții vii, creatoare în 
urma conferințelor. De ase
menea, n-a existat un fir logic 
între diferitele conferințe în 
sensul de a fi legate într-un 
ciclu care (pentru aceeași me
serie) să pornească de la ex
puneri mal «împle, ajungînd

apoi la noțiuni de înalt nivel 
tehnic.

Comisia inginerilor și tehni
cienilor de pe lîngă comitetul 
sindicatului precum și cabine
tul tehnic și-au propus pentru 
viitor unele măsuri dintre care 
redăm:

— prezentarea unor cicluri 
de filme documentare cu te
mele : automatizarea în con
strucțiile de mașini, așchierea 
modernă a metalelor, prelu
crarea metalelor cu ultrasune
te, controlul produselor prin 
ultrasunete etc.

— organizarea unor confe
rințe speciale pentru inova
tori în scopul îndrumării lor 
și popularizării inovațiilor cu 
eficiență economică foarte ri
dicată.

— organizarea unor con
sultații la locul de muncă.

5 000 broșuri, reviste,

E. KARAKAȘIAN 
inginer șef, 

întreprinderea 
„Răscoala din 1907“

Noi primim mult material 
tehnico-documentar din partea 
Editurii de specialitate, a 
I.D.T.-ului etc. Biblioteca în
treprinderii este înzestrată eu

peste
cărți de specialitate și de in
teres general. Acest material 
trebuia, desigur, difuzat larg. 
Am pus de aceea un accent 
deosebit pe prezentarea de re
cenzii în fața muncitorilor. Ele 
sînt alcătuite de către ingine
rii și tehnicienii care lucrea
ză la cabinetul tehnic, precum 
și de cei din alte servicii, 
difuzate apoi în sectoare, 
losim gazetele de perete, 
ția de radioamplificare, 
șele etc.

în numai 6 luni, biblioteca 
tehnică a înregistrat o crește
re a numărului cititorilor de 
la 356, la 469, fără să amintim 
de cei ce citesc asemenea cărți 
din alte surse. Datorită mate
rialului tehnico-documentar 
recenzat și difuzat în sectoare, 
colectivul de conducere al sec
ției boiangerie a adaptat, la 
specificul coloranților folosiți 
în întreprindere, prin selecțio
nare, un nou sistem de vopsi
re prin ridicarea temperaturii. 
Tot în urma cercetării re
vistelor de specialitate s-au 
introdus, în secțiile țesătorie 
și filatură, termohidrostate 
care stabilesc și asigură umi
ditatea și temperatura în săli
le de lucru conform prescrip
țiilor tehnologic».

Și 
Fo- 
sta- 
afi-

o pată de 
tă privire 
siț umor, 
tru lumea 
de lucru, 
dau senzația precisă 
nuit — 
crează zilnic, In ambianța fa
miliară lui a atelierului. Concen
trare fecundă în ochi și frunte, 
siguranța unei imense experiențe 
de creator în gest, agerime în 
ciuda vii stei și forță în atitudine 
— iată-1 pe Iser in autoportretul 
său.

Pictorul a ales o lumină puter
nică, care să dezvăluie intensitatea 
îmbinărilor de culoare. Sub rapor
tul măiestriei, autoportretul apare 
ca o sinteză succintă, ca o conclu
zie : se intîlnesc aici profunzimea 
dezbaterii psihologice cu stăpinirea 
culorii și a compoziției, capacita
tea de a defini total o personali
tate cu desenul de mare tradiție 
realistă și știința redării materia
lului. Lumina se modulează diferit 
pe blana răsfrlntă pe piept a 
jocului decît pe cozile de lemn 
pensulelor.

Iser se pictează ca un artist 
plin matur, deținător deplin 
printr-o muncă cotidiană — a 
demtnării, meșteșugului și artei 
sale, înzestrat cu o nesecată vi
goare, amintind pe aceea a steja
rilor bătrîni, trăind „o nouă tine
rețe", în anii de după Eliberare.

In prețuirea poporului, în reali
zarea năzuințelor sale în activita
tea de intensă construcție, Iser 
a găsit izvorul încrederii în pro
priile forțe de creație, a lncîntării 
în fața vieții — și acesta este 
sentimentul dominant pe care ți-1 
oferă plnza. Fără emfază, fără 
urmă de grandilocvență, pictorul 
dovedește prin autoportretul său 
acea reală și profundă modestie 
pe care o dă experiența unei vieți 
de luptă și muncă fecundă în 
slujba unui idea! verificat prin rea
lizare.

co
aie

de-

în-

MARIANA CELAC



REZOLUȚIA
CELEI DE A IV-A CONFERINȚE

Adunări sătești 
și generale 

ale cooperativelor 
de consum

A LI. A. S. R.
Participanții la cea de-a IV-a 

U.A.S.R. au primit cu bucurie 
salutul adresat de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne care constituie o nouă dovadă a grijii 
și prețuirii ce o acordă conducerea partidului 
și statului nostru tineretului universitar și 
activității asociațiilor studenților, un nou și 
însuflețitor îndreptar în întreaga activitate 
ce se desfășoară în învățămîntul superior.

Conferința exprimă dragostea și recunoștin
ța studențimii față de Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, față de 
guvernul Republicii Populare Romîne pentru 
condițiile tot mai bune de studiu și trai ce le 
sînt asigurate și pentru minunatele perspec
tive de viitor, hotărîrea studenților de a 
munci cu sîrguință spre a deveni buni specia
liști, capabili să servească cu abnegație și 
devotament mărețele idealuri ale poporului 
nostru, construirea socialismului și comunis
mului.

Luînd în dezbatere raportul prezentat, Con
ferința apreciază pozitiv activitatea Consiliu
lui U-A.S.R. și a asociațiilor studenților în 
ultimii doi ani pentru îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de cea de-a IlI-a Conferință.

Mobilizînd studenții la însușirea unor te
meinice cunoștințe teoretice șl practice, aso
ciațiile au contribuit, alături de cadrele di
dactice și conducerile institutelor, la îndepli
nirea în ansamblu a sarcinii oa numărul stu
denților cu o pregătire bună și foarte bună să 
devină predominant.

Asociațiile și-au sporit aportul la formarea 
polițico-ideologică și moral cetățenească a ti
neretului universitar, la buna desfășurare a 
activității cuitural-artistice și sportive în rîn
dul studenților, au organizat în mai bune con
diții controlul obștesc Ia cămine și cantine, 
vacanța și odihna studenților.

Conferința a analizat lipsurile existente în 
munca asociațiilor în domeniul pregătirii stu
denților la un nivel superior, al legării cu
noștințelor teoretice cu practica și al cuprin
derii maselor largi de studenți în 
eultural-educativă.

Pe baza îndrumărilor cuprinse 
adresat Conferinței de către C.C. 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Raportului de
U.A.S.R., precum și a propunerilor făcute în 
cadrul discuțiilor, Conferința stabilește urmă
toarele sarcini de viitor ale asociațiilor stu
denților din R.P.R. :

Sarcina principală a asociațiilor este ca prin 
întreaga lor activitate șă oontribuie mai mult 
la sporirea răspunderii studenților față de 
pregătirea lor profesională pentru obținerea 
unor rezultate superioare la învățătură, ast
fel îneît în momentul absolvirii fiecare stu
dent să posede cunoștințe la nivelul exigen
țelor crescute ale dezvoltării economiei și cul
turii socialiste și să facă față cu succes ce
rințelor practice ale domeniului în care va 
activa.

Asociațiile sînt chemate să sprijine activ 
eforturile conducerilor institutelor și facultă
ților, cadrelor didactice în perfecționarea și 
modernizarea procesului de învățămînt și 
orientarea lui consecventă spre cerințele prac
ticii în scopul ridicării nivelului general al 
îuvățămîntului superior.

Drumul cel mai sigur spre realizarea unei 
temeinice pregătiri de specialitate îl consti
tuie munca personală, studiul individual 
care trebuie să devină factorul hotărîtor în 
procesul pregătirii profesionale a fiecărui stu
dent. Asociațiile sînt datoare să lupte cu per
severență pentru întărirea disciplinei, pentru 
ca fiecare student să înțeleagă că respectarea 
normelor universitare este o condiție esențială 
fără de care nu se pot însuși cunoștințe te
meinice, nu se pot obține rezultate superioare 
în pregătirea profesională. Folosind cu mai 
multă eficacitate mijloacele de care dispun, 
îmbunătățind conținutul activității lor și lăr
gind sfera de preocupări, asociațiile sînt da
toare să asigure participarea activă și con
știentă a fiecărui student la procesul de in- 
vățg.mînt în toate verigile sale și pe întreg 
parcursul anului, să dezvolte combativitatea 
și fermitatea masei de studenți față de orice 
abateri și încălcări ale normelor vieții uni
versitare.

Desfășurînd o muncă diferențiată, asocia
țiile trebuie să dezvolte în rîndul tuturor stu
denților atitudinea înaintată față de muncă, 
dragostea pentru profesia aleasă, interesul și 
pasiunea față de tot ce este nou în știință și 
tehnică, deprinderea de a munci sistematic, 
independent, de a desfășura o activitate crea
toare, pătrunsă de spirit inovator.

Asociațiile trebuie să-și sporească contribu
ția la înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid 
privind legarea învățămîntului de practică, 
stimulînd interesul studenților pentru cunoaș
terea temeinică a problemelor economiei și 
culturii noastre socialiste, în cadrul întregu
lui proces de invățămint, prin folosirea din 
plin a perioadelor de practică, prin dezvolta
rea activității cercurilor științifice studențești 
care trebuie mai puternic orientate spre re
zolvarea temelor izvorîte din necesitățile prac
ticii construcției socialismului, ca și prin ce
lelalte forme de activitate.

Asociațiile sînt chemate să contribuie și mai 
mult Ia dezvoltarea preocupării studenților 
pentru însușirea marxism-leninismului — cea 
mai înaintată concepție despre natură și so
cietate care îi ajută la înțelegerea justă și a- 
profundarea oricărei ramuri a științei, pentru 
cunoașterea și însușirea hotăririlor partidului 
nostru, să răspîndească larg în masa studen
ților cartea politică și ideologică.

O sarcină deosebit de importantă care stă 
în prezent în fața asociațiilor noastre este ri
dicarea pe o treaptă mai inaltă a întregii

Conferință a 
și entuziasm

activitatea

activitate al

în salutul 
al P.M.R., 

Miniștri, a 
Consiliului

munci politice, culturale, artistice șl sportive 
desfășurată în rîndurile studenților.

Asociațiile trebuie să aducă un aport mai 
mare la dezvoltarea sentimentelor patriotice 
și internaționaliste ale tineretului universitar, 
ia educarea studenților in spiritul dragostei și 
devotamentului nețărmurit față de poporul 
nostru, față de Partidul Muncitoresc Romîn și 
patria socialistă. Prin întreaga lor activitate 
asociațiile sint datoare șă dezvolte mindria 
patriotică a tineretului universitar pentru tra
dițiile de luptă revoluționară ale poporului în 
frunte cu eroica noastră clasă muncitoare, ho- 
tărîrea nestrămutată de a urma și a fi demni 
de aceste minunate tradiții, să ajute studen
ții în cunoașterea trecutului, pentru ca în ra
port cu el să înțeleagă adevăratele proporții 
ale realizărilor obținute în patria noastră sub 
anii socialismului și perspectivele care se 
deschid în viitor prin planurile științifice ela
borate de partid.

Asociațiilor Ie revine sarcina de a cultiva 
CU mai multă perseverență în rîndul studen
ților înaltele trăsături politico-morale ale o- 
mului înaintat al orînduirii noastre, să lupte 
cu mai multă hotărîre împotriva oricăror in
fluențe ale ideologiei și moralei burgheze, sti- 
muiînd opinia studenților împotriva manifes
tărilor negative, împotriva încălcării norme
lor conviețuirii socialiste.

în ansamblul activității asociațiilor, trebuie 
să crească preocuparea pentru organizarea 
timpului liber al studenților în scopul lărgirii 
orizontului lor cultural, al desfășurării unei 
activități recreative, plăcute și instructive. 
Activitățile cultural-educative organizate de 
asociații să fie mai puternic orientate spre 
cultivarea gustului pentru frums al tineretu
lui universitar, spre dezvoltarea spiritului de 
discernămînt în aprecierea fenomenului artis
tic în special prin popularizarea largă a valo
rilor create de poporul nostru, a operelor cu 
mesaj înaintat din arta și cultura universală.

Conferința consideră necesar ca asociațiile, 
cu sprijinul permanent al organelor U.C.F.S., 
să lărgească continuu baza de masă a sportu
lui universitar, folosind formele simple ale e- 
ducației fizice și să îmbunătățească activitatea 
tuturor cluburilor sportive studențești.

Ca organizații obștești ale studenților, aso
ciațiile trebuie să-și îmbunătățească întreaga 
activitate social-gospodărească, să folosească 
mai rațional fondurile destinate asistenței so
ciale studențești, să dezvolte spiritul gospodă
resc al studenților, grija pentru folosirea bu
nurilor ce le sînt puse la dispoziție, să spo
rească preocuparea pentru exercitarea contro
lului obștesc.

Pentru ca asociațiile să-și poată îndeplini cu 
succes sarcinile mari care Ie stau în față este 
necesar ca ele să-și îmbunătățească neîncetat 
munca organizatorică, stilul și metodele de 
muncă și în acest fel să sporească capacitatea 
de mobilizare a studenților în întreaga lor ac
tivitate. Consiliile asociațiilor și uniunilor de 
asociație să atragă în activitatea lor mai mulți 
studenți, să înlăture manifestările de forma
lism, tendința de a organiza prea multe șe
dințe, care duce la supraîncărcarea studenți
lor.

Consiliul U.A.S.R., Consiliile U.A.S. pe cen
tre universitare și institute trebuie să îmbu
nătățească munca de control și îndrumare, 
membrii acestora să-și desfășoare în princi
pal activitatea lor în facultăți, ani și grupe, 
ajutînd practic la organizarea îndeplinirii ho
tărârilor și a activității de asociație.

Conferința a IV-a a U.A.S.R. exprimă ho- 
tărîrea studenților din R.P.R. de a sprijini și 
în viitor politica externă promovată de gu
vernul R.P.R., politică de apărare a păcii, de 
întărire continuă a unității lagărului socialist, 
de solidaritate și sprijinire a mișcării de eli
berare națională a popoarelor, de dezvoltare 
a relațiilor de colaborare cu toate țările, in
diferent de orînduirea socială, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Studenții țării noastre vor milita și pe mai 
departe pentru întărirea continuă a legături
lor frățești cu tineretul și studenții din țările 
socialiste, pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu studenții progresiști din toată lu
mea, sporindu-și contribuția la întărirea co
laborării și făurirea unității mișcării interna
ționale studențești. U.A.S.R. își va aduce și de 
aci înainte contribuția la activitatea Uniunii 
Internaționale a Studenților și a Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat.

Dind expresie dorinței de pace și prietenie 
a studențimii romîne, Conferința a IV-a a 
U.A.S.R. reînnoiește chemarea către toate u- 
niunile naționale și organizațiile studențești 
internaționale de a milita pentru cooperare și 
unitate in mișcarea studențească din întreaga 
lume, în vederea unirii eforturilor și a crește
rii contribuției tineretului universitar la lupta 
pentru pace și progres social.

Studenții Republicii Populare Romîne sînt 
mîndri că trăiesc și muncesc în epoca victo
riei socialismului. Nelimitate sînt perspecti
vele deschise în fața patriei noastre prin mun
ca harnicului și talentatului nostru popor, 
condus cu înțelepciune și fermitate de către 
partid.

Studenții văd în politica Partidului Munci
toresc Romîn expresia cea mai inaltă a idea
lurilor și năzuințelor poporului nostru, o ur
mează neabătut și o consideră ca pe propria 
lor politică, fiind conștienți că numai mun
cind pentru a contribui Ia înfăptuirea ei pot 
sluji cu adevărat cauza dezvoltării continue 
a patriei socialiste.

Conferința a TV-a a U.A.S.R. exprimă an
gajamentul întregii noastre studențimi de a 
aplica neabătut in viață îndemnurile partidu
lui, de a învăța cu pasiune și perseverență 
pentru a dobîndi o pregătire de înalt nivel, de 
a-și dedica puterea de muncă, talentul și e- 
nergia creatoare operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste, înfloririi scumpei noastre 
patrii — Republica Populară Romină.

In întreaga țară se desfă
șoară adunările sătești și ge
nerale ale cooperativelor de 
consum, în cadrul cărora se a- 
nalizează activitatea de apro
vizionare, desfacere și achiziții 
a acestor unități și sarcinile 
ce le revin pentru anul în 
curs. In adunările care au a- 
vut loc pînă acum s-a arătat, 
printre altele, că magazinele 
sătești au pus la dispoziția să
tenilor cantități mai mari de 
mărfuri și în sortimente mai 
variate, s-au construit noi ma
gazine, iar altele au fost mo
dernizate. Anul trecut, de pil
dă, cooperativele de consum au 
desfăcut un volum de mărfuri 
a căror valoare este cu 4,5 mi
liarde lei mai mare decît în 
1958. De asemenea, în ultimii 
4 ani au fost construite 1 300 
noi magazine sătești, dotate cu 
utilaj comercial modern.

Cei peste 100 000 de coope
ratori participant la discuții 
în adunările sătești și ge
nerale, care 
pînă acum, 
meroase propuneri privind 
îmbunătățirea pe mai deparie 
a aprovizionării satelor, lărgi
rea numărului de sortimente 
— mai ales a bunurilor de uz 
îndelungat — s-au angajat să 
sprijine ridicarea de noi ma
gazine. Cooperatorii din nu
meroase sate din regiunile 
Iași, Argeș, Hunedoara. Cluj 
au propus înființarea de secții 
de prestări de servicii, ca ciz
mării, frizerii, croitorii etc.

S-au făcut, de asemenea, 
propuneri menite să ducă la 
reducerea continuă a cheltuie
lilor de circulație a mărfurilor, 
la colaborarea mai strînsă 
dintre gospodăriile colective 
și cooperative etc.

au avut 
au făcut

loc 
nu-

Dejun în cinstea membrilor
Comitetului executiv C.A.E.R
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 21 februarie guvernul so

vietic a oferit un dejun în 
cinstea membrilor Comitetului 
executiv al C.A.E.R., care 
participă la cea de-a 4-a șe
dință a Comitetului executiv.

Din partea sovietică la de
jun au participat Mihail Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
miniștri, Nikolai Fadeev, se
cretar al. C.A.E.R.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie 
frățească și cordialitate.

La Praga: S-a deschis cea de-a treia conferința
a Consiliului de mterviziune

Cunojfinfele temeinice însușite în Școala profesională l-au ajutat 
pe sudorul Aurel Cart, de la Uzinele „lndependen|a"-Sibiu să 

devină în scurt timp fruntaș în produefie.

Foto : I. CUCU

Plccarea unei delegații a

in Austria
O delegație a Partidului 

Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Petre Lupu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
șef de secție la C.C. al P.M.R., 
a plecat joi seara spre 
Austria, unde va face o vizită 
de două săptămîni la invitația

conducerii Partidului Comu
nist din Austria.

La plecare, în 
au fost de față 
C.C. al P.M.R., 
partid.

gara de nord, 
membri ai 

activiști de

(Agerpres)

Spre noi succese in
(Urmare din pag. I)

strings fierul vechi necesar 
oțelăriilor, să redea noi și noi 
terenuri agriculturii.

In perioada care urmează 
în centrul atenției organelor 
și organizațiilor U.T.M. tre
buie să stea mobilizarea tine
retului la lucrările de cons
trucții, reparații, întrețineri de 
străzi și trotuare, extinderea 
și întreținerea de spații verzi, 
plantarea de pomi și arbori or
namentali, amenajarea și în
treținerea de baze sportive, 
construcția, repararea și între
ținerea de școli, cămine cultu
rale, monumente istorice.

O amploare și mai mare tre
buie să capete colectarea de
șeurilor metalice și a metale
lor vechi, feroase și neferoase,

în vederea asigurării ritmice 
cu materie primă a agregate
lor siderurgice. Tinerii de la 
sate trebuie să-și îndrepte e- 
forturile înspre lucrările de 
împădurire, îngrijirea arhnre- 
telui, combaterea dăunătorilor, 
recoltarea de semințe forestie
re. Organizațiile U.T.M. tre
buie să acorde o atenție deo
sebită acțiunilor de redare a 
noi terenuri agriculturii, prin 
desecări, indiguiri, consolidări 
de maluri, defrișări, la acțiu
nea patriotică de curățirea și 
întreținerea pășunilor și creș
terea productivității acestora, 
la executarea construcțiilor 
agrozootehnice.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M., în 
colaborare cu sfaturile popu
lare și celelalte organizații de

PRAGA 21 (Agerpres). —
La 20 februarie a.c. s-a des

chis la Praga cea de-a treia 
conferință a Consiliului de in- 
terviziune. Participă reprezen
tanți ai televiziunii din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă,

R.D.G., R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Conferința va discuta schim
bul de emisiuni ale interviziu- 
■nii pe lunile aprilie—mai 1963, 
precum și probleme legate 
de schimbul internațional 
programe.

de

N F O R MÂȚII
Joi seara 

prieteniei 
conferința : 
dezvoltării

a avut loc la Casa 
romîno-sovietice 

„Ritmul înalt al 
economice a

U.R.S.S.". Au vorbit tovarășul 
Mauriciu 
ședințe 
Stat al

va duce la 
neralizarea 
zultatelor 
țifice.

introducerea și 
în practică 
cercetărilor

a
ge- 
re- 

știin-

Novac, vjcepre- 
al Comitetului de 

Planificării.
★

de două zile s-au des- 
la

Timp 
fășurat 
plenarei Consiliului agricol re
gional. Specialiști de la stațiu
nile experimentale Suceava, 
Fălticeni și ingineri agronomi 
din G.A.S. și G.A.C. au pre
zentat circa 50 de referate și 
comunicări științifice.

Plenara Consiliului agricol 
regional a constituit un valo
ros schimb de experiență care

Suceava lucrările

(Agerpres)

Pe scurt
• După cum s-a mai anunțat 

echipa de fotbal Dinamo București 
va susține două întîlniri in Cipru. 
Fotbaliștii romîni vor juca sîmbă- 
tă și duminică în compania a două 
selecționate locale. Din Cipru echi
pa dinamovistă va pleca în Izrael 
unde va întreprinde un turneu de 
3 jocuri : la 27 februarie la Tel 
Aviv cu echipa selecționată a ligii 
I-a, la 4 martie la Haiffa cu o se
lecționată a orașului și la 6 marți» 
la Tel Aviv cu Hapoel.

Din lot fac parte Uțu, Datcu, 
Nunweiller III, Popa, Ivan, Ene, 
Ghergheli, Pîrcălab, Țîrcovnicu, 
Unguroiu, Varga și alții.

• Au fost stabilite datele tntîl- 
nirii de handbal dintre echipele 
masculine Dinamo București șl 
Skovbakken Aarhus din cadrul se
mifinalelor „Cupei campionilor 
europeni1'. Primul joc va avea loc 
Ia 21 martie la Aarhus, Iar cel de 
al doilea la 28 martie la București.

• Echipa de hochei pe gheată Le
gi a Varșovia a susținut cel de-al 
patrulea meci la Sofia, tntilnind 
selecționata orașului. Hocheiștll 
bulgari au Învins cu scorul de 3—2 
(1—0 ; 2—2 i 0—0).

(Agerpres)

★
a avut 

concertul
loc
orchestrei

în Ca-

Pregătiri intense în vederea Campionatelor

mondiale de tenis de masă de la Praga

Joi seara 
pitală 
simfonice a Radioteleviziunii 
sub bagheta cunoscutului di
rijor sovietic Boris Haikin, 
artist al poporului al 
R.S.F.S.R.

Programul concertului a cu
prins : uvertura la opera 
„Maeștrii cîntăreți din Nlirn- 
berg” de Richard Wagner, 
concertul în re major pentru 
vioară și orchestră de P. I. 
Ceaikovski, solist Ion Voicu, 
artist emerit, suita moldove
nească de N. I. Peico și poe
mul simfonic „Till Buhoglin- 

de Richard Strauss.
★

La Casa de Cultura din Doro- 
hoi, activiștii culturali din raion 
au participat la un schimb de 
experiență. Ei au ascultat și ex
puneri despre situația interna
țională, despre unele probleme 
științifice, au vizionat spectacole 
artistice prezentate de formații 
de amatori ale căminelor cultu
rale fruntașe.

9

raga se pregătește să 
primească în luna a- 
prilie oaspeți dragi, 
„cele mai bune pa
lete de tenis de 
masă" din lume, che
mate să-și dispute 
lntlietatea in marea

Întrecere, Campionatele mondiale.
La startul competiției și-au a- 

nunfat participarea și sportivi al 
tării noastre, în frunte cu maestrele 
emerite ale sportului MARIA ALE
XANDRU și GETA PITICĂ, cam
pioane mondiale în proba de dublu 
temei. Cele două sportive vor in- 
aerca să reediteze excepționala vic
torie realizată la ediția precedentă 
a Campionatelor mondiale disputată 
în R. P. Chineză.

Jn flecare zi din ultimele șase 
luni, ,,termometrul" antrenamente
lor a crescut în raport cu progra
mul de pregătire, afllndu-se In a- 
ceste zile la gradul de maximă in
tensitate.

Și-acum, vă oferim o invitație i

să asistăm împreună Ia un antrena
ment al lotului feminin.

Prima cunoștință : antrenorul se
lecționatei noastre feminine, PITU 
POP. care cronometrează acum dis
putarea etapelor de antrenament, 
lată, de altfel si primul amănunt 
privind desfășurarea pregătirilor și 
anume, dispunerea orelor de antre

Lc antrenamentul 
campioanelor 

mondiale

nament In etape cu teme, variind 
în timp de la 30—45 minute. Două 
din cele cinci etape slnt rezervate 
în exclusivitate pregătirii forma
ției de dublu.

In sala de antrenament domnește 
O atmosferă de muncă intensă, de 
maximă concentrare, care ne amin
tește de marile concursuri oficiale.

— Șl-1 firesc să fie așa. Ne a- 
llăm în perioada de vîri. Efortu
rile Ia care sînt solicitate acum 
sportivele noastre, echivalează in
tr-o comparație cu parcurgerea de 
către un atlet a distantei de 
12 000—15 000 m, ne informează a- 
mabil tovarășul Pop.

— Și sub ce forme, prin ce ele
mente tehnice este parcursă aceas
tă veritabilă probă de fond ?

— Evident, în primul rina avem 
In vedere pregătirea fizică în aer 
liber (atletism mai ales), ca șl în 
sală (gimnastică, sărituri cu coarda, 
exerciții cu mingea medicinală sau 
tenis de clmp). Toate exercițiile se 
eiectuează Intr-un regim sporit de 
viteză.

Și iată că a sosit timpul unei 
scurte pauze de relaxare. Un pri
lej bun de a cunoaște și părerea 
sportivelor noastre.

— Ne ailăm in toiul pregătiri
lor, ne spune maestra emerită a 
sportului, Maria Alexandru. în 
ultimele luni ne antrenăm intr-o 
sală a stadionului Republicii, unde 
avem condiții excelente. In ceea 
ce mă privește, mă concentrez pe 
apărarea dirijată de lingă masă 
cu lovituri de contra in linie și de 
pe ambele părți ale mesei. In pro
ba de dublu, voi evolua alături de 
maestra emerită a sportului Geta 
Pitică, deosebit de slrguincioasă 
în pregătire.

Odată cu Începerea antrenamen
tului am reluat discuția cu tova
rășul antrenor Pop.

— In preajma mondialelor ne aș
teaptă examene dificile. Vom par
ticipa la două Întreceri progra
mate in Anglia și R. P. Germană.

Concursurile acestea la care vor 
fi prezent! jucători dintre cei mai 
valoroși, au darul să ne ofere cea 
mai fidelă verificare a stadiului de 
pregătire. Scontăm pe cucerirea 
unor victorii prețioase.

Premiera filmului „Lupeni 29“ la Lupeni
Joi după-amiază a avut loc 

în sala Palatului cultural din 
Lupeni premiera filmului „Lu- 
peni-29“, producție a Studiou
lui cinematografic „București", 
care evocă momente ale eroi
celor lupte greviste desfășurate 
în 1929 de minerii din Lupeni.

La spectacol au participat 
mineri fruntași îp producție 
de la Lupeni și din alte loca
lități ale Văii Jiului, reprezen
tanți ai organelor de partid și 
de stat locale, conducători de 
întreprinderi.

Filmul „Lupeni-29“ s-a bucu
rat de un deosebit succes. In- 
terpreții principali ai filmului, 
prezenți în sală, au fost felici
tați călduros de mineri pentru 
această realizare a cinemato
grafiei noastre.

136 pag.Foto reportaj : 
VASILE RANGA

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)re- 
de

Joc
de

începe o nouă zi de antrena
ment. împreună cu antrenorul 
Pitu Pop sportivele lotului 
publican o'iscută programul 
pregătire, (fotografia nr. 1) 
cu opt mingii de tenis
cîmp pentru sporirea vitezei 
de execufie a mîinilor. (foto
grafia nr. 2) Geta Pitică „la 

lucru" (fotografia nr. 3)

munca patriotică
masă trebuie să stabilească 
din timp obiectivele precise de 
muncă patriotică. Pentru ob
ținerea unei eficiențe econo
mice maxime, organizațiile 
U.T.M., sfaturile populare, în
treprinderile și instituțiile ce 
sînt direct interesate în reali
zarea diferitelor obiective con
crete prin muncă patriotică să 
acorde atenția cuvenită asigu
rării tuturor condițiilor 
riale și tehnice.

Organizațiile U.T.M. 
trebui să împletească
munca patriotică a tineretului 
cu cîntecul, jocul, voia bună, 
în acțiunile de muncă patrio
tică să fie mobilizați cît mai 
mulți tineri, astfel ca să nu 
existe cazuri de supraîncăr
care a unora.

mate-

vor 
strîns

Desfășurarea unei activități 
însuflețite de către organiza
țiile U.T.M. — organizînd bine 
munca și stimulîndu-i pe cei 
ce merită — va duce la antre
narea a sute și sute de mii de 
tineri în activitatea patriotică.

Să devină un prilej de mare 
mîndrie pentru fiecare organi
zație de bază U.T.M. de a avea 
un număr cît mai mare de ti
neri pe al căror piept să se 
afle insigna de „fruntaș al 
muncii patriotice”, instituită 
de C.C. al U.T.M.

Este o datorie de mare cin
ste pentru fiecare tînăr de a 
munci cu însuflețire pe șantie
rele muncii patriotice, adu- 
cîndu-și astfel o contribuție la 
lupta întregului popor pentru 
continua înflorire a scumpei 
noastre patrii.

Hrană pentru recolta acestui an
(Urmare din pag. I)

O cantitate nu
la

de bălegar, 
prea mare s-a transportat 
platformele din capătul tarla
lelor.

Gospodăriile colective „7 No
iembrie" din Pîrlita, „Răscoa
la de Ia Bobîlna“-Sărulești, 
„Al. I. Cuza“ din Siliștea, gos
podăria colectivă din Horia 
au transportat cantități de în
grășăminte naturale mult prea 
mici — pînă la 100—200 de 
tone — față de necesitățile și 
posibilitățile lor.

★
Raidul nostru în cele cîteva 

gospodării colective din raio
nul Lehliu ne-a oferit prilejul 
să constatăm că acțiunea de 
fertilizare a solului, colectivi
știi din acest raion au în
ceput-o cu săptămîni în urmă, 
obținînd pînă la această dată 
rezultate bune.

Exemplul 
U.T.M. care au 
ceastă acțiune

organizațiilor 
antrenat la a- 

pe toți tl-

nerii colectiviști dovedește, 
de asemenea, că tinerii colec
tiviști din raion au sufi
ciente posibilități să dea un 
sprijin serios acestei acțiuni ce 
va determina o creștere im
portantă a producțiilor agri
cole din acest an. în aceste 
zile, organizațiile U.T.M. din 
gospodăriile colective trebuie 
să organizeze convoaie de ate
laje, să transporte la cîmp 
toate îngrășămintele bine fer
mentate care să fie împrăștia
te în mod deosebit pe terenu
rile ce vor necesita arături de 
primăvară. în același timp, ti
nerii colectiviști să fie mobi
lizați la transportul urgent al 
întregii cantități de gunoi 
de grajd proaspăt, necesar 
amenajării întregii suprafețe 
de răsadnițe planificată. De 
altfel, Comitetul raional U.T.M. 
Lehliu a și luat o serie de mă
suri în vederea intensificării 
acestei acțiuni la care tinere
tul e chemat să-și aducă o 
mare contribuție.

în EdKura politică ț 
a apărut: t

^Militarismul german* 
:: și Romînia t 
o CONSTANTIN NICOLAE, * 
••S. ASANDEI, N. CONDU-* 

RACHI, A. PETRI, R. TIU-I
I LESCU

Corespondenții voluntari 
ne informează

ajutat să-l pregătească toți co
legii săi.

Luînd cuvîntul, elevii Opri- 
șa Ion, Rădușcă Gheorghe, 
Colțan Iulian, Matei Mircea și 
mulți alții și-au exprimat re
cunoștința pentru condițiile 
minunate pe care le au de a 
deveni cetățeni multilateral 
dezvoltați, de a-și însuși te
meinic minunata meserie de 
miner.

Numeroase colective cultu- 
ral-artistice oglindesc pe sce
nele întreprinderilor, cămine
lor culturale, ale oaselor raio
nale de cultură sau ale școli
lor aspecte din viața fericită 
de azi a poporului nostru, re
amintesc fragmente din viața 
grea trăită sub regimul bur
ghez o-moșieresc.

La căminul cultural din co
muna Ivești, raionul Vaslui, 
ne scrie tovarășul Totoi Mir

cea, instructor al comitetului 
raional U.T.M., utemiștii au 
organizat o frumoasă „Joie a 
tineretului” cu un program 
intitulat „Iar e țara-n sărbă
toare”.

Au participat peste 200 de 
tineri colectiviști. Din cînte- 
cele interpretate de corul pe 
patru voci, format de tinerii 
din sat, „Te cînt partid”, „Mul
țumim din inimă partidului”, 
„Am o țară ca o floare”, din 
recitările : „Vot Ia 18 ani” și 
din dansurile populare, s-a 
desprins bucuria vieții noi pe 
care o trăiesc oamenii muncii 
din patria noastră.

Despre asemenea manife
stări închinate alegerilor de la 
3 martie ne-au mai scris și 
Petru Abrudeanu din comuna 
Răspig, regiunea Crișana, Ma
rian Adam, din comuna Foeni, 
raionul Timișoara, Bran Mir
cea din orașul Strehaia și 
mulți alți corespondenți vo
luntari.

Cursuri de specializare 
pentru tractoriști

în stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Plo
iești funcționează — înce- 
pînd din acest an — cursuri 
speciale de lungă durată pen
tru ridicarea nivelului de pre
gătire tehnică al mecanizato
rilor.

Cursurile, care sînt frecven. 
tate de aproape 2 000 de trac
toriști, cuprind lecții teoretice 
și practice despre: întreține
rea și repararea tractoarelor

și a principalelor mașini agri
cole moderne ; remedierea de
fecțiunilor ; mînuirea apara
telor de măsură și control, 
a utilajelor și dispozitivelor 
de atelier ; exploatarea și re
glarea tipurilor noi de mașini 
agricole. Cursanții își însușesc, 
de asemenea, cunoștințe des
pre agrotehnică, despre căile 
de reducere a prețului de cost 
etc.

(Agerpres)



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
. ■■■■ ____________ - ■ ■ _____ —_ »  - ■ ' - ■ -

Cuvintarea lui F. Malinschi 
la postul de radio O.N.U. 

de la Geneva
GENEVA 21 (De la trimisul 

special Agerpres C. Benga): După 
încheierea lucrărilor conferinței 
Națiunilor Unite pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvoltate, 
acad. V. Malinschi, prim secre
tar adjunct al Academiei R. P. 
Romîne, membru al delegației 
R.P.R., a fost solicitat de postul 
de radio al Oficiului O.N.U. pen
tru Europa din Geneva, să-și îm
părtășească impresiile în legătură 
cu această însemnată întrunire. 
Subliniind că în cadrul conferin
ței s-au abordat și s-a reușit să 
se aprofundeze multe din pro
blemele majore ale țărilor insu
ficient dezvoltate, acad. V. Ma
linschi a relevat că ea a contri
buit fără îndoială la clarificarea 
perspectivelor și precizarea o- 
rientării în problemele de mare

Succesul Teatrului „Țăndărică" 
în K A« (1.

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Teatrul Țăndărică își continuă 
cu succes turneul în R.A.U. 
Spectacolele „Mina cu cinci 
degete” și „Micul Muk” au fost 
prezentate pe scenele teatrelor 
din Cairo și Alexandria.

Ziarele „Al Ahram”, „Al 
Gumhuria", „Al Massa“, „Pro
gres Egyptien” apreciază po
zitiv spectacolele Teatrului

Declarația ministrului Comerțului 
al Japoniei cu privire 

la comerțul cu U. R. S. S.
TOKIO 21 (Agerpres).— Gu- 

gernul japonez nu are nici un 
fel de drept să interzică ex
portul de tuburi de oțel pen
tru conducte petrolifere în 
Uniunea Sovietică, a declarat 
Hadzime Fukuda, ministrul 
comerțului exterior și indu
striei al Japoniei.

Răspunzînd la întrebările 
deputaților partidelor de opo
ziție în comisia bugetară a Ca
merei Inferioare a parlamen
tului, el a declarat că guver
nul japonez abia a încunoș- 
tiințat firmele exportatoare de 
tuburi de oțel cu privire la 
cererea N.A.T.O. și a guvernu
lui american de a se interzi
ce livrarea de tuburi pentru 
conductele petrolifere în U- 
niunea Sovietică. Guvernul, a 
spus Fukuda, nu are posibili

O anchetă Gallup despre:

Nivelul preocupărilor culturale 
ale americanilor

NEW YORK - George Gal
lup, directorul binecunoscutu
lui institut american pentru 
sondarea opiniei publice, înfă
țișează în ziarul „New York 
Herald Tribune” rezultatele 
unui sondaj efectuat pe scară 
largă pentru a determina ni
velul preocupărilor culturale 
ale americanilor. „Rezultatele 
sînt amestecate’, se spune 
chiar în titlul articolului sem
nat de Gallup.

Persoanele interogate în ca
drul acestei anchete au primit 
o listă incluzînd 11 activități 
culturale și de altă natură și 
au fost rugate să răspundă 
dacă în ultimele 12 luni li s-a

PE SC
MOSCOVA. — La Muzeul de 

artă plastică „A. S. Pușkin" din 
Moscova, unul din cele mai cunos
cute din lume, se desfășoară șe
dințele consiliului științific consa
crate rezultatelor activității de 
cercetare pe anul trecut. La ședin
ța din 21 februarie Lora Eliasber- 
ger, director-adjunct al muzeului, 
autoarea unor cărți și studii des
pre arta plastică romînească, a 
făcut o amplă comunicare, primită 
cu viu interes, intitulată „Locul 
lui Ștefan Luchian în arta romî
nească". La ședința consiliului 
științific au asistat membri ai am
basadei R. P. Romîne la Moscova. 
Tovarășul Gheorghe Marin, secre
tar al ambasadei, a dăruit muzeu
lui de artă plastică „A. S. Pușkin" 
o colecție de reproduceri după 
cele mai cunoscute lucrări de artă 
plastică romînească.

LIMA. — în regiunile de nord 
ala statului Peru bintuie o se
cetă cumplită. Agricultura a avut 
de suferit pagube serioase. Zece 
mii de țărani au rămas fără 
lucru.

Caravane cu familii de țărani 
părăsesc regiunea cuprinsă de se
cetă în căutare de pîine și de 
lucru.

• DJAKARTA. — Recent, preșe
dintele Filipinelor, Macapagal, a 
formulat propunerea de a - se con
voca o conferință la nivel înalt cu 
participarea șefilor de state și gu
verne ai Filipinelor, Indoneziei, 
Malayei și Tailandei pentru a se 
încerca destinderea încordării care 
a luat naștere în Extremul Orient 
în legătură cu proiectata creare a 
Federației Malayeze. Definind po
ziția Indoneziei față de această 
propunere, ministrul de externe in
donezian, Subandrio, a declarat, 
potrivit agenției Antara, că „tre
buie mai întîi cunoscute bazele si 
obiectivele unei asemenea întâl
niri". Potrivit unor știri, o delega
ție indoneziană, condusă de Su

actualitate ale omenirii și a con
stituit o manifestare a solidari
tății internaționale.

Relevînd că din dezbateri a 
reieșit clar faptul că transformă
rile economice și sociale ce se 
proiectează sau sînt în curs de 
realizare în țările insuficient 
dezvoltate trebuie efectuate în 
interesul popoarelor, acad. V. 
Malinschi a declarat că oamenii 
de știință din R. P. Romînă nu-și 
vor precupeți nici pe viitor efor
turile pentru a ajuta aceste țări 
să cunoască tot ce este mai va
loros în patrimoniul culturii na
ționale romînești, tot ce este mai 
eficient în realizările științei și 
tehnicii din țara noastră, tot ce 
este mai bun în experiența con
struirii vieții noi în Republica 
Populară Romînă.

bucureștean, subliniind origi
nalitatea, fantezia, umorul și 
măiestria păpușarilor romîni. 

într-un articol publicat în 
revista „Images”, se arată că 
Teatrul Țăndărică a adus cu el 
producțiile sale cele mai bune 
pe care publicul arab le aplau
dă de multe ori la scenă des
chisă.

tatea să interzică exportul de 
tuburi de oțel și nu va în
drăzni să-și depășească împu
ternicirile sale. Fukuda a a- 
dăugat că ambasada america
nă în Japonia a fost informa
tă de această poziție a guver
nului și în legătură cu acea
sta s-a subliniat că Japonia 
are libertatea deplină de a ho
tărî independent asemenea 
probleme.

După cum transmite agen
ția „Kiodo Țușin”, societatea 
japoneză „Iavata Kokan’, ca
re a semnat cu Uniunea So
vietică un contract cu privi
re la livrarea a 20 000 tone 
tuburi de oțel pentru conduc
te petrolifere, va livra luna 
viitoare prima tranșe de tu
buri cu diametru mare.

întîmplat să participe măcar o 
dată la una din activitățile 
menționate. La întrebarea 
dacă au citit măcar o carte de 
la un capăt pînă la celălalt, 
numai 46 la sută din ameri
canii întrebați au răspuns a- 
firmativ. „Așadar, conchide 
Gallup, ancheta a arătat că 
mai mult de jumătate dintre 
americanii adulți nu au citit 
în ultimul an măcar o singură 
carte’’. Numai 17 la sută dintre 
americanii adulți au asistat în 
ultimul an la un spectacol de 
teatru. 84 la sută dintre cei 
întrebați nu au fost la nici un 
concert, 83 la sută dintre ei 
nu au vizitat nici un muzeu și 
nici o expoziție de artă.

bandrio, va pleca în curînd Ia Ma
nila pentru a examina împreună 
cu guvernul filipinez propunerea 
amintită. Se știe că atît Indonezia, 
cit și Filipinele se opun consti
tuirii Federației Malayeze.

RABAT. — Guvernul marocan 
a examinat la 20 februarie pro
blema evacuării bazelor militare 
americane de pe teritoriul Ma
rocului. Ședința a fost prezidată 
de regele Marocului, Hassan al 
Il-lea. Intr-un comunicat dat pu
blicității după ședință, se arată 
că guvernul a ascultat un raport 
cu privire la reconversiunea ba
zelor de la Az Kenutra, Sidi Sli- 
mane, Ben Guerir și Nouasseur. 
A fost constituit un comitet spe
cial de experți pentru a examina 
în continuare această problemă.

MOSCOVA. — La 21 februarie 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. a primit delegația 
Partidului Comunist din Belgia 
din care face parte Burnelle, pre
ședintele partidului, Van den 
Branden, vicepreședinte și Beelen, 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Belgia.

în cursul convorbirii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească și cordială a avut loc un 
schimb de păreri în problemele 
interesînd cele două partide fră
țești.

BANGOK — Biroul Central 
de statistică al Tailandei a a- 
nunțat că populația acestei 
țări este de 29 milioane per
soane. Potrivit datelor birou
lui de statistică, populația ță
rii sporește anual cu aproxi
mativ 800 000 persoane.

• NEW YORK. — Peste 300 
de persoane, în majoritate 
negri, au fost arestate în seara de 
19 februarie în momentul cînd au 
organizat o demonstrație, de pro
test împotriva segregației rasiale

( R.S. Cehoslovacă. Școlari pra-j
( ghezi în excursie la Spindievo |

Mlin (Boemia de est). j

Nikolai Patolicev 
și Gogu Rădulescu
MOSCOVA 21 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 21 fe
bruarie Nikolai Patolicev, mi
nistrul Comerțului exterior al 
U.R.S.S., s-a întîlnit cu Gogu 
Rădulescu, ministrul Comer
țului exterior al R.P. Romî
ne, care a sosit la Moscova 
pentru a duce tratative și 
pentru a semna protocolul cu 
privire la livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1963.

în timpul convorbirii dintre 
Nikolai Patolicev și Gogu Ră
dulescu, care s-a desfășurat 
într-un spirit de sinceră prie
tenie și înțelegere reciprocă, a 
avut loc un schimb de păreri 
în problemele dezvoltării con
tinue a relațiilor comerciale 
sovieto-romîne.

Vizita primului ministru 
al Finlandei in U. R. S. S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 21 februarie, răspunzînd 
invitației guvernului sovietic,
A. Karialainen, primul mini
stru al Finlandei, a sosit în- 
tr-o vizită oficială la Moscova.

La gara Leningrad A. Ka
rialainen a fost întâmpinat de
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și de alți conducători 
sovietici, de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Mosco
va, precum și de diplomați 
străini și ziariști. N. S. 
Hrușciov și A. Karialainen au 
rostit cuvîntări.

în aceeași zi, primul mini
stru al Finlandei a fost primit 
la Kremlin de către N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu care a avut o convorbire. 
El l-a vizitat, de asemenea, 
pe Leonid Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Tot la 21 februarie, în Pa
latul Mare al Kremlinului a 
avut loc un dejun oferit de 
guvernul U.R.S.S. în cinstea 
lui A. Karialainen, primul 
ministru ai Finlandei.

Luînd cuvîntul cu prilejul 
dejunului, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a declarat că 
guvernul sovietic este gata ca 
împreună cu conducătorii Fin

E SC
în sălile de spectacole din orașul 
Baltimore (statul Maryland). Potri
vit agenției Associated Press, toți 
arestații au fost transportați la în
chisorile din oraș urmînd să lie ju
decați de tribunalul municipal.

Agenția precizează că în ciuda 
acestor acțiuni represive, la Balti
more continuă demonstrațiile îm
potriva segregației rasiale.

• WASHINGTON. — Agenția 
Associated Press anunță că repre
zentantul special al președinte
lui Kennedy pentru problemele 
N.A.T.O., Livingston Merchant, va 
pleca la 22 februarie într-un 
turneu în diferite țări ale Europei 
occidentale pentru a începe o serie 
de consultări cu conducătorii aces
tor state în problema creării unei 
forțe racheto-nucleare a N.A.T.O.

Prima etapă a călătoriei lui Mer
chant va fi capitala Franței, unde 
se află cartierul general al 
N.A.T.O.

• LONDRA. — „Cartea Albă' a 
guvernului englez în problemele 
apărării, dată publicității la 20 fe
bruarie, dovedește că Anglia in
tenționează să continue cursa in
tensă a înarmărilor. Suma totală a 
cheltuielilor militare va fi în vii
torul exercițiu financiar de 
1 904 000 000 lire sterline, adică cu 
130 000 000 de lire sterline mai 
mare decît cea din anul în curs.

• LONDRA. — Ministerul brita
nic al coloniilor a anunțat că la 
1 mai în capitala Marii Britanii 
își va începe lucrările o confe
rință asupra viitorului constituțio
nal al insulelor Bahamas.

După cum transmite agenția Reu
ter, tratative în această problemă 
au avut loc în decembrie, anul tre
cut, la Nassau, capitala insulelor 
Bahamas, între ministrul englez al 
coloniilor Duncan Sandys, și frun
tași politici ai populației insulelor. 
Ca urmare a tratativelor, s-a ob
ținut un acord care prevede că „a 
sosit timpul ca poporul din Baha
mas să exercite intr-o mai mare

Primirea de către N. S. Hrușciov a membrilor

Comitetului Executiv al CALL
MOSCOVA (Agerpres). — 

La 20 februarie, N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
s-a întîlnit la Kremlin cu 
membrii Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, care iau parte 
la cea de-a 4-a ședință a ace
stui comitet.

La întîlnire au participat 
S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria,
O. Simunek, vicepreședinte al 
guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, B. Leusch- 
r.er, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, 
D. Molomjamt, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi

landei să caute noi posibilități 
pentru lărgirea continuă a co
laborării dintre cele două țări. 
El a spus că există perspecti
ve bune pentru lărgirea prin
cipiului diviziunii internațio
nale a muncii în cadrul cola
borării economica dintre cele 
două țări.

în cuvântarea sa de răspuns, 
primul ministru A. Karialai
nen a subliniat : „Relațiile de 
bună vecinătate au o deosebită 
importanță atît între oameni 
luați separat, cît și între po
poare”. Referindu-se la rela
țiile dintre Uniunea Sovietică 
și Finlanda, el a declarat că 
exemplul practic cel mai re
cent, de colaborare strînsă, ba
zată pe deplina încredere între 
cele două țări, îl constituie 
tratatul semnat în toamna a- 
nului trecut, potrivit căruia U- 
niunea Sovietică a închiriat 
Finlandei partea sovietică a 
Canalului Saimaa, relevînd că 
acest tratat are o mare impor
tanță pentru economia națio
nală a Finlandei. în încheie
rea cuvântării sale A. Karia
lainen a spus : Noi am ales ca 
bază a relațiilor noastre co
existența pașnică. Această ale
gere s-a dovedit a fi justă și 
rezonabilă. însăși viața con
firmă tot mai convingător a- 
cest lucru în relațiile dintre 
țările noastre.

măsură răspunderea sa pentru gu
vernarea acestei țări".

Arhipelagul Bahamas este com
pus din 22 de insule care se în
tind din apropierea coastelor Flo
ridei pînă Ia Haiti și are o popu
lație de aproximativ 110 000 locui
tori. în prezent Bahamas este o co
lonie administrată de un guverna
tor englez, ajutat de un consiliu 
executiv, un consiliu legislativ și 
o adunare reprezentativă.
• BONN. — Un purtător de cu- 

vint al Ministerului de Externe 
vest-german a recurs miercuri la 
calomnii și presiuni împotriva 
Ghanei. Ministerul de Externe de 
la Bonn este nemulțumit de 
demascarea de către presa gha- 
neză a sprijinului pe care
R. F.G. 11 acordă colonialiștilor por
tughezi în lupta lor împotriva miș
cării de eliberare din Angola. Fo
losind un limbaj insultător, purtă
torul de cuvînt a afirmat că guver
nul vest-german va „revizui" re
lațiile sale cu Ghana dacă guver
nul ghanez nu va sili presa să 
oprească asemenea știri. El a de
clarat, de asemenea, că R.F.G. va 
suspenda și ajutorul economic pe 
care îl acordă Ghanei.

în ciuda acestor declarații, pur
tătorul de cuvînt a adăugat, că, de 
fapt, „ajutorul economic vest-ger
man nu este legat de nici un fel 
de condiții politice".

VARȘOVIA. — La 20 februarie 
a avut lac la Varșovia o întîlnire 
a ambasadorilor R. P. Chineze ș:
S. U.A. în Polonia. Următoarea în
tîlnire a fost fixată pentru 17 
aprilie.

ANKARA. — La 20 februarie 
Camera Inferioară a Parlamentului 
Turciei a respins cu majoritate de 
voturi proiectul de lege propus de 
reprezentanții „Partidului Drep
tății" cu privire la acordarea am
nistiei totale a foștilor activiști ai 
regimului Menderes, care în pre
zent își ispășesc pedeapsa în insula 
Iassi-Ada. 

niștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Al. Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, A. Apro, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare.

Din partea sovietică la în
tîlnire au luat parte I. V. An
dropov, secretar al C.C. al
P.C.U.S., M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior, B. P. Beșcev, mi
nistrul căilor de comunicație, 
N. I. Strokin, vicepreședinte al 
Consiliului Economiei Națio
nale al U.R.S.S., S. A. Skaci- 
cov, președintele Comitetului 
de stat pentru relațiile econo
mice externe de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.,
B. P. Miroșnicenko, șef de 
secție în C.C. al P.C.U.S.
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.

Fotografia prezintă un aspect «I condițiilor 'de trai ale muncitorilor 
sezonieri mexicani care lucrează pe plantații din S.U.A.
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PE SCURT
LEOPOLDVILLE - La 20 

februarie a sosit într-o vizită 
oficială în capitala Katangăi, 
Elisabethville, primul mini
stru congolez Cyrille Adoula. 
Este pentru prima oară de 
cînd Chombe a proclamat „ini 
dependența” Katangăi că un 
prim-ministru al guvernului 
central vizitează capitala pro
vinciei Katanga.

Primul ministru a fost în- 
tîmpinat la aeroport de nu
meroși locuitori ai Elisabeth- 
ville-ului, care și-au exprimat 
sprijinul pentru restabilirea 
unității Congoului.

NEW YORK. — Agenția France 
Presse anunță că la 20 februarie 
în apropiere de localitatea Spring
field din statul Minnesota (S.U.A.) 
s-a prăbușit un bombardier cu 
reacție tip „B-47". Cei trei mem
bri ai echipajului au pierit.

DELHI. — în statul indian Uttar 
Pradesh bintuie epidemia de va
riolă. Numai în districtul Banda, 
după cum relatează presa locală, 
au murit din cauza variolei 2 000 
de persoane.

JOHANNESBURG. — Guvernul 
rasist din Republica Sud-Africană 
a supus Parlamentului un proiect 
de lege care este menit să per
mită autorităților să oprească pu
blicarea și răspîndirea oricărei 
cărți, să închidă orice local de 
distracție și să interzică opera ori
cărui artist. în cazul în care aces
tea nu convin regimului.

WASHINGTON - Produc
ția industrială a Statelor Unite 
a scăzut din nou în luna ia
nuarie. Potrivit datelor publi
cate de Biroul federal de re
zerve, indicele producției in
dustriale a S.U.A. a fost în ia
nuarie de 119 față de 119,2 în 
decembrie 1962 și 119,5 în no
iembrie.

în S.U.A.: Șomajul 
printre tinerii 

de 20 de ani
NEW YORK — Oficiul poș

tal din Detroit a publicat un 
anunț că dispune de 60 de 
locuri vacante cu salarii mici. 
Ca răspuns la acest anunț 
20 000 de șomeri au luat cu a- 
salt clădirea oficiului poștal.

Ziarul „Free Press” care a- 
pare la Detroit anunță că prin
tre persoanele care s-au pre
zentat pentru a fi angajate 
erau oameni de toate vîrstele, 
dar 60 la sută erau tineri de 
20 de ani. Printre ei se aflau 
mulți tineri și tinere, absol
venți ai școlii medii, care nu 
au reușit încă să găsească de 
lucru.

Ceea ce s-a petrecut la De
troit se poate întîmpla în orice 
mare oraș american, deoarece 
aproape 1 000 000 de tineri și 
tinere nu au în momentul de 
față de lucru și au pierdut 
speranța de a se angaja cîndva.

Rezoluția Federației 
studenților din Costa Rica

SAN JOSE 21 (Agerpres). — 
In Costa Rica se intensifică pro
testele diferitelor pături ale opi
niei publice împotriva apropiatei 
conferințe a președinților țărilor 
din America Centrală cu pre
ședintele S.U.A., Kennedy, care 
urmează să aibă loc în capitala 
acestei țări, San Jose. Confede
rația generală a oamenilor mun
cii din Costa Rica a dat publi
cității o declarație în care sub
liniază că apropiata conferință 
are drept scop „să transforme 
America Centrală într-o închi
soare pentru popoare și să pună 
la cale noi planuri agresive față 
de Cuba".

Federația studenților din Costa 
Rica a adoptat la rîndul ei o re
zoluție în care se spune : „Ne 
exprimăm sprijinul față de stu
denții din țările Americii Cen
trale care sînt supuși persecuții
lor de guvernele lor și sîntem 
hotărîți să exprimăm protestul 
nostru cu prilejul conferinței 
președinților statelor Americii 
Centrale".

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Anglia trebuie să obțină stabi
lirea unor legături mult mai 
strînse între țările participan
te la N.A.T.O. și cele membre 
al Organizației Tratatului de 
la Varșovia, a declarat Hea
ley Denis, purtătorul de cuvînt 
al fracțiunii laburiste din par
lament în problemele Com- 
monwealhtului și coloniilor, în 
cadrul unei adunări din Ken
sington (cartier din Londra) a 
Partidului laburist. Anglia, a 
relevat Healey trebuie să în
cheie acorduri comerciale cu 
toate statele europene, inclu
siv cu țările socialiste.

DELHI. — Comitetul de lu
cru al Comitetului pe întreaga 
Indie al Congresului — orga
nul de conducere al partidului 
de guvernământ Congresul Na
țional Indian, a aprobat la 20 
februarie adoptarea de către 
guvernul Indiei a propunerilor 
țărilor participante la confe
rința de la Colombo îndrep
tate spre reglementarea pașni
că a conflictului de graniță 
indiano-chinez.

Comitetul a adoptat, de a- 
semenea, hotărîrea cu privire 
la măsurile disciplinare față 
de acei congresiști care au 
sprijinit atacurile reacțiunii 
indiene împotriva politicii de 
pace și neangajare promovată 
de guvernul Nehru. Comitetul 
a sprijinit poziția guvernului 
față de problema Kașmirului 
potrivit căreia orice schimbare 
a statu quo-ului în statele 
Jammu și Kașmir va aduce 
prejudicii intereselor naționa
le ale Indiei și populației Kaș
mirului.

Tinerii patrioți 
de pe „Anzoategui"

„Misiunea a fost îndeplinită. 
Scopul a fost atins". Acestea au 
fost primele cuvinte rostite de 
cei nouă membri ai Frontului 
de eliberare națională din Ve
nezuela în momentul cînd nava 
„Anzoategui" a cărei epopee a 
stat în atenția lumii întregi a 
aruncat ancora în portul brazi
lian Santana, situat exact la E- 
cuator în delta uriașului fluviu 
Amazon. „Întreaga populație a 
micului port Santana a asistat 
la sosirea cargobotului — a 
scris trimisul special al agen
ției FRANCE PRESSE. Mul
țimea era entuziasmată. Cei 
nouă membri ai unității de șoc 
a Frontului de eliberare națio
nală din Venezuela își mișcau 
brațele de-asupra capetelor 
pentru a forma simbolicul „V* 
semn al victoriei împotriva re
gimului președintelui Betan
court".

Mai mulți ziariști occidentali 
au închiriat o barcă cu motor 
apropiindu-se de navă. „Imbră- 
cați în uniforme verde oliv, ar- 
borînd brasade cu culorile ve- 
nezueliene: bleu, galben, roșu 
— barate de semnul „F.A.L." 
(Forțele armate de eliberare 
națională), oamenii căpitanului 
Medina Rojas păreau surprinză
tor de tineri" — scrie trimisul 
agenției FRANCE PRESSE. Și 
într-adevăr, ei sînt tineri, în 
majoritate studenți care, indig
nați de politica antipopulară a 
președintelui Betancourt, s-au 
alăturat forțelor patriotice din 
Venezuela.

Capturarea navei „Anzoate
gui" a reprezentat o dovadă a 
curajului și dîrzeniei tineretu
lui venezuelian. Cel mai în 
vîrstă dintre insurgenți este co
mandantul grupului, Wismar 
Medina Rojas, fost ofițer se
cund pe acest vas care a împli
nit recent 28 de ani. El a fost 
secundat de Jose Romulo Nino, 
student la Universitatea din 
Caracas și de Maximo Canales 
care a aniversat recent împli
nirea vîrstei de 19 ani. Ceilalți

Sstuâțaa din Venezuela
CARACAS 21 (Agerpres). — 

Din ultimele știri sosite din 
Venezuela reiese că represiu
nile dezlănțuite de trupele gu
vernamentale împotrivă parti

Conferința miniștrilor agriculturii
ai țărilor Pieței comune

BRUXELLES 21 (Agerpres). 
La Bruxelles continuă confe
rința miniștrilor agricuturii ai 
țărilor Pieței comune, Ia care 
sînt discutate problemele li
tigioase legate de comerțul cu 
produsele agricole.

După cum reiese din știrile 
transmise de agențiile de pre
să, miniștrii nu au reușit să 
înlăture contradicțiile în mul
te probleme. Astfel, la ședin
ța din 19 februarie, reprezen
tanții Germaniei occidentale 
și Olandei au refuzat să apro
be hotărîrea referitoare la po
litica țărilor Pieței comune în 
domeniul prețurilor la orez, 
declarînd că ea poate dăuna

Descoperirile unei expediții 

arheologice sovietice
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția No- 
vosti, o expediție arheologică 
a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., condusă de prof. Ev- 
gheni Krupnov, a descoperit 
în uriașa stepă Nohai, situată 
la vest de Marea Caspică, o 
civilizație ce datează de peste 
șase milenii. Expediția a sta
bilit că acolo au existat cînd
va lanuri și livezi înfloritoa
re. Paleobotaniști au găsit in 
sol polenul copacilor care 
cresc în locuri umede, precum 
și urmele diferitelor frunze și 
ierburi.

Civilizația străveche care a 
existat aici timp de șase mile
nii a fost distrusă in secolul 

membri ai grupului sînt stu
denți, funcționari, muncitori.

După cum au declarat ei ac
țiunea a fost pregătită din timp. 
Grupul a hotărît capturarea na
vei „Anzoategui" aflată în drum 
din portul venezuelean La 
Guiara spre Houston (Texas) în 
ziua cînd președintele Vene- 
zuelei, Romulo Betancourt, par
ticipa la ceremoniile consacrate 
celei de-a 4-a aniversări a pre
luării puterii. Acesta a fost 
„darul" pe care tinerii membri 
ai Frontului de eliberare națio
nală l-au făcut dictatorului ve
nezuelean.

Atît căpitanul cît și ceilalți 
membri ai echipajului nu s-au 
opus. După ce comanda navei 
a fost preluată de ofițerul se
cund Medina Rojas, întregul e- 
chipaj a ascultat de ordinele 
sale. A urmat apoi „festa" ju
cată de insurgenți navelor ■ de 
război venezuelene și nord-a- 
mericane care au pornit în ur
mărirea cargobotului „Anzoate
gui'. In timp ce acestea s-au 
îndreptat cu viteză maximă 
spre regiunea de nord a Mării 
Caraibilor, cu intenția de a in
tercepta vasul care, după cum 
bănuiau, se îndrepta spre Cuba, 
nava a efectuat o întoarcere 
de 180 grade și s-a îndreptat 
spre Brazilia. Cînd un avion 
militar nord-american a reușit 
după (trei zile de căutări să re
pereze nava era prea tîrziu 
pentru a mai putea fi ajunsă 
din urmă. Și astfel, „Anzoate
gui" și tinerii curajoși de pe 
bordul navei au atins apele te
ritoriale braziliene unde au be
neficiat de dreptul de azil po
litic.

„Prin acțiunea noastră nu am 
urmărit altceva decît să atra
gem atenția lumii întregi asu
pra terorii și condițiilor exis
tente în Venezuela sub regi
mul lui Betancourt — au decla
rat tinerii participant la cap
turarea navei „Anzoategui". 
Misiunea a fost dusă la bun 
sfîrșit !".

zanilor din statul Falcon se 
intensifică. După cum relatea
ză corespondentul din Cara
cas al agenției Prensa Latina, 
la represiuni participă peste 
10 000 de soldați și polițiști
aț lui Betancourt, care a in
trodus în acest stat starea de 
asediu. Aviația guvernamen
tală bombardează neîncetat 
cu bombe cu napalm pădurile 
din regiunile muntoase ale 
statului.

Grevă în Grecia
ATENA 21 (Agerpres). — La 

20 februarie, peste 50 000 de 
muncitori din diferite ramuri 
ale industriei au luat parte la 
o grevă de 24 de ore, în semn 
de protest împotriva noului 
proiect de lege antimuncito- 
resc, aflat în discuția parla
mentului grec. Această grevă 
este una din cele mai mari 
acțiuni din ultimul timp a 
proletariatului grec.

Proiectul de lege antimunci- 
toresc prevede, printre altele, 
arbitrajul obligatoriu al Mi
nisterului Muncii asupra acor
durilor încheiate între oame
nii muncii și patroni, chiar 
dacă părțile fac apel la un tri
bunal de arbitraj care este tot 
organ de stat.

tratativelor cu terțe țări, în 
special cu Anglia.

Nu s-a ajuns la nici o în
țelegere asupra prețurilor la 
carnea de vită. Miniștrii au 
încredințat experților comi
siei Pieței comune sarcina de 
a studia această problemă. în 
următorii doi ani fiecare din 
țările „celor șase” va fixa în 
mod independent prețurile pe 
plan național.

Nu a fost rezolvată proble
ma prețurilor la produsele 
cerealiere. Un raport pe acea
stă temă este pregătit de co
misia Pieței comune și va fi 
prezentat următoarei confe
rințe a miniștrilor, care va 
va avea loc în luna martie.
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XIII de invazia mongolilor. 
Invadatorii au tăiat toate pă
durile. Nenumăratele lor tur
me de oi și cai au pustiit lun
cile. Stepa Nohai a fost aco
perită de nisipuri.

Arheologii sovietici au des
coperit, totodată, sub nisipuri, 
la o mică adîncime, numeroa
se izvoare de apă. în prezent, 
în stepa Nohai țîșnesc sute de 
izvoare. Au și fost valorifica
te peste 30 000 ha de pămîn- 
turi fertile. în următorii ani 
vor fi acoperite de lanuri, gră
dini și vii alte 200 000 ha de 
păminturi fertile aflate acum 
sub nisip. Astfel, stepa Nohai 
renaște Ia viață.
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