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Conducători de partid și de stat ai R. P. Bulgaria
în drum spre patrie

Al 4-lea laminor 
de tablă 
la Galați

în inttmpinarea alegerilor

de la 3 martieDezvoltarea comunei noastre La sfat cu alegătorii

în ziua de 22 februarie 1963, 
la întoarcerea din vizita făcu
tă în U.R.S.S., au sosit în 
București tovarășul Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și tovarășul Ivan Mi
hailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

în gara Băneasa oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, de membri ai Co
mitetului Central al P.M.R.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă, și funcționari ai 
ambasadei.

în dimineața aceleiași zile, 
tovarășii Todor Jivkov și Ivan 
Mihailov împreună cu tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și 
Chivu Stoica au vizitat Fabri
ca de tranzistori din București.

în timpul șederii în Capitală 
a avut Ioc o întîlnire între to-

varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, și 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, la care au 
participat : din partea romînă 
tovarășii : Ion Gheorghe Mau
rer, Chivu Stoica și Emil Bod- 
năraș, iar din partea bulgară 
tovarășii : Ivan Mihailov și 
ambasadorul Ivan Kinov. în- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a oferit apoi un prînz 
în cinstea oaspeților.

După-amiază, tovarășii To
dor Jivkov și Ivan Mihailov au 
părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie. La plecare, 
în gara Băneasa, au fost con
duși 
ghe 
mii 
C.C.

Au fost de față ambasadorul 
Ivan Kinov și funcționari ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă.

de tovarășii: Ion Gheor- 
Maurer, Chivu Stoica, E- 
Bodnăraș, de membri ai 
al P.M.R.

La Uzinele de tablă subțire 
din Galați a intrat de curînd 
în funcțiune cel de-al 4-lea 
laminor de tablă modernizat. 
Instalațiile noi și utilajul au 
fost montate intr-o hală spa
țioasă, avind condiții moderne 
de aerisire și iluminat. După 
modelul celorlalte 3 laminoare 
noi, au fost montate și puse în 
funcțiune instalații de trans
portat platine de la cuptor la 
cajele de laminare. Reglajul 
mecanic al cilindrilor, precum 
și alte îmbunătățiri tehnice a- 
duse instalațiilor fac ca în 
prezent capacitatea de produc
ție a noului laminor să fie cu 
40-50 la sută mai mare decît 
a vechilor instalații.

In aceste zile la punctul de 
agitație din comuna Tom
natic, raionul Sînnicolau 

Mare sînt organizate pentru ale
gători numeroase manifestări cul- 
tural-artistice.

Aici agitatorii țin expuneri, 
organizează convorbiri legate de 
înfăptuirile din ultimii ani. 
Unul dintre agitatori, profesorul 
Gheorghe Farca, a relatat în fața 
a peste 60 de tineri despre succe
sele dobîndite în cadrul raionului 
și comunei noastre în anii puterii 
populare. Printre altele, el a a- 
rătat că numai în ultimii ani în 
comuna noastră au fost construi
te peste 100 case noi, s-au pavat 
străzile, s-a introdus lumina elec
trică, s-au instalat 6 pompe pen
tru apă potabilă, s-a reconstruit 
căminul cultural și îngrădit tere
nul sportiv • Totodată, a vorbit 
despre gospodăria agricolă co
lectivă din comună, care și-a mă
rit fondul de bază la peste 8 mi
lioane Iei. Pe această bază a 
crescut mereu bunăstarea colec
tiviștilor. în ultimii ani colecti
viștii au cumpărat 100 de 
ciclete și motorete, peste 
de biciclete iar aparate de 
găsești aproape la fiecare

Zn sala de festivități a sfa
tului popular din Ținea, 
raionul Salonta, într-una 

din serile trecute 200 de alegă
tori s-au întîlnit cu candidații 
F.D.P.: Petru Hegheduș, direc
torul școlii medii din localitate, 
Adalbert Magyar și luliu Kote- 
leș, colectiviști, și Adolf Nau
man, președintele consiliului de 
conducere al cooperativei de 
consum „Zorile roșii".

Cu această ocazie, candidatul 
Petru Hegheduș a vorbit des
pre realizările înfăptuite în ul
timii ani în comuna Ținea.

Numai în ultimii 2 ani în co
muna 
peste 
ființă 
ceput
unui modern cămin cultural, ca 
și lucrările de canalizare pen-

Ținea au lost construite 
200 de case noi, a luat 
o școală medie, s-au în- 
lucrările de construire a

Tineri care votează

•-

Sate electrificate
Lumina electrică a pătruns de 

mult în casele a numeroși țărani 
colectiviști din satele raionului 
Zimnicea.

în comuna Smîrdioasa a luat 
ființă un mare centru de trans
formare a energiei electrice. De 
aici se furnizează ficum curent 

’.. în casele
din mai multe sate : 
Șpimu, Smîrdioasa din 
Zimnicea, Storobăneasa, 

. Brînceni și altele din 
Alexandria. Datorită 
fapt tot mai mulți țărani colec
tiviști introduc lumina electrică 
în casele lor. Numărul lor a a- 
juns pînă acum la peste 800.

Printre colectiviștii care și-au 
introdus lumină electrică în ca
sele lor în ultimele zile se nu
mără Aurică Maxim, Bogu Mi
trali, Costică Leordeanu și mulți 
alții.

țăranilor colectiviști
Cervenia, 

raionul 
Beiu, 

raionul 
acestui

IONEL TRIFU
profesor

a

O 
de

nouă secție 
prefabricate 
din beton

Pentru a face față cererilor 
mereu crescînde de bolțari din 
beton, care se folosesc la ar
marea galeriilor de mină, în
treprinderea orășenească Tur- 
nu Severin a înființat la Cer- 
neți o secție de prefabricate 
din beton. In decurs de un an, 
aici se va produce o cantitate 
de bolțari care va înlocui circa 
11 500 mc de lemn de mină. 
Primele cantități de bolțari 
fabricate aici au fost livrate 
zilele acestea trustului minier 
Oltenia.

(Agerpres)

moto- 
1200 
radio 

casă.

IATAN PAVEL 
colectivist

7~Nin inițiativa comitetului 
comunal U.T.M. Valea 
Mare, raionul Slatina, a 

fost organizată o „joie a tine
retului" dedicată tinerilor care 
votează pentru prima dată. Cu 
acest prilej tinerilor li s-a vor
bit despre alegerile din trecut 
și de azi, despre realizările din 
comuna lor înfăptuite în ul
timii ani. în cuvintele expri
mate de tinerii Lucia Anghel,

ncă de pe acum, nu
meroși elevi din 
clasa a Xl-a a șco
lilor medii din lo
calitate vin la Fa
cultatea de matema- 
tică-mecanică a U-

niversității „Alex. I. Cuza” pen
tru a se interesa de condițiile de 
admitere, de disciplinele la care 
trebuie să se pregătească, de spe
cificul și dificultatea probleme
lor de la concursul de admitere, 
precum și de perspectivele pe 
care le au absolvenții acestei fa
cultăți.

Întrucît asemenea chestiuni 
frămîntă acum pe mulți dintre 
elevii și elevele din clasa a Xl-a, 
elevi care au reale aptitudini 
pentru studiul matematicii, ma- 
nifestînd o veritabilă pasiune 
pentru această disciplină — le 
voi răspunde, prin intermediul 
ziarului, la problemele la care aș
teaptă un răspuns cît mai exact.

Ritmul rapid de dezvoltare a 
economiei noastre socialiste, lăr
girea rețelei învățămîntului me
diu și superior, necesitatea re
zolvării unor probleme științifice 
tot mai numeroase puse dc me
canizarea și automatizarea pro
ducției, cer un număr mare de 
matematicieni și mecanicieni.

Facultatea de matematică-me- 
canică din Iași pregătește : ca
dre didactice pentru învățămîn- 
tul mediu și superior, cercetători 
pentru institutele departamentale 
și ale Academiei R.P.R., mate
maticieni și mecanicieni pentru 
industria noastră socialistă. Așa

OBIECTIV PRINCIPAL
CALITATEA

Din experiența posturilor ufemiste de 
control de la Uzinele de utilaj petrolier 

Tîrgoviște

I mbunătățirea calității 
produselor constituie o- 
oiectivul principal al 
întrecerii socialiste ce 
se desfășoară în uzina 
noastră. Ca să cunoa
ștem mai bine felul cum

contribuie la realizarea acestei sar
cini cei peste 2 000 de tineri din 
uzină, ca să generalizăm experiența 
pozitivă, să scoatem în evidență re
zervele care mai există în munca 
lor, comitetul U.T.M. a organizat o 
largă acțiune a posturilor utemiste 
de control în secțiile vane, racorduri 
speciale, turnătorie etc.

Am să vorbesc, pe scurt, despre 
modul cum am procedat. în primul 
rînd, am reținut din consfătuirile de 
producție problemele care se ridică 
în fiecare secție în legătură cu cali
tatea produselor. într-o discuție cu 
responsabilii posturilor utemiste de 
control, le-am adus la cunoștință a- 
ceste probleme. Cu această ocazie 
s-a stabilit ca în raidurile pe care 
le vor întreprinde, colectivele postu
rilor să antreneze și ingineri, mai
ștri și controlori tehnici de calitate 
din secțiile respective.

La indicația comitetului de partid, 
am stabilit ca raidurile să le orga
nizăm în ordinea inversă fluxului 
tehnologic. Hotărînd acest lucru, am 
pornit de la ideea că se pot cunoa
ște mai bine cauzele reale ale defi
ciențelor ce apar la produsul finit.

Primul raid a fost organizat la 
secția racorduri speciale. Colectivul 
format din Nicolae Dumitrescu, res
ponsabilul postului, inginerul Gheor
ghe Volocaru, adjunctul șefului de 
secție și Albu Lemnaru, secretarul 
comitetului U.T.M. din secție, a 
făcut primul popas Ia atelierul de 
finiție. Pe masa de control — racor
duri speciale, de diverse tipuri și di
mensiuni, așteptau verdictul contro
lorilor. „Marca fabricii”, dovadă a 
bunei calități, era imprimată pe un 
număr însemnat de piese. De fapt 
pînă la acea oră controlorii tehnici 
de calitate marcaseră „bun” pe toa
te piesele ce fuseseră aduse în acea 
zi. Exigenți, ei nu lăsaseră să se

strecoare nici cea mai mică defec
țiune.

Trecînd în încăperea alăturată, 
colectivul postului face primele în
semnări. La mașina unde se execută 
controlul fero-flux (la care sînt des
coperite fisuri interne ale materia
lului) emulsia folosită avea un con
ținut prea mic de pilitură de fier, 
ceea ce îngreuna detectarea fisuri
lor. Fiind o problemă ce se putea 
remedia imediat, .a fost sesizat mai
strul de atelier, care a luat 
pe loc, ceea ce a făcut ca 
respectivă să fie descoperite trei ra
corduri cu fisuri interioare.

In raidul său colectivul postului 
a făcut și alte constatări. Din cauza 
unor scule necorespunzătoare (freze 
de filetat) tînărul Stan Mitrea, exe- 
cutînd pe una din mașinile de fre
zat filetarea interioară a mufelor, 
piesa a ieșit necorespunzătoare. Spe
cialiștii prezenți la raid au venit cu 
precizări: „Cuțitele freză fiind folo
site o perioadă mai mare, din cauza 
uzurii și-au schimbat geometria”. 
Concluzii asemănătoare s-au des
prins și din controlul altor scule. La 
propunerea colectivului postului, 
conducerea secției a stabilit să în
tocmească un grafic pe baza căruia 
să se facă verificarea tuturor freze
lor de filetat aflate în circuitul de 
producție. Colectivul postului s-a de
plasat apoi la tratamente termice. 
Aici au fost controlate, bucată cu 
bucată, toate cele 106 piese cite fu
seseră aduse Ia control. La sfîrșit, 
cei prezenți la raid au constatat că 
șase din piesele controlate nu co
respundeau limitelor admise la du
ritate. „Se mai întîmplă și astfel de 
„accidente” — și-a dat părerea con
trolorul Ion Matei. Dar aici nu pu
tea fi vorba de „accidente”. Era cu 
totul altceva — lipsa unei bune or
ganizări a muncii. Piesele fiind a-

măsuri 
în ziua

ION MORTOIU
secretar al comitetului U.T.M. 

Uzina de utilaj petrolier 
Tirgoviște

(Continuare în pag. a lU-a) 1
dar, perspectivele pe care le au 
absolvenții unei facultăți de ma
tematici sînt intim legate de con
tinua specializare, prin adîncirea 
studiului în munca de cercetare 
științifică, ca și de specializarea 
prin aspirantură, în cadrul facul
tății, la una din următoarele ra
muri : algebră și teoria numere
lor, calculul diferențial și inte
gral, teoria funcțiilor de variabi
lă reală, ecuații cu derivate par
țiale, ecuații funcționale, geome
trie, precum și mecanică.

Iilor și care se găsește și la toate 
facultățile și institutele din țară.

După cum se știe, candidații Ia 
concursul de admitere în facul
tățile de matematică trebuie să 
susțină trei probe (scris și oral) 
la următoarele discipline :

— algebră, calcul diferențial 
și trigonometric.

— geometrie plană, în spațiu 
și geometrie analitică.

— fizică.
Pînă Ia 15 iulie, cînd încep 

pregătirile în cadrul facultății,

tru introducerea apei potabile. 
De asemenea s-a dezvoltat re
țeaua de desfacere a mărfu
rilor prin înființarea de noi uni
tăți ale cooperativei de consum 
și a crescut volumul mărfurilor 
vîndute prin cooperativă.

Numeroși alegători, care au 
luat cuvîntuî, au venit cu pro
puneri concrete privind conti
nua dezvoltare și înfrumuse
țare a comunei. Majoritatea a- 
legătorilor s-au angajat să spri
jine acțiunile ce vor fi între
prinse în acest an de către sfa
tul popular, printre care: con
struirea unei noi piețe pentru 
legume și zarzavaturi, amena
jarea unui parc, repararea de 
podețe și trotuare etc.

IOSIF FABIAN
corespondent

pentru prima dată
Grosoiu, Alexandrina 
Ghefălan Ion, s-a pu- 

i bucuria cu care ei se

Florica '
Dascălu, 
tut vedea 
vor prezenta la vot la 3 mar
tie.

Tot cu acest prilej brigada 
artistică de agitație a prezentat 
un frumos spectacol intitulat 
„Hai la vot".

STAN NEAGOE
corespondent

• DEVA. — La școala tehnică 
veterinară din Galtiu, raionul 
Alba, a avut loc o manifestare 
cultural-artistică organizată în 
cinstea celor ce vor vota anul 
acesta pentru prima dată. Tine
rilor li s-a vorbit despre dreptu
rile cetățenilor din R. P. Romî
nă, despre realizările obținute în 
anii puterii populare ți despre 
condițiile minunate de muncă și 
învățătură create tinerilor din 
patria noastră. Festivitatea s-a 
încheiat cu un bogat program 
artistic.

In cadrul unei alte întîlrâri, 
care a avut loc la clubul C.F.R. 
Teiuș, pensionarul Alexandru 
Mareș a vorbit tinerilor din loca
litate despre alegerile din trecut 
și de azi. Totodată, au fost rele
vate numeroasele realizări gospo
dărești înfăptuite în comună 
ultimii ani, printre care se 
mără 
medii, 
tului fluorescent, amenajarea de 
parcuri și zone verzi etc.

• BACĂU. — Cele peste 300 
puncte de agitație din regiunea 
Bacău găzduiesc în aceste zile 
numeroase manifestări cultural- 
artistice : conferințe, jurnale vor
bite, informări politice, con
cursuri „Cine știe cîștigă”, sim
pozioane, seri de poezie ți de 
audiții muzicale. Conferințe ca : 
„Superioritatea democrației so
cialiste”, „Participarea activă a 
maselor la conducerea treburilor 
de stat ți obștești” etc. au fost 
audiate cu un deosebit interes 
de colectiviștii din cele mai în
depărtate sate ale regiunii. Echi
pele artistice de amatori și bri
găzile de agitație de la căminele 
culturale, casele de cultură, pre
cum și cele ale sindicatelor ți 
cooperației au prezentat în cursul 
acestei luni peste 700 de pro
grame cultural-artistice la care 
au asistat mai mult de 144 000

Me colectiviști.

• SUCEAVA. — La punctele 
de agitație din comunele și ora
șele regiunii Suceava au loc în 
aceste zile premergătoare alege
rilor de deputați, conferințe des
pre profundul democratism al 
sistemului nostru electoral, con
vorbiri între candidați și alegă
tori, întîlniri între alegătorii mai 
vîrstnici cu tinerii care la 3 mar
tie vor vota pentru prima oară.

La punctul de agitație din co
muna Stulpicani, raionul Gura 
■Humorului, a avut Ioc o seară de 
întrebări și răspunsuri intitulată : 
„Votăm pentru prima oară” și 
expunerea „Viața satului oglin
dită în literatura noastră con
temporană”, după care brigada 
artistică de agitație a prezentai 
un program închinat alegerilor.

La manifestările cultural-arti
stice prezentate în campania e- 
lectorală, la cele 435 puncte de 
agitație din regiune au partici
pat peste 542 000 de cetățeni.

(Agerpres)

in 
nu- 

înființarea unei școli 
introducerea ilumina-
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Sectorul legumicol al gospodăriei co
lective din Izbiceni, regiunea Oltenia, va 
cuprinde anul acesta o suprafață de 74 
de hectare. Vor fi necesare 
lioane de fire de răsaduri, 
buie pregăfife din vreme, 
colectiviștii de aici zoresc 
crările de amenajare a răsadnijelor și 
de însămînfări. Este o acțiune la care 
participă foți - tinerii din cele două bri

găzi legumicole.

Foto : I, CUCU

cîteva mi
oare tre- 

lată de ce 
acum lu- de experiență

Succesul filmului „Lupeni 29“

Se pregătește primâvara 
parcurilor bucureștene

Horticultorii din 
Capitală sînt pregătiți 
ca o dată cu topirea 
zăpezii să înceapă a- 
menajarea celor a- 

' proape 1 100 de hec
tare de spații verzi.

în serele întreprin
derii „Horticola 1 
Mai”, de pildă, pri
măvara a venit de 

. mult. Aici se pregă
tesc pentru actualul 
sezon begonii din di
ferite soiuri, „cinera
ria maritima", cu 
frunze catifelate, ar-

ginții, plante de „Co
leus cytron", atrăgă
toare prin 
galben-auriu 
zelor etc.

în atenția 
rilor Bucureștiului se 
află și plantațiile de 
pomi pe străzi. Pentru 
aceasta, pepiniera Sfa
tului Popular al Ca
pitalei va produce pe
ste 450 000 de puieți 
de specii diferite de 
arbori, arbuști etc.

coloritul 
al irun-

decorato-

(Agerpres)

găsesc de vînzare la librării, și 
să cerceteze problemele date la 
concursul de admitere, probleme 
care sînt publicate în „Gazeta 
de matematică și fizică — seria 
B”.

Experiența acumulată cu pri
lejul desfășurării concursurilor 
de admitere din ceilalți ani ne dă 
posibilitatea acum să relevăm a- 
numite aspecte din pregătirea 
candidaților tocmai pentru ca a- 
ceasta să ajungă ia un nivel su
perior.

Pentru viitorii studenti
a

lâ
însuflețiți de aceste frumoase 

perspective, viitorii absolvenți ai 
școlilor medii care doresc să de
vină studenți ai nnei facultăți de 
matematică trebuie să-și intensi
fice serios pregătirile în vederea 
examenului de maturitate și a 
concursului de admitere. Dar des
fășurarea acestei pregătiri nu tre
buie să se facă oricum, ci în mod 
organizat, urmărindu-se o serie 
de obiective precise.

Astfel, mai întîi este necesar 
ca acești elevi să-și procure din 
vreme programa analitică pentru 
examenul de admitere, programă 
care a fost trimisă din timp șco-

matematică
prof. univ. dr.

Gheorghe Gheorghiev 
decanul Facultății 

de matematică — mecanică 
din Iași

viitorii noștri candidați la exa
menul de admitere trebuie să-și 
continue pregătirea prin studiul 
individual și în cadrul cursurilor 
special organizate în școlile me
dii. In vederea efectuării unui nu- 
jnăr cît mai mare de exerciții e 
necesar să-și procure „culegeri de 
probleme de matematici”, care se

Se obișnuiește ca Ia concursul 
de admitere să se dea spre rezol
vare probleme complexe, proble
me la a căror efectuare candi- 
dații trebuie să facă apel atît la 
cunoștințele de aritmetică și al
gebră cît și la cele de calcul di
ferențial și integral. De aceea e 
necesar ca încă de pe acum ele
vii din clasa a Xl-a, care vor să 
vină Ia facultățile de matemati
că, să se obișnuiască cu aseme
nea probleme complexe. De ase
menea, ei trebuie să pună un ac
cent deosebit pe problemele le
gate de practică, adică pe proble
mele de matematică legate de fi-

zică (ca, de exemplu, problemele 
în legătură cu căderea corpuri
lor, cu mișcarea uniformă etc.).

Am observat, în anii trecuți, că 
în pregătirea lor candidații nu 
dau suficientă importanță trigo
nometrici. Or, e știut faptul că 
pentru a parcurge cu succes o- 
biectele de matematici Ia facul
tate este absolut necesar să se 
cunoască foarte bine trigonome- 
tria. întotdeauna la lucrările scri
se, ca și la oral se dau și pro
bleme de trigonometrie. De aceea 
e absolut necesar ca în pregătire 
viitorii noștri candidați să pună 
un accent deosebit pe exercițiile 
ți problemele din această disci
plină și, în special, pe goniome- 
trie și pe rezolvarea triuughiuri- 
lor dreptunghice și oarecare.

Am constatat, de asemenea, 
că, în general, lucrările scrise la 
geometrie sînt mult mai slabe 
decît cele de la algebră și aceas
ta datorită faptului că absolven
ții de școli medii nu adîncesc su
ficient geometria sintetică.

In concluzie, în perioada a- 
ceasta viitorii candidați Ia con
cursul de admitere în facultățile 
de matematici trebuie să rezolve 
cît mai multe exerciții și pro
bleme, mai întîi separat pentru 
fiecare capitol și apoi să treacă 
la exerciții și probleme de an
samblu, ținînd seama și de cele 
cîteva observații pe care le-am 
făcut în rîndurile de mai sus. Ul
timele nelămuriri și le vor clari
fica la cursurile de pregătire din 
cadrul facultății, cursuri care 
vor începe Ia 15 iulie și la care 
îi așteptăm cu mult drag.

Un grup de președinți, teh
nicieni și ingineri agronomi 
din G.A.C. de pe cuprinsul ra
ionului Balș, regiunea Oltenia, 
au participat în aceste zile la 
un schimb de experiență în 
unele institute de cercetări și 
stațiuni experimentale din Plo
iești și București și la G.A.C. 
din Otopeni și Dudești-Cioplea. 
Cu acest prilej au luat cunoș
tință de metodele de organi
zare a ciupercăriilor și de cul
tivare a legumelor sub înveliș 
de polietilenă, au vizitat sere 
și răsadnițe.

(Agerpres)

Spectatorii bucureșteni au avut 
zilele acestea satisfacția vizio
nării unui nou film romînesc, 
emoționantă frescă a luptelor 
glorioase ale minerilor din Valea 
Jiului, în anul 1929.

Felul cum sînt redate pe ecran 
destinele eroilor izvorîte din 
realitățile istorice ale acelor 
vremuri, apuse acum, emoționea
ză profund pe spectatori.

Noua realizare a Studioului 
cinematografic București consti
tuie unul din marile succese ale 
cinematografiei noastre.

în numai zece zile de la apa
riția pe ecranele Capitalei, „Lu- 
peni 29” a fost vizionat de peste 
100000 de spectatori. Cinemato
graful Patria a funcționat tot

timpul cu casa de bilete închisă, 
iar în prezent biletele sînt vin- 
dute pînă pe data de 5 martie.

•k
La cinematograful „Victoria'* 

din HUNEDOARA, a avut loc'Vi
neri prezentarea festivă a filmului 
romînesc ,,Lupeni-29". La specta
col au luat parte conducători ai 
organelor regionale de partid și 
de stat, muncitori fruntași în pro
ducție de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Uzinele siderurgice 
Victoria din Călan și minele de 
fier Teliuc și Ghelar.

Tov. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinematogra
fiei, a făcut o scurtă prezentare a 
filmului.

Cei aproape 1 000 de participant 
au aplaudat cu căldură prezența 
în mijlocul lor a principalilor, in
terpret ai filmului, Lica Gheor
ghiu, Colea Răutu, Ștefan Ciubo- 
tărașu, George Calboreanu, Ilărion 
Ciobanu și alții.

Filmul a fost vizionat cu mult 
interes, bucurîndu-se de o deo
sebită și binemeritată apreciere.

ir.
Vineri seara la cinematograful 

„Maxim Gorki" din TIMIȘOARA, 
a avut loc premiera noului film ro
mînesc „Lupenj 29“.. Cu acest pri
lej cei peste 1 100 de spectatori 
timișoreni s-au întîlniț cu o parte 
din creatorii și interpreții noului 
film, printre care Lica Gheorghiu, 
Colea Răutu, Ștefan Ciubotărașu, 
George Calboreanu, George Mă- 
rutză, Ilarion Ciobanu, și regizorul 
Mircea Drăgan.

Noua producție 
Hei romlnești s-a 

. deosebit succes.

(Agerpres)

a cinematogra- 
bucurat de un

Fier vechi —

Despre tractor au învăfat multe lucruri interesante și. în-clasă elevii 
școlii de 8 ani din Otopeni. Dar parcă acum, cînd tovarășul teh
nician Ion Vasilescu le explică totul „pe viu”, înțeleg și mai bine 

care sînt piesele component® ale tractorului.
Foto i GR. PREPELIȚĂ

oțelăriilor!
Din inițiativa comitetuhf 

U.T.M. de la Atelierele de repa
rat material rulant „16 Februa
rie" din Cluj, s-a organizat re
cent o frumoasă acțiune de co
lectare a fierului vechi.

După orele de lucru, tinerii 
din toate secțiile atelierelor au 
strîns cu grijă fiecare bucată de 
metal. Acțiunea s-a încheiat cu 
colectarea a 100 tone fier vechi 
care a fost expediat oțelăriilor 
patriei. Cele mai frumoase rezul. 
tate au fost obținute de organi
zația U.T.M. de la cazangerie 
unde s-au evidențiat tinerii loan 
Boceanu, Gheorghe Sabău, Par- 
tenie Colceru, Sadăr Dumitru și 
alții.

ALEXANDRU POPOVICI
frezor
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In urma raidului nos
tru in comunele raio
nului Oltenița pe tema 
„Luna cărții Ia sate", 
vă prezentăm cîteva 
acțiuni interesante în 
munca cu cartea.

)

i
)
I

și-au luat rămas bun de la 
noii lor prieteni.

— Să mai veniți la noi, vă 
așteptăm !

— O să venim, negreșit.

La sfat cu știința

Colectiviștii din Chiselet au 
aflat cu mult timp înainte 
despre vizita pe care urma să 
le-o facă un grup de scriitori, 
printre care poeta Veronica 
Porumbacu și prozatorul Șer- 
ban Nedelcu. Bibliotecara, Du
mitra Marincea, împreună cu 
secretarul organizației U.T.M., 
Ion Radu, au împrumutat citi
torilor toate cărțile celor doi 
autori, care se găseau în bi
bliotecă. S-au pus afișe, s-au 
trimis invitații.

Pe o parte a culoarului de 
la intrarea în sala de festivi
tăți a căminului, bibliotecara 
a amenajat o bogată expoziție 
cu cele mai noi cărți primite, 
în partea opusă, librăria să
tească a organizat un ștand 
cu vînzare. în seara întîlnirii 
la cămin au venit peste 300 de 
colectiviști. Chiar de la pri
mele schimburi de cuvinte, 
între gazde și oaspeți se sta
tornicește o atmosferă caldă, 
de dragoste și stimă reciprocă. 
Veronica Porumbacu citește 
cîteva din ultimele poezii scri
se, Șerban Nedelcu citește 
fragmente din două cărți ale 
sale. Ascultătorii aplaudă. 
Apoi tinerii Gheorghe M. Ilie, 
Florea Paște, Maria Topală, 
Ilie Ionescu pun întrebări. 
Scriitorii răspund. Ei pove
stesc despre mizeria în 
se zbăteau scritorii pe 
burghezo-moșierimii,
condițiile de viață și creație 
cu totul noi pe care 
astăzi prin grija poporului 
muncitor ; despre modul cum 
lucrează ei, de unde se inspi
ră, despre lucrările care se 
află în curs de elaborare. La 
despărțire cei doi scriitori

Colectiviștii din comuna Vă- 
răști sînt recunoscuți ca legu
micultori iscusiți. Iată o do
vadă. Pentru roșiile obținute, 
ei s-au întors acasă cu o me
dalie de aur și una de argint, 
de la un concurs internațio
nal. Din cele 10 brigăzi 
producție, 
gospodărie, 
cole. Anul

de 
cîte lucrează în 
cinq sînt legumi- 
trecut ei au culti-

care 
vremea 
despre

le au

seara anunțată, la cămin s-au 
întîlnit peste 250 de legumi
cultori- Inginerul agronom 
le-a prezentat o expunere, un 
istoric al culturii roșiilor tim
purii în țara noastră și în co
muna Vărăști, vorbind în
deosebi despre cele mai noi 
metode recomandate de știin
ță. Tinerii legumicultori frun
tași Marin Bonea. Constantin 
Olaru, Jana Dorobanțu, Ghe- 
orghe Culea, Ana Bonea, Con
stantin Petrescu și Maria 
Spînu au împărtășit celor pre- 
zenți, din experiența lor, au 
arătat învățămintele pe care 
le-au desprins din cărțile și 
broșurile citite și au venit cu 
propuneri concrete, privind

găzile nr. 2 și nr. 7. S-a făcut 
mai întîi o expunere. Pe urmă 
cititorii artistici Mircea Coli- 
ban, Petru Buzoianu, Eugenia 
Dobre și Dumitru Sandu au 
prezentat, în fața celor 200 de 
spectatori, fragmente din ope
rele lui Caragiale.

O altă seară a fost dedica
tă colectiviștilor din alte două 
brigăzi. Librăria 
cu acest prilej, 
cărți. Un tînăr 
prezentat cărțile 
editurile noastre, 
iar bibliotecara a 
cărțile intrate în bibliotecă, în 
ultimele săptămîni. Rezulta
tul acțiunilor organizate ia- 
tă-1 : de la 1 februarie și pînă

a organizat, 
un stand de 
învățător a 

apărute în 
anul acesta, 
recomandat

în raionul Oltenița
vaț cu roșii timpurii 130 de 
hectare. în acest an vor culti
va 200 hectare. Succesele lor, 
vărășteniț le-au cîștigat cu 
ajutorul științei, al cărții. 
Știința este pivotul pe care 
se bazează meseria lor. Car
tea este sfătuitorul lor de în
credere. Iată de ce, printre ac
țiunile prevăzute aici în 
„Luna cărții la sate’’, a figu
rat și o consfătuire cu tema : 
„Cultura roșiilor timpurii". 
Bibliotecarul Dumitru Co- 
vacu, împreună cu tînărul in
giner agronom Mincu Po
pescu, sub conducerea organi
zației de partid, au pregătit 
consfătuirea. Unui număr de 
40 de șefi de echipă și briga
dieri și 30 de colectiviști frun
tași li s-au împrumutat căr
țile și broșurile existente în 
bibliotecă și care răspundeau 
temei consfătuirii. S-au făcut 
afișe, s-a asigurat prezența 
fiecărui tînăr la consfătuire. în

munca pe care trebuie s-o 
desfășoare ei în acest an. In
ginerul și-a notat totul. Multe 
din propunerile făcute aici 
vor contribui la realizarea 
producției prevăzută pentru 
anul 1963, în zilele următoare, 
la bibliotecă și la standul de 
cărți s-au distribuit 
cărțile și broșurile despre 
s-a vorbit în consfătuire.

toate 
care

In fiecare seară 
ceva nou

în sala căminului cultural 
din comuna Radovanu nu vei 
găsi în nici o seară vreun loc 
liber. Tinerii vin aici pentru că 
mereu găsesc ceva nou, inte
resant. Pentru una dintre seri 
a fost anunțată manifestarea 
intitulată „Satirizarea alege
rilor din trecut în operele 
scriitorilor noștri”. Ea era de
dicată colectiviștilor din bri-

bliotecile proprii cu cărți în 
valoare de 3 100 lei, iar la Bu- 
dești autolibrăria a difuzat 
cărți, într-o singură zi, în va
loare de 3 640 lei. La Plătă- 
rești activează 10 echipe de 
difuzori alcătuite din pionieri 
și utemiști. La Vasilați, ingi
nerul agronom Elena Popescu 
a ajutat 20 de colectiviști, șefi 
de echipă și brigadieri să-și 
formeze biblioteci proprii. 
Cercul literar de pe lingă bi
blioteca din comuna Hotare a 
prezentat prima seară literară 
cu lucrări originale, ale mem
brilor săi. Stația de radiofi- 
care din Fundeni face în fie
care seară prezentarea unei 
cărți nou apărută. Brigada ar
tistică de agitație de la Do- 
breni a dedicat cărții un în
treg program, a cărui premie
ră va avea loc în curînd.

Bazaruri și standuri perma
nente, serbări ale cărții, seri 
de întrebări și răspunsuri, 
concursuri „Cine citește folo
sește”, șezători literare și mul
te alte acțiuni sînt în pregă
tire aproape peste tot locul- 
Bibliotecile, librăriile, .difuzo
rii folosesc fiecare prilej pen
tru a populariza și pentru a 
răspîndi cartea. Și, pretutin
deni, cartea își capătă noi 

, prieteni, pe care îi ajută săacum, numărul cititorilor a
crescut cu a40 iar al cărților muncească mai bine și să tră- 
citite cu 1 300. în prezent, la . jascg mai frumos.
Radovanu, se pregătește „Că- s 
lătoria literară prin orașele 
noi ale patriei noastre”. C. SLAVIC O imagine obișnuită la biblioteca comunei Murgeni, din raionul Bîrlad, în „Luna cărfii la safe"

Cariea își găsește 
noi prieteni

Am povestit acțiunile 
nizate în trei comune, 
menea acțiuni întîlnim 
celelalte comune ale raionu
lui. Scopul lor este de a răs- 
pîndi cartea, de a o pune în 
slujba formări} conștiinței co
lectiviste a cititorilor, în sluj
ba sporirii producției agri
cole. în fiecare sat și comună 
„Luna cărții la sate” este o 
lună de acțiuni, la care parti
cipă sute de colectiviști. La 
Chirnogi. într-o săptămînă, 
difuzorii voluntari i-au ajutat 
pe cititori să-și sporească bi-

orga-
Ase- 

și în

Foto : FLORIN JAGA

CROM C A
DRAMATICĂ Stagiunea artiștilor attatori

Corespondenții voluntari transmit:
■

0 BOGATA ACTIVITATE
EDUCATIVA

Pe scurt

Organizația U.T.M. din comuna 
Hida — raionul Huedin — des
fășoară o vie activitate educati
vă. Printre altele tinerii partici
pă Ia concursul pentru învățarea 
cîntecelor patriotice organizat de 
Comitetul regional U.T.M. Cluj. 
Recent ei au învățat cîntecele 
„Partidul — călăuza noastră” și 
„Glasul popoarelor”. Cîntecele 
le-au învățat cu ajutorul tovară
șului Iulian Jurja, student la 
conservatorul din Cluj. Cadrele 
didactice s-au angajat să meargă 
în. satele aparținătoare comunei 
pentru a’i învăța și pe tinerii de 
acolo asemenea cîntece. în felul 
acesta toate organizațiile de bază 
U.T.M. din comună vor participa 
la acest educativ concurs.

în întimpinarea alegerilor de 
la 3 martie se fac intense pregă
tiri. Au loc repetițiile noului 
program al brigăzii artistice de 
agitație intitulat : „Iar e țara-n 
sărbătoare”. învățătoarele Auro
ra Jurja și Vțronica Andrei, pre
cum și tinerii Terezia Pușcaș, 
Aurel Tilenschi și alții se stră
duiesc să pregătească un specta
col frumos, care să 
bucuria vieții noi pe care 
trăiesc.

DAMIAN TODIȚA 
activist al comitetului 

raional U.T.M.

înscris 
tineri și

utemisla 
cu dro

r~«la de ieclură și biblioteca 
din comuna Satchinez, ra-

K ionul Slnicolau Mare, cunosc 
o permanentă animație. Numai in 
cursul lunii ianuarie s-au 
peste 200 de noi cititori, 
vlrgtnici.

Harnica bibliotecară, 
Danila Udoi, își indmmă
goste și pricepere cititorii, intere- 
sîndu-se Îndeaproape de preierin- 
țele lor, recomandindu-le compe
tent cartea. Doar cărfi sînt des
tule și pe gustul fiecăruia ■■ peste 
4 500 de volume de literatură poli
tică, beletristică șl tehnică în lim
bile romlnă, germană și slrbă.

Cititorilor le sînt de un real io- 
los în drumul lor spre cunoaște
rea bogățiilor din cărți, serile li
terare, recenziile, conferințele, ei- 
titul in colectiv și alte manifestări 
de popularizare a cărții organizate 
cu regularitate în cadrul biblio
tecii.

Astiel, în luna ianuarie a 
loc seara literară „Momente 
viafa lui Mihail gminescu" ilustrată 
prin recitările elevilor clasei a 
Vll-a, recenzia romanului „Cauza 
pe care o slujești" de luri Gher
man și conferințele „Realizările re
gimului democrat-popular în do
meniul culturii”, „Caragiale

tic necruțător al moravurilor bur
gheze" și altele, precum și recen
ziile operelor „Mama" de Maxim 
Gorki, „Ion" de Liviu Rebreanu, 
„Poveste de dragoste” de Remus 
Luca și altele.

Multe s-ar mai putea scrie des
pre biblioteca din Satchinez și 
despre cititorii ei, despre cele 6 
biblioteci de casă și cele 29 de 
cercuri de citit, despre acei citi
tori cărora abia in anii 
populare le-a lost dat să 
să scrie și să Îndrăgească 
pentru eă biblioteca joacă
activ In lărgirea orizontului cultu
ral al colectiviștilor — tineri și 
vlrslnici.

puterii 
inveje 
eitltul, 
un rol

L. DUNAJECZ 
profesor

• Nu de mult în comuna Stoie- 
nești, raionul Horezu, a fost în
ființată o nouă bibliotecă. 
(Severian Albăsțroiu — pro
fesor)

• Brigada artistică de agitație 
a clubului „Filimon Sîrbu” din Si- 
meria g prezentat nu de mult în 
fața colectiviștilor din Sîntandrei 
și Simeria veche, un frumos pro
gram intitulat „Acceleratul 
seliei", care s-a bucurat de 
deosebit succes. (lordache
cop — corespondent voluntar)
• „Să ne cunoaștem gospodăria 

agricolă colectivă" așa s-a intitu
lat concursul gen „Cine știe, cîști
gă" organizat de către comitetul 
U.T.M. din comuna Cordăreni, 
raionul Dorohpi, la care au par
ticipat un număr mare de tineri 
colectiviști. (Teodor Ungureanu 
— învățător).

ve- 
un 

Pri-

ecent și-a început 
activitatea cel mai 
tînăr teatru bucu- 
reștean — T eatrul 
de amatori — in
stituție menită să a- 
ducă în fața publi

cului spectator și să facă cunos
cute rezultatele deosebite obți
nute în acest domeniu de bogata 
mișcare artistică de amatori a 
Capitalei. Este mai mult decît o 
idee fericită — este un adevărat 
eveniment artistic, ilustrînd încă 
un aspect, foarte semnificativ, 
al revoluției noastre culturale. 
Muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari, medici, oameni de 
toate profesiile, constituiți în co
lective teatrale de amatori care 
își desfășoară activitatea în ca
drul unor mari întreprinderi 
bucureștene, fabrici, uzine, case 
de cultură, prezintă în fiecare 
luni a săptămînii, pe scenele 
Teatrului „C. Nottara" și Teatru
lui pentru copii și tineret, spec
tacole de o reală ținută, îmbogă
țind prețios agenda culturală a 
spectacolului nostru. Iată încă un 
domeniu asupra căruia critica 
noastră dramatică are datoria 
să-și îndrepte neîntîrziat atenția, 
răspunzînd cu seriozitatea cuve-

nită efortului depus de aceste 
colective, a căror activitate se în
scrie cu succes in sfera artei tea
trale.

Recent, am asistat la unul din 
aceste spectacole, prezentat de 
colectivul teatral al sindicatului 
Ministerului Metalurgiei și Con
strucțiilor de mașini. Este vorba 
de spectacolul cu piesa „Un stru
gure in soare” de Lorraine Hans-

posesia unei mult așteptate sume 
de bani, în funcție de care fie
care membru al familiei și-a fău
rit visul său de fericire. Bătrina 
Unny și nora sa Ruth și-au vi
sat o casă a lor, modestă, cu o 
grădină mică de flori, Walter, 
fiul cel mare, deschiderea unei 
bodegi, Beneatha, sora lui, conti
nuarea studiilor pentru a deveni 
medic. Autoarea pătrunde

„Un strugure în soarea

cu

de Lorraine Hansberry

berry, spectacol merituos, și care 
a reușit să trezească în rîndu- 
rile publicului o vie emoție. Ac
țiunea piesei — una din cele mai 
izbutite din repertoriul realist
critic al teatrului american con
temporan — se desfășoară la 
New York, într-un cartier al ne
grilor și aduce în scenă un mo
ment semnificativ din viața a- 
cestor oameni amenințați în per
manență de spectrul cumplit al 
segregației rasiale. O modestă fa
milie de negri, cu o existență 
precară, intră într-o bună zi în

sensibilitate în psihologia eroi
lor săi, dezvăluie cu finețe, în 
replici de o reală frumusețe, 
chipul lor moral, năzuința lor 
spre fericire, atmosfera care do
mină viața acestei familii de 
negri, și mai ales drama profun
dă pe care o trăiesc atunci cînd 
îți dau seama că visurile lor ră- 
min încă amenințate, în ciuda ba
nilor, de legile deși abolite dar în 
plină vigoare ale segregației ra
siale. Drama se consumă lent și 
apăsător, ca în piesele cehoviene, 
izbutind să ne transmită convin-

exprime
o

participarea la concurs aproape 
toți elevii, în următoarele zile, 
elevii s-au împărțit pe grupe de 
învățătură și au început să se 
pregătească cu seriozitate în ve
derea concursului.

Concurs „Cine știe, răspunde

voie
intitu-ișa se

De curînd, comitetul U.T.M. al 
Școlii de mecanici agricoli de pe 
lingă S.M.T. Fibiș, raionul Li- 
pava, în colaborare cu direcțiu
nea stațiunii a organizat un con
curs „Cine știe, răspunde" pe 
probleme din disciplina „Trac
toare" care ni se predă. Chiar 
din primele zile și-au anunțat

VALER OPRESCU

j ișa se întitu-
ZJ lează progra- 

mul brigăzii 
artistice de agitație 
a tinerilor artiști a- 
maiori din comuna 
Girlița, regiunea Do- 
brogea.

interpreta sînt 
fruntași In muncă in 
cadrul gospodăriei 
agricole colective. 
Ei dovedesc însă și 
reale posibilități ar
tistice. Adesea au

aplaudati de 
colectiviștii din sa
tele Colnic și Ese- 
chioi, unde au fost 
în turneu 
spectacol.

Printre 
activi în 
zarea cîntecului 
aceste meleaguri do
brogene se numără 
tinerii colectiviști 
Fleanca Dumitra și 
Despa Ioana, iar ne- 
întrecuți în jocuri

cu acest

cei mai 
populari-

P*

sînt sofii Voivozea- 
nu și solii Ștelănică.

Brigada artistica 
de agitație a colec
tiviștilor din co
muna Girlița și-a 
propus ca pină la 3 
martie să se depla
seze și să prezinte 
programe artistice în 
toate satele din ju
rul comunei.

DINU SÂRARUFoto : O. PLECAN

In cadrul multor întreprinderi din Brașov numeroși tineri au îndrăgit activitatea artistică de amatori. Ei au posibilitatea de a se afirma pe scena teatrului interpre- 
tînd diferite roluri. Vi-i prezentăm pe cîiiva dintre ei (de la stingă la dreapta) ALEXANDRU MIHĂILESCU, (strungar la Uzinele „Rulmentul") în rolul unui făran din 
„Nuntă la castel". MARCEL RĂSAN (proiectant la „Steagul roșu") în rolul lui Garabef Popazian din„Cu balcon la Dunăre". MARINELA SEVASTRE (statisticians 

„Rulmentul”) în rolul Suzanei din „Nuntă la castel", DAN SG'ONDEA, lăcătuș la „Steagul roșu".

În cea de-a Vll-a mare
SPATĂREANU ION

Învățător

Dansurile populare cu strigături sînt îndrăgite de interpret'! ca și 
de spectatori. Echipa

Schiller"

i strigi _ . , ,
de dansuri a casei de cultură „Friedrich 

a raionului „30 Decembrie" din Capitală.

Foto i AG'ERPRES

a cele șase mari 
întreceri ale artei 
amatoare desfă
șurate în ultimii 
ani în țara, raio- 
nul Sibiu s-a pre
zentat cu formații 

artistice tot mai largi, tot 
mai bine pregătite, obținînd 
la diferite faze premii și dis
tincții. Ciți nu-și amintesc de 
renumita „Nuntă ciobănească” 
prezentată pe scena finalei ce
lui de al IV-lea concurs de 
artiștii amatori din Rășinari, 
sau de coriștii din Săliște ? 
Cîntecele și jocurile pline de 
voioșie caracteristice acestui 
colț de țară, și-au căpătat în 
interpretarea artiștilor ama
tori o faimă deosebită, iar po
doaba costumelor sibiene, une
le din 
porturi 
cucerit 
lor.

Cum 
mafiile 
pentru 
curs al

NI ai întîi 
mărul formațiilor artistice — 
227, numărul artiștilor amatori 
din cele 62 de comune și sate 
ale raionului — peste 5 700.

In comuna Slimnie am a- 
juns seara. La căminul cultu
ral 12 tineri, membrii brigăzii 
artistice de agitație, repetau. 
Pregătirile pentru concurs au

cele mai frumoase 
populare din țară au 
admirația spectatori-

se pregătesc acum for- 
artistice din raion 

cel de al VII-lea Con- 
artiștilor amatori 1 

cîteva date: nu-

început de fapt cu prezenta
rea în aceste zile, pe scena că
minului cultural din comună 
și din celelalte comune veci
ne, a spectacolului „l-am pro
pus și-i vom vota", pregătit în 
întimpinarea alegerilor de la 
3 martie.

Mereu prezentă în viața sa
tului, această formație a o- 
glindit cu operativitate de-a- 
lungui anilor aspecte din 
munca colectiviștilor, contri
buind la răsțnndirea experien- 
ției înaintate, dar și la înlătu
rarea unor lipsuri ce se iveau. 
Șase programe noi văzute de 
sute de colectiviști: iată bilan
țul ultimelor trei luni. Cu ace
eași sîrguință se pregătesc și 
cei 100 de coriști. Pentru acest 
mare concurs repetă cîntece 

noi închinate patriei, partidu
lui, vieții fericite din gospo
dăria colectivă. Formația de 
dansuri va interpreta pe sce
nele concursului o suită de 
dansuri românești și germane.

Următorul popas l-am făcut 
în comuna Ocna Sibiului. In 
seara aceea coriștii invitaseră 
la repetiții un dirijor din Si
biu.

— Cu corul, la al VI-lea con
curs am obținut locul II pe 
regiune. Anul acesta avem 
gînduri mari — ne spune Ște
fan Bolgar, directorul căminu

lui cultural. La acest concurs 
participăm cu brigada artisti
că și cu o formație nouă: e- 
chipa de dansuri a gospodăriei. 
Cîntece noi vor aduce la con
curs și soliștii căminului cultu
ral: colectivistele Ana Tudor, 
Susan Baltiș, tractoristul Si- 
mion Tudor și Dumitru Jurca.

Dorința de-a participa la 
concurs cît mai bine pregătiți 
ne-a mărturisit-o și Ion Sas, 
secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Avrig. In gospo
dăria colectivă din Avrig s-au 
obținut în acest an succese

programele brigăzii este for
mat din președintele și ingi
nerul gospodăriei colective, 
învățători, profesori și secre
tarul U.T.M. Astfel alcătuit, 
acest colectiv a asigurat ca în 
programele brigăzii să fie re
flectate cele mai importante 
aspecte din viața comunei. 40 
de dansatori, reprezentanți a 
patru generații, pregătesc un 
dans cu temă.

In comuna Avrig, este orga
nizat unul din cele 3 centre 
metodice ale activității artis
tice din raion. La aceste cen-

Raid în raionul Sibiu

deosebite. Adesea colectiviști
lor din comunele vecine care 
vin aici în vizită le simt pre
zentate și programe artistice 
pe scena căminului cultu
ral de către orchestră, bri
gada artistică de agitație, 
corul, formațiile de dansuri și 
fluierași. Creată în urmă cu 4 
ani, brigada artistică este 
bine cunoscută în raion. De la 
1 decembrie 1962, data începe
rii celui de al VII-lea concurs, 
ea a prezentat programe în 
comunele Sacadate, Glîmbaa- 
ea, Porumbacu de Jos, Sco
rei, Racovița, Bradu, Colecti
vul de creație care alcătuiește

tre au loc lunar expuneri, se- 
minarii, spectacole-model ur
mate de discuții care con
tribuie la creșterea calificării 
instructorilor amatori din ra
ion.

In primele zile de la înce
perea concursului, 
raional de 
colaborare 
nai U-T.M. 
tenția spre 
număr sporit de tineri în ac
tivitatea artistică, La Nucet a 
luat ființă o formație de flu
ierași și un cor. La Cisnădie 
tinerii artiști amatori de la

comitetul 
cultură și artă, în 
cu comitetul raio- 
și-au îndreptat a- 
antrenarea unui

gător monstruozitatea modului de 
viață american.

In regia artistică a actorilor 
Ion Manta și Jean Reder, colec
tivul de interpreți s-a apropiat 
cu înțelegerea cuvenită de textul 
piesei căruia s-au străduit sa-i a- 
sigure o cit mai fidelă transpu
nere scenică. De-a lungul celor 
trei acte ale piesei interpreții au 
dovedit o firească receptivitate și 
aderență la roluri, fiecare în par
te ilustrînd calități artistice dem
ne de a fi subliniate. IVe vom 
opri îndeosebi asupra interpreți- 
lor principali, cărora le-au și re
venit cele mai grele sarcini în 
cadrul spectacolului. In rolul ti
nerei soții Ruth, Florica Stroe a 
făcut, credem, dovada unor certe 
calități actoricești, pe care sîn- 
tem bucuroși să le relevăm cu a- 
cest prilej. Personajul interpretat 
de ea comunică emoționant sălii 
drama femeii modeste, care și-a 
pus întreaga existență în slujba 
ideii de familie, și pentru care 
visul unei căsuțe liniștite, a ei, 
reprezintă cel mai înalt ideal. 
Zbuciumul legat de năzuința spre 
acest ideal, durerea încercată a- 
lunci cînd află că locuitorii albi' 
ai cartierului în care și-au cum
părat mult visata căsuță nu-i ad
mit pe negri alături de ei, sînt 
evocate de interpretă cu mijloa
cele unei fine și sensibile nuan
țări psihologice care ne-a atras 
atenția. Interpreta dispune, de a- 
semenea, de o frumoasă dicțiune 
și dovedește, cum spuneam, în 
general, o puternică sensibilitate. 
Nu putem decît s-o felicităm și 
să-i urăm noi succese.

Pe aceeași linie se înscrie și 
compoziția realizată în rolul bă- 
trînei mame de Natalia Poionă, 
de asemenea, un real talent ca
racterizat îndeosebi printr-o na
turalețe și un firesc cuceritor.

Destul de apropiați de inten
țiile rolurilor au fost apoi și in
ginerul Ion Preduț (Walter) și 
funcționara Elena Lunganu (Be
neatha) a căror contribuție la 
reușita spectacolului este pre
țioasă.

In alte roluri și-au făcut apari
ția realizînd bune momente de 
teatru, Elena Cristescu, (Travis), 
Mihail Vngureanu (Asagai), Au
rel Bărbătescu (George), Ignat 
Vladimir (Lindner), Gheorghe 
Buzea (Bobo). Toți au dovedit 
un entuziasm cuceritor, pasiune 
și, evident, aceste calități și-au 
spus cuvîntul din plin, într-un 
spectacol merituos.

întrecere
Uzinele textile „7 Noiem
brie”, „Mătasea roșie", școala 
profesională, filatura de bum
bac, se întîlnesc seară de sea
ră la casa de cultură făcînd 
repetiții la cor, la fanfară, la 
orchestra semisimfonică, la 
dansuri. Aici se pun bazele 
unui ansamblu al tineretului.

Tradiționalele ștafete cul
turale ce se organizează în ra
ionul Sibiu au avut un rol 
deosebit în permanentizarea 
activității formațiilor artistice.

Mai sînt însă și unele co
mune unde pregătirile pentru 
concurs nu se fac încă simțite. 
In comuna Gura Rîului, acti
vitatea culturală este săracă. 
De mult timp formațiile artis
tice nu au mai prezentat pro
grame noi. Echipa de dansuri 
repetă din cînd în cînd o în- 
vîrtită și o hațegană, iar bri
gada artistică într-un an de 
zile a prezentat un singur pro
gram. Nici acum, cînd în ma
joritatea comunelor artiștii a- 
matori se întîlnesc seară de 
seară făcînd repetiții sau dînd 
spectacole, în comuna Gura 
Rîului scena căminului cultu
ral nu este folosită.
De asemenea, ar trebui reac- 

tivizat și corul care a prezen
tat ultimul concert la faza re
gională a celui de al VI-lea 
Concurs. Asemenea situații în-

tîlnim și în comunele Săliște 
și Rășinari, unde după al 
VI-lea concurs activitatea re
numitelor coruri a fost spora
dică, numărul coriștilor scă- 
zind.

Este știut că activitatea a- 
matorilor nu poate avea un 
caracter festiv. Măiestria ar
tistică a amatorilor se cîștigă 
doar printr-o muncă perma
nentă, de zi cu zi. Concursul 
are în acest sens valoarea 
unui stimulent, este prilejul 
verificării, a unui valoros 
schimb de experiență.

în această perioadă, cînd 
accentul cade pe împros
pătarea repertoriilor și pe or
ganizarea unui larg schimb de 
spectacole, pe o vie prezență 
a fiecărei formații în munca 
cultural-artistică din comună 
și raion, reactivizarea acestor 
coruri cu o bogată experiență 
se impune de urgență.

...Așa dar pentru ca această 
nouă întrecere amplă să fie 
rodnică, trebuie să cuprindă ca 
într-un șuvoi larg toate for
mațiile artistice din raion. Ar
tiștii amatori vor aduce eu ei 
pe scenele concursului la ma
rile întreceri din țară imagini 
ale prezentului, ale marilor 
prefaceri înfăptuite sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

LIVIA ANDREI



vicultura - sector rentabil Semnarea unui nou acord
comercial intre R. P. Romînă 

și Franța

1700 păsări la suta de hectare

reșterea păsărilor a 
pus în fața gospo
dăriei noastre co
lective o serie de 
probleme de a că
ror rezolvare depin
dea rentabilitatea

acestui important sector de pro
ducție. în primul rînd, noi nu 
dispuneam de cadre calificate 
care să crească științific un efec
tiv mare de păsări; de aceea, 
organizația de partid și consi
liul de conducere au acordat o 
deosebită grijă recrutării și pre
gătirii profesionale a crescători
lor de păsări. Atenția a fost în
dreptată spre colectivistele caro 
manifestau interes față de acea
stă meserie. O contribuție în
semnată a adus organizația de 
bază U.T.M., care a îndrumat 
mai multe fete să vină să lucre
ze la ferma de păsări. Astfel, 
s-a format aici un colectiv har
nic de 21 de colectiviste. înainte 
de a ne începe munca în secto
rul avicol, am fost pregătite 
printr-un ciclu de lecții de spe
cialitate ținute de inginerul zoo
tehnic al gospodăriei. în afară 
de acest ciclu de lecții, o parte 
dintre noi am fost școlarizate la 
cursurile de învățămînt avicol de 
scurtă durată organizat în două 
centre raionale — la Eforie și 
Palazu Mare. însă cu aceasta 
procesul de învățămînt nu s-a 
încheiat. Din toamna trecută 
frecventăm cu regularitate cercul 
zootehnic din cadrul învățămîn- 
tului agrozootehnic de trei ani, 
în tematica căruia au fost inclu
se și lecții cu specific avicol 
cum sînt : alimentarea rațională 
a păsărilor, producția de carne și 
ouă, regimul de funcționare a 
incubatoarelor și altele. în ace
lași scop, la fermă a fost înfiin
țată o mică bibliotecă și un eerc 
de citit în cadrul căruia, săptă-

tnînal, se organizează studierea 
cărților tehnice de specialitate.

Dezvoltarea sectorului avicol 
a pus în centrul atenției consi
liului de conducere al gospodă
riei noastre colective crearea ba
zei materiale necesare. Astfel, 
într-un timp scurt s-au construit 
șase puiernițe, 
mare capacitate 
Sare creșterii 
peste 50 000 de 
plinirea acestor 
tribuție activă a adus-o tinere
tul. Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii colectiviști

trei cotețe de 
și halele neee- 
unui efectiv de 
păsări. La înde- 
obiective o con-

au

participat, prin muncă patrioti
că, la tăierea din baltă și trans
portarea stufului necesar con
strucțiilor avicole, la căratul 
pietrei și la bulgărirea halelor.

Deoarece în primul an de acti
vitate a sectorului avicol noi am 
întâmpinat unele greutăți în pri
vința procurării puilor de o zi 
și a ouălelor destinate incubației, 
ne-am orientat spre crearea unui 
lot mare de păsări-matcă. De 
exemplu, anul trecut noi am avut 
4 816 păsări-matcă. în prezent 
acest lot a crescut la 8 000 de 
capete. Selecționarea lor s-a fă
cut după criterii științifice, 
fost reținute exemplarele

Au 
eele

O grijă deosebită am acordat 
alimentației raționale a păsări
lor, avînd în vedere în același 
timp economisirea nutrețurilor 
mai scumpe. în acest scop ne-am 
preocupat de valorificarea gozu- 
rilor de cereale, a foilor de sfe
clă, a resturilor de la grădina de 
zarzavat etc.

Aplicarea metodei de creștere 
a păsărilor în tabere de vară, 
instalate lîngă suprafețele culti
vate cu lucernă, s-a dovedit a fi 
economică. Prin această metodă 
am reușit să reducem consumul 
de concentrate cu peste 30 la 
sută. Tot în scopul realizării de 
economii, colectivul de muncă 
al fermei a făcut o interesantă 
propunere : folosirea scoicilor 
din lacul Limanu, în locul făinii 
de oase sau de pește care tre
buie să intre neapărat în rațiile 
de hrană. După ce propunerea a 
fost aprobată de consiliul de 
conducere al gospodăriei, am tre
cut la amenajarea unui cuptor 
pentru uscarea scoicilor, care, 
după această operație, sînt măci
nate la moara cu ciocănele. Și la 
această acțiune tinerii colecti
viști, mobilizați de organizația 
U.T.M., au adus o importantă 
contribuție ; au ajutat, prin 
muncă patriotică, la construirea 
cuptorului și participă, ori de 
eîte ori e nevoie, la pescuirea 
scoicilor din lac.

Aceste măsuri, alături de res
pectarea cu rigurozitate a 
gramului zilnic de lucru,
dat posibilitatea să creștem, 
baze științifice, anual zeci 
mii de păsări. în anul 1962 am 

păsări la suta 
adus gos- 
venit de 
munca pe 
vom con-

La Ministerul Comerțului Exte
rior s-a semnat vineri seara un 
nou acord • comercial pe termen 
de trei ani, precum și protocolul 
cu listele de mărfuri ce vor con
stitui obiectul schimburilor în 1963 
între R. P. Romînă și Franța.

La semnare au participat Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior. Au fost de fajă 
Pierre Paul Bouffanais, ministrul 
Franței în R. P. Romînă și membri 
ai legației.

Noul acord prevede o creștere 
cu circa 50 la sută a livrărilor re
ciproce față de perioada prece
dentă. Utilajul petrolier, tractoa
rele și alte produse ale industriei 
constructoare de mașini, produsele 
petroliere, siderurgice, ale indus
triei lemnului, chimicalele și me
dicamentele, celuloza, bunurile 
agro-alimentare, se numără prin
tre principalele mărfuri romînești 
ce vor fi exportate în Franța. In 
schimbul acestora vor fi achizițio
nate din Franța instalații și utila
je, produse siderurgice, chimicale, 
textile și alte produse.

Acordul a fost semnat de pre
ședinții celor două delegații care 
au dus tratative : M. Petrescu, din 
partea romînă și J. Fouchet, din 
partea franceză.

Cu acest prilej, președintele de
legației franceze a relevat însem
nătatea acordului și protocolului 
semnat care creează condiții pen
tru o nouă și importantă creștere 
a livrărilor reciproce și a apreciat 
în mod deosebit progresele in
dustriei romînești pe care a avut 
prilejul să le cunoască în timpul 
vizitei în țara noastră.

(Agerpres)

Popas la cabana Cristianul Mare

0 manifestare a prieteniei
romîno-cehoslovace

mai bine dezvoltate, cu o mare 
productivitate de carne și ouă.

i ș ărirea efecti-
\ ! vului de pă

sări depinde 
în bună măsură de 
munca ce se efectu
ează la stația de in
cubație. De aceea, 
colectiviștii din co
muna Grindu, ra
ionul Urziceni, au 
hotărît ca odată cu 
dezvoltarea sectoru
lui avicol să spo
rească și capacita
tea stației de incu
bație. Astfel, în ul
timii ani ferma 
noastră de păsări u 
fost înzestrată cu o 
spațioasă cameră 
incubator și 10 in
cubatoare moderne, 
eu o capacitate to
tală de 28 500 ouă. 
Folosirea eficientă 
a acestor condiții 
materiale este însă 
strîns legată de a- 
plicarea unor me
tode științifice de 
muncă. Iată de ce 
noi am considerat 
necesar să întoc
mim pentru stația 
de incubație un a- 
mănunțit program 
de lucru.

In fiecare an se 
face de către medi
cul veterinar con
trolul păsărilor 
matcă. Acest con
trol ne oferă posi
bilitatea să selecțio
năm ca păsări mat- 
eă exemplarele cele 
mai viguroase. A-

sări
ceeași atenție o a- 
cordăm selecționă
rii ouălelor desti
nate incubației. Se 
opresc ouăle cele 
mai mari și cu o 
formă corespunză
toare, care sînt pă
strate într-o maga
zie special constru
ită, unde există o 
temperatură de plus 
8-12 grade. Tot în 
această perioadă se 
face verificarea în 
gol 
lor 
un 
de 
fiecăruia în 
Este vorba de un 
grafic zilnic in care 
se specifică tem
peratura optimă și 
gradul de umidi
tate, orele cînd tre
buie să se facă în
toarcerea ouălelor 
și toate regulile 
tehnice ce trebuie 
păstrate în perioada 
incubației.

De abia după a- 
ceasta lotul de ouă 
este dezinfectat și 
introdus în incuba
toare. Zi și noapte 
operatoarele stafiei 
de incubație supra
veghează procesul 
de incubație. Este o 
muncă de mare răs
pundere. O altă o- 
perație pe care o 
întreprindem acum 
este și controlul 
ouălelor. Cele lim-

a ineubatoare- 
$i se întocmește 
regim specific 
funcționare a 

parte.

pezi sau cu embri
onii morți sînt în
lăturate.

După 21 de zile, 
la ieșirea puilor, ei 
sînt ținuți în incu
bator pînă la zvîn- 
tarea pufului și apoi 
transportați în cu
tii dezinfectate la 
puiernițe. Experien
ța anului trecut 
ne-a dovedit că 
efectuarea incuba
ției conform reguli
lor științifice ne 
oferă posibilitatea 
să obținem un nu
măr mare de pui, 
bine dezvoltați. In 
1962 în planul de 
incubație era pre
văzut să obținem 
96 000 de pui și am 
realizat de la ace
lași lot de ouă 
112 953 pui. Crește
rea și valorificarea 
lor a adus gospodă
riei noastre colec
tive un venit anual 
de 1 078 000 lei.

Continuind acea
stă experiență, sîn- 
tem convinși că vom 
depăși și fn acest an 
obiectivele stabilite 
în planul de pro
ducție pentru secto
rul avicol.

ALEXANDRINA 
RADULESCU 

îngrijitoare de pă
sări la G-A.C. Grin- 

du, regiunea 
București

pro- 
ne-au 

I>e 
de

crescut 1 733 de 
de hectare, ceea ce a 
podăriei colective un 
peste 300 000 Iei. Prin 
care o desfășurăm, noi
tribui la obținerea unor rezulta
te mereu mai bune în acest sec
tor aducător de mari venituri, 
care face să sporească averea 
obștească. în același timp, con
tribuim pe această cale Ia îmbu
nătățirea continuă a aprovizio
nării oamenilor muncii de Ia 
orașe.

MARIA BUCUR 
îngrijitoare de păsări 

la G.A.C. Limanu, 
regiunea Dobrogea

r* •
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Cu prilejul Zilei Armatei Sovietice
TELEGRAMĂ

Ministrului apărării al U.R.S.S. 
Tovarășului Mareșal al Uniunii Sovietice 

RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI
Moscova

Stimate tovarășe ministru,
Cu prilejul celei de a 45-a aniversări a Armatei și Flotei 

Maritime Militare Sovietice, în numele militarilor Forțelor Ar
mate ale Republicii Populare Romîne și al meu personal, vă 
transmit dumneavoastră și tuturor militarilor sovietici cele mai 
sincere și călduroase felicitări.

între militarii Forțelor Armate ale R.P.R. și militarii Arma
tei Sovietice există o prietenie și frăție de arme de neclintit care 
s-a cimentat de-a lungul veacurilor și în luptele comune duse 
împotriva cotropitorilor hitleriști. Militarii armatei noastre se 
bucură din toată inima de succesele istorice pe care poporul 
sovietic le obține sub conducerea P.C.U.S. în construirea comu
nismului. Ei sînt mîndri că împreună cu Armata Sovietică și cu 
celelalte armate ale statelor socialiste frățești sînt chemați să 
stea de strajă integrității și suveranității lagărului socialist.

Cu ocazia zilei de 23 Februarie, urez militarilor glorioasei 
Armate Sovietice, noi și însemnate succese în pregătirea de 
luptă și politică, în perfecționarea măiestriei lor militare, pen
tru întărirea continuă a capac 
Sovietice.

ale

A apărut 
„AGRICULTURA 

SOCIALISTA" (nr. 3) 
Din sumar :

— Profilarea gospodăriilor 
agricole de stat

de prof. Bucur Șehiopu — 
prim vicepreședinte al 
Consiliului Superior al 
Agriculturii.

— Semănăturile de toam
nă au nevoie de îngri
jire

de prof. dr. Ir. Staicu — 
șef de secție la I.C.C.P.T. 
Fundulea

— La noi, munca de îngri
jitor de animale a deve
nit o profesie

de Ion Voinea — președin
tele gospodăriei colecti
ve „Drumul lui Lenin” 
din comuna Dumbrava, 
regiunea Ploiești

— învățăminte prețioase de 
la consfătuirea pe țară 
a crescătorilor de păsări

— Plante de mare valoare 
economică (sublinieri de 
la ședințele de lucru 
lărgite ale secției de ce
reale și plante tehnice 
a Consiliului Superior

Agriculturii cu privi
re la culturi cartofului 

sfeclei de zahăr)

al

Și

Fiica pădurarului și prietena si

DE ZWA ARMATEI SOVIETICE
Ziua de 23 februarie 1918 a intrat în istoria statului sovie

tic ea o dată memorabilă. în acea zi, în focul bătăliei de la 
■ Fskov și Narva, cînd a fost zdrobită ofensiva trupelor Ger- 

; maniei imperialiste care voia să înăbușe tînărul stat socia
list făurit de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, Ar- 

; mata Sovietică și-a început drumul său glorios de luptă. De 
< atunci, 23 februarie este sărbătorit an de an ca Zi a Armatei 

Sovietice.
Cu acest prilej reproducem un fragment din cartea ma

reșalului Uniunii Sovietice V. I. Ciuikov „ÎNCEPUT DE 
DRUM”, fragment în care este înfățișat eroismul comsomo- 

J liștilor și tinerilor sovietici în bătălia de pe Volga.

Noi, ostașii mai vîrstnici, 
care mai miroșisem și altă’ 
dată praful de pușcă, ne bu
curam văzînd că în timpul 
grelelor lupte tinerii noștri 
ostași și ofițeri erau la înălți
mea soldaților vechi atît în 
ceea ce privește stăpînirea de 
sine, cît și în ceea ce privește 
curajul și vitejia ostășească. 
Sîntem mîndri că tineretul 
nostru din armată s-a arătat 
demn urmaș al tradițiilor 
eroice ale generației mai 
vîrstnice, ba mai mult, a și 
îmbogățit aceste tradiții.

A scrie despre tinerii parti- 
cipanți la bătălia de pe Vol
ga înseamnă a scrie despre ti
nerețea care în vremuri de 
mare cumpănă a apărat cu 
pieptul ej Volga și Patria, 
despre inima credincioasă și 
devotată a tineretului nostru

sovietic care iubește cu nețăr
murită dragoste patria și par
tidul nostru comunist, despre 
firea mîndră, dîrză și năval
nică a unei întregi generații 
de tineret, despre sufletul 
larg și viteaz al tinerilor, des
pre trainica prietenie de luptă 
care îi leagă,

Comsomoliștii noștri au tre- 
eut cu cinste asprul examen 
al focului fără să-și plece 
fruntea și fără să îngenun
cheze, ci, dimpotrivă, oțelin- 
du-se și învățînd măiestria de 
luptă, arta de a-1 învinge pe 
dușman.

în timpul unei lupte înver
șunate, mai multe tancuri ale 
inamicului au atacat o compa
nie de infanterie din divizia 
comandată de Rodimțev care 
se afla în raionul gării. Com
pania a dat semne de derută,

dar secretarul organizației 
comsomoliste — Fiodor Iakov
lev — nu și-a pierdut capul, 
Luînd două grenade antitanc, 
el s-a ridicat în picioare și, 
strigînd : „Nici un pas înapoi, 
tovarăși!”, a aruncat o gre
nadă sub șenilele tancului 
din cap. Acesta a luat foc. Ia
kovlev se pregătea să arunce 
și cealaltă grenadă, dar un 
glonț inamic l-a doborît. însu
flețiți de exemplul său, ostașii 
au pus mîna pe grenade și au 
respins atacul fasciștilor. După 
luptă, tovarășii lui Iakovlev 
au găsit asupra acestuia un 
medalion în care se afla ° 
bucată de hîrtie cu cîteva 
versuri scrise de mîna vitea
zului comsomolist. „Jurămîn- 
tul meu" este titlul pe care 
eroul l-a dat acestor versuri 
simple, dar sincere. Iată-le:

Sînt fiul partidului și patria 
mamă mi-e,

Părinte mi-e al nostru
Lenin iubit.

In luptă n-o să dau înapoi, 
orice ar fi să fie,

Acest lucru și prietenii și 
dușmanii să-l știe !

într-o zi, în raionul Aviago- 
rodok, tancul pe care îl co
manda Hasan Iambekov a fost 
atacat de opt tancuri fasciste. 
Iambekov a primit lupta și a 
avariat patru tancuri ale ina
micului, Dar și tancul lui

Iambekov a fost incendiat de 
un proiectil cu termit. Pistola
rii fasciști au încercuit tancul, 
așteptând ca echipajul să iasă 
afară. Dar tanchiștii sovietici 
au hotărît să nu se predea și 
au luptat pînă la ultimul pro
iectil, pînă la ultimul cartuș. 
Cînd flăcările și fumul au 
început să pătrundă în camera 
de luptă, Iambekov, coman
dantul tancului, a transmis 
prin radio: „Rămîneți cu 
bine, tovarăși! Nu ne uitați 1”. 
Aceste cuvinte au fost recep
ționate de radiotelegrafistul 
de serviciu al uneia din uni
tățile noastre de tancuri. 
Apoi, pe calea undelor s-au 
auzit cuvintele solemne ale 
Imnului de Stat al Uniunii 
Sovietice pe care îl cînta echi
pajul tancului. Tanchiștii so
vietici Hasan Iambekov, An
drei Tarabanov, mecanic-con- 
ductor, Vasili Mușilov, trăgă- 
tor-radist, și Serghei Feden- 
ko, comandant de tun, și-au 
dat viața pentru patrie, lup- 
tînd cu demnitate și curaj.

Educați de Comsomolul le
ninist, tinerii veniți din toate 
colțurile Uniunii Sovietice sub 
zidurile bastionului de pe 
Volga au arătat că sînt fii 
demni ai patriei noastre so
cialiste.

Țin să-i amintesc pe tînă
rul sergent Iakov Pavlov — 
„stăpînul" vestitei „Case a 
lui Pavlov” — și pe tînărul

în . ,
după-amiază o adunare festivă a 
oamenilor muncii din Uzinele 
„Timpuri Noi" consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a victoriei 
din februarie 1948 a clasei mun
citoare din Cehoslovacia împotri
va cercurilor reacționare interne 
și internaționale.

Cu acest prilej tov. Nicolae Mo- 
■raru, președintele Comitetului 
Central al Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei metalur
gice și construcțiilor de mașini, a 
vorbit despre semnificația acestui 
eveniment în viafa poporului mun
citor din Cehoslovacia, despre rea
lizările obfinufe de către poporul 
cehoslovac pe drumul construcției 
socialiste. Vorbitorul a subliniat, 
de asemenea, prietenia poporului 
romîn cu poporul cehoslovac care 
are la bază tradifii comune de 
luptă pentru o via(ă liberă și pros
peră.

In continuare a luat cuvîntul 
Jaroslav Sykora, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, 
care evocînd evenimentele din fe
bruarie 1948, a 
Partidului Comunist 
slovacia în mobilizarea 
muncitoare și a celor mai largi 
pături ale poporului pentru zădăr
nicirea încercărilor forjelor reac
ționare de a înfăptui un complot 
menit să întoarcă țara spre ca
pitalism și s-o rupă de. ajiajii ei 
— Uniunea Sovietică și țările de 
democrajie populară.

Capitală a avut loc vineri în încheiere, vorbitorul a mul
țumii celor prezenți pentru calda 
manifestare de prietenie fajă de 
poporul cehoslovac și a urat co
lectivului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din Uzinele „Timpuri 
Noi' și prin el întregului popor 
romîn, noi și importante succese 
în opera de construire a socialis
mului.

Cuvintările au fost subliniate cu 
vii aplauze de către participantii 
la adunare.

*
Cu prilejul acesfei aniversări în 

incinta Uzinelor „Timpuri Noi” a 
fost amenajat un panou cu foto
grafii reprezentând aspecte ale 
luptelor din februarie 1948 și rea
lizări în construcția socialismului 
în R. S. Cehoslovacă.

subliniat lupta 
din Ceho- 

clasei

. ■

Foto: AGERPRES

Obiectiv
(Urmare din pag. I)

runcate la întâmplare pe vatra 
cuptorului, fără să fie așezate 
numai pe zona activă, se încăl
zeau la temperaturi diferite. 
De aici tot necazul. Neajun- 
gînd la temperatura optimă, 
în timpul călirii ele capătă 
durități diferite. Acest lucru 
nu a scăpat din vedere colecti
vului postului. S-a făcut pro
punerea ca fiecare încărcătură 
a cuptoarelor să fie suprave
gheată de către șeful de echi
pă sau maistrul de atelier.

Cu prilejul raidului au fost 
întîlnite și situații cînd, execu- 
țînd aceeași operație și pe a- 
celași tip de mașină, tinerii 
obțin rezultate diferite în ceea 
ce privește calitatea produse
lor. Un asemenea caz a fost 
sesizat la atelierul eboș. Gheor- 
ghe Manolache execută opera
ția de retezare la capete a mu
felor. La mașina din fața sa a- 
ceeași operație o face și tînă- 
rul Constantin Gh. Popa. Pri
mul realizează numai lucrări 
de calitate, iar al doilea cu 
greu reușește acest lucru. Din 
explicația dată de cei prezenți 
la raid s-a tras concluzia: 
„Organizația U.T.M. și condu
cerea secției să acorde mai 
multă atenție muncitorilor ve- 
niți noi în secție, să-i sprijine 
în mod concret în însușirea 
tehnologiei de execuție'1. Pe 
baza observației făcute, am 
stabilit ca organizația U.T.M. 
din secție să organizeze mai 
multe demonstrații practice la 
locul de muncă, mai multe 
schimburi de experiență.

★
Atașatul militar, naval și al 

aerului al Uniunii Sovietice la 
București, general maior I. V. 
Vinogradov, a oferit vineri 
seara o recepție cu prilejul ce
lei de-a 45-a aniversări a Ar
matei și Flotei Maritime Mili
tare Sovietice.

Au luat parte tovarășii ge
neral de armată Leontin Sălă- 
jan, ministrul forțelor armate, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.M.R., con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate, oa
meni de știință și cultură.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, atașați militari

itațn de apararea a

Ministrul Forțelor Armate 
Republicii Populare Romîne

General de armată
LEONTIN SĂLĂJAN

și alți membri ai corpului di
plomatic.

în timpul recepției, general 
maior I. V. Vinogradov și ge
neral de armată Leontin Sălă- 
jan au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

*
Vineri seara, la Casa prieteniei 

romlno-sovietice — A.R.L.U.S.,
tov. general maior Ion Poenaru a 
vorbit despre „A 45-a aniversare 
a Armatei și Flotei Maritime Mili
tare Sovietice".

Tot cu acest prilej, poetul Nico
lae Tăutu a evocat momente din 
lupta dusă de ostașii romlni și 
sovietici pentru zdrobirea armate
lor iasciste.

In încheiere s-a prezentat Ulmul 
artistic „Cinci zile și cinci nopți".

(Agerpres)

PREMIERA
La Teatrul pentru copii și tine

ret a avut loc vineri după-amiază 
premiera piesei „Misterul cizmei" 
a dramaturgului Ilans Albert Pe- 
derzani din R.D.G. Regia spectaco
lului este semnată de Kurt Rabe 
de la Teatrul prieteniei din Ber
lin, care se află în acest scop în 
Capitală.

Au asistat Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat

pentru Cultură și Artă, Ștefan Bă
lan, adjunct al ministrului învăță- 
mintului, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, precum și lise 
Rodenberg, directoarea Teatrului 
prieteniei din Berlin, și autorul pie
sei, Hans Albert Pederzani.

Au lost de fată reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane- în R. P. 
Romînă.

locotenent Timofei Semașko, 
erou al luptelor de pe rîul 
Mokraia Mecetka. Ostașii 
comsomoliștj deveniseră însu- 
flețitorii vestitelor grupuri de 
asalt, atît de temute de duș
mani, grupuri care au jucat 
un rol uriaș în luptele de 
stradă.

Carnetele de comsomoliști 
găsite pe cîmpul de luptă, car
nete udate de sîngele apără
torilor orașului, se păstrează 
acum ca niște relicve sacre. 
Noile generații de comsomo
liști vor privi cu adînc res
pect aceste documente — măr
turii ale sublimului curaj al 
tinerilor apărători ai bastio
nului de pe Volga, ale devo
tamentului lor nemărginit față 
de Patrie.

Iată carnetul de comsomo- 
list cu numărul 13145761. E 
sfîrtecat de o schijă. Cu acest 
carnet în buzunar a mers la 
atac comsomolistul din Sara
tov Nikolai Borodușin, în 
vîrstă de 19 ani, care a căzut 
eroic în luptă.

Iată un alt carnet de com
somolist. Are marginile arse. 
A aparținut tanchistului Piotr 
Vlasenko, un tînăr flăcău de 
pe meleagurile Ucrainei. Vla
senko intrase în rîndurile 
U.T.C.L. cu cîteva zile înainte 
de a-și da viața și primise 
carnetul de comsomolist în 
timp ce se afla pe cîmpul de 
luptă. în lupta care i-a fost 
fatală, cînd tancul său a fost 
incendiat de dușmani, Vlasen
ko a luptat pînă la ultima su
flare. Terenul din jurul ma
șinii lui de luptă s-a acoperit 
cu zeci de fasciști morți.

Cazahuj Kisîm Amanjolov 
își păstra cu sfințenie carne

tul de comsomolist. Cînd s-a 
prăbușit pe una din străzile 
orașului răpus de un glonț 
inamic, Kisîm a strîns cu pu
tere în mînă carnetul de com
somolist. Erș drapelul său : cu 
el luptase și cu el a murit...

Iată carnetele comsomoliști- 
lor Vasili Butov și Aleksandr 
Olenicev, ciuruite de gloanțe. 
Amîndoi au căzut în Piața 
Dzerjinski cînd, printre cei 
dinții, porniseră la asaltul 
Uzinei de tractoare în ale că
rei secții se aciuaseră niște 
pistolari hitleriști.

în timpul luptelor de pe 
malul Volgăi, nu zeci sau 
sute, ci mii de tineri au fost 
promovați în funcții de co
mandanți de regimente, ba
talioane, companii, divizioane 
și baterii. Acești tineri co
mandanți cimentau rîndurile 
armatei noastre. Ei erau ti
neri comuniști, floarea Com- 
somolului.

Dar de unde oare au izvorît 
acest curaj fără seamăn și a- 
ceastă nemaivăzută dîrzenie 
care au uimit întreaga lume ?

Dezvoltarea curajului și a 
dîrzeniei în rîndurile tinere
tului nostru s-a făcut în spi
ritul tradițiilor partidului bol
șevic. Aceste înalte calități 
morale ale tineretului sovietic 
s-au făurit în anii, îndeplinirii 
planurilor cincinale, în timpul 
muncii pline de abnegație 
desfășurate pe șantierul cen
tralei hidroelectrice de pe Ni
pru, pe șantierul orașului 
Komsomolsk pe Amur sau ai 
uzinelor de pe Volga și din 
Ural, din Ucraina sau Siberia, 
din nordul și din sudul Uniu
nii Sovietice.

principal —
La secția vane, sînt prelu

crate și asamblate lunar circa 
3 000 tone de piese. Problema 
îmbunătățirii calității consti
tuie și aici o preocupare de 
seamă. Și totuși, așa cum a 
reieșit din ultima consfătuire 
de producție, muncitorii de la 
montaj au încă necazuri cu 
unele piese care nu sînt tur
nate corect sau sînt prelucra
te nerespectîndu-se întotdea
una normele tehnologice.

Pentru că problemele legate 
de turnătorie depășeau „gra
nițele" secției vane, la raid au 
fost invitați să participe și to
varășul inginer Alexandru 
Sănduțu, șeful atelierului de 
formare și inginerul Mircea 
Padar, responsabilul postului 
de la turnătorie. Raidul a în
ceput de la montaj. Aici, tînă
rul Gheorghe Iliescu conduce o 
echipă de asamblare a vanelor 
de înaltă presiune. Buna pre
gătire profesională a celor pa
tru membri ai echipei — Ion 
Bocioacă, Serghie Mihălcioiu, 
Nicolae Neacșu și Gheorghe I- 
liescu — organizarea judicioa
să a locului de muncă, îi aju
tă să obțină rezultate bune în 
producție. Se întâmplă însă ca 
activitatea lor să fie îngreu
nată din cauza unor defecte 
ce apar în timpul probelor de 
presiune. Vanele supuse aces
tei operații „respiră" în unele 
locuri. Cauza: sufluri ce apar 
în timpul turnării.

Cei doi reprezentanți de la 
secția turnătorie și-au notat și 
ei problema.

Rînd pe rînd, trecînd pe la 
fiecare loc de muncă, în aceas
tă secție au fost consemnate și 
alte aspecte legate de calitatea 
produselor. Mă voi opri mai 
mult asupra unora dintre ele.

La execuția vanelor, opera
ția cea mai importantă este 
prelucrarea suprafețelor încli
nate de la inelele de închidere. 
Indiferent de tipul sau mări
mea vanei respective, princi
pala problemă care se cere 
strungarilor este respectarea 
cotelor la părțile conice. Ce se 
întîmplă însă ? Deși există de-

calitatea
sene de execuție, cu cote de 
prelucrare și grad de precizie 
precise, în cea mai mare parte 
din cazuri ele nu sînt respec
tate. Conducerea secției, pre
zentă la raid prin tov. inginer 
Teodoru Mîțu, șef de schimb, 
motiva : „Neavînd posibilita
tea să efectuăm măsurători co
recte la fiecare dimensiune de 
vană, operațiile le facem prin 
împerechere (fiecare corp de 
vană, cu pana respectivă). Pro
blema avînd în secție un ca
racter general, colectivul pos
tului utemist de control și-a 
propus ca la terminarea rai
dului să organizeze o discu
ție cu toți factorii de răspun
dere din secție. S-au stabilit pe 
loc o seamă de măsuri:

— conducerea secției împre
ună cu grupa tehnică se va o- 
cupa de confecționarea unor 
palete etalon cu care să se 
facă măsurătorile părților în
clinate de la vane (inele de e- 
tanșare și pene) ;

— toate dispozitivele de 
prindere și SDV-urile vor fi 
verificate scoțîndu-se din uz 
cele deteriorate ;

— se va studia înlocuirea 
dispozitivelor care sînt depă
șite de tehnica actuală.

Astfel de raiduri au fost or
ganizate și de colectivele pos
turilor utemiste de control 
din secțiile turnătorie, montaj. 
Avînd la dispoziție timp mai 
lung pentru analiză, am reu
șit cu ajutorul specialiștilor să 
facem constatări interesante, 
să tragem concluziile cele mai 
juste. Ele vor fi de un real 
sprijin în munca pe care co
mitetul U.T.M. o desfășoară 
pentru antrenarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Cu acest prilej ne-am 
dat seama că pe viitor va tre
bui să intensificăm astfel de 
acțiuni. De aceea, comitetul 
U.T.M. își propune să organi
zeze un larg schimb de expe
riență între colectivele postu
rilor utemiste de control, ur
mărind prin aceasta să ridi
căm pe o treaptă și mai înaltă 
activitatea acestora.

împotriva represiunilor din Irak
TELEGRAMA CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL FEMEILOR DIN R. P. ROMINA
Consiliul Național al Femei_ 

lor din Republica Populară 
Romînă a trimis președintelui 
Republicii Irak, Abdel Salam 
Muhamed Aref o telegramă 
prin care protestează împo
triva arestărilor, samavolnicii
lor și asasinatelor cărora le-au 
căzut victimă numeroși pa- 
trioți din rîndurile forțelor 
democratice și progresiste din 
Irak, din rîndurile femeilor

irakiene luptătoare pentru 
pace.

Milioanele de femei din Ro- 
mînia condamnă cu energie 
aceste represalii, cer să fie eli
berați imediat patrioții irakieni 
militanți pentru cauza păcii și 
democrației, încetarea neîntâr
ziată a persecuțiilor și repre
siunilor și garantarea libertă
ților democratice.

(Agerpres)

INFOR
Vineri seara a plecat spre Ge

neva, prof. ing. Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, pentru a participa la cea 
de-a 40-a reuniune a Comitetului 
Executiv al Biroului internațional 
de educație.

'★

La Casa Scriitorilor „Mihail Sa- 
doveanu" din Capitală a avut loc 
vineri după-amiază un festival li
terar dedicat poetului italian Giu
seppe Ungaretti, președintele Co
munității europene a scriitorilor,

MÂȚII
cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 
de ani.

Acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor, a vorbit 
despre personalitatea și creația lui 
Giuseppe Ungaretti, care cuprinde 
pe lingă numeroase volume de 
versuri și interesante eseuri și stu
dii, traduceri din literatura univer
sală.

A urmat un program artistic.
Poefii Maria Banuș și A. E. 

Baconski au citit în traducere pro
prie versuri din opera scriitorului 
sărbătorit.

(Agerpres)



Cu prilejul aniversării Armatei Sovietice In Comitetul celor 18

Ședința festivă de la Moscova
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

TAS5 transmite : — în Pala
tul Congreselor din Kremlin a 
avut ioc ședința festivă a So
vietului de deputați ai oame
nilor muncii din Moscova, 
consacrată celei de-a 45-a ani
versări a armatei și flotei ma
ritime militare sovietice.

Din prezidiul ședinței festive 
fac parte N. S. Hrușciov și 
alți conducători ai partidului 
comunist și guvernului sovie
tic, cadre militare sovietice de 
frunte.

Raportul „45 de ani de stra
jă patriei socialiste" a fost 
prezentat de ministrul apără
rii al U.R.S.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice, Rodion Ma
linovski.

★

Mareșalul Malinovski a amin
tit că „acum 45 de ani, în fo
cul luptei înverșunate împo
triva intervenționiștilor, au 
luat naștere forțele armate ale 
primului stat socialist din lu
me, chemate să stea de strajă

cuceririlor Revoluției din Oc
tombrie, să apere patria socia
listă a oamenilor muncii”. La 
23 februarie 1918, detașamen
tele Gărzilor Roșii, create la 
chemarea lui Lenin, au provo
cat o înfrîngere serioasă tru
pelor germane lingă orașul 
Pskov, Aceasta a marcat naș
terea Armatei Roșii.

Caracterizînd calea glorioa
să de luptă parcursă de Ar
mata Sovietică, mareșalul Ma- 
linovski a subliniat că „din 
încercările aspre ale războiului 
civil și Marelui Război pentru 
Apărarea — ■ ■
sovietelor 
că și mai 
o armată 
bilă, care 
strajă muncii pașnice a oame
nilor sovietici ce construiesc 
comunismul — viitorul lumi
nos al întregii omeniri".

Armata Sovietică, a spus 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
este o armată într-adevăr a 
întregului popor, indisolubil 
legată de popor. Armata So-

Patriei, armata țării 
a ieșit mai puterni- 
călită. Ea a devenit 
intr-adevăr invinci- 
stă cu vigilență de

r

si U.R.S.S.
MOSCOVA 22 — corespon

dentul Agerpres transmite: Ca 
urmare a tratativelor între de
legațiile guvernamentale ale 
R. P. Romine și U.R.S.S., care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă, la 22 fe
bruarie a avut loe la Moscova 
semnarea protocolului de li
vrări reciproce de mărfuri pe 
anul 1963.

Protocolul prevede creșterea 
volumului schimburilor de 
mărfuri între cele două țări. 
In anul 1963, valoarea lui este 
de peste 700 milioane de ruble, 
depășind considerabil nivelul 
anului 1962 și volumul livră
rilor reciproce prevăzute pen
tru anul acesta de acordul co
mercial de lungă durată.

In conformitate cu protoco
lul semnat, U.R.S.S. va livra 
R. P. Romîne : mașini-unelte, 
utilaj electrotehnic, minier, 
de foraj petrolier, instalații 
de ridicat, pompe, compresoa- 
re, utilaj pentru industria chi
mică. excavatoare, utilaj pen
tru construcția de drumuri, 
camioane, utilaj naval, insta
lații de telecomunicații, cocs 
și cărbune cocsificabil, mine
reu de fier, feroaliaje, lami
nate feroase și țevi, metale și 
laminate neferoase, table, pro
duse chimice, bumbac, măr
furi de larg consum etc.

R.P. Romină va livra Uni

unii Sovietice instalații petro
lifere, utilaj tehnologic pentru 
industria chimică și rafinării, 
utilaj electric, nave, produse 
petrolifere, țevi, produse chi
mice, insecto-fungicide, ci
ment, cherestea de foioase, 
placaj, fructe și legume 
proaspete și conservate, vi
nuri, mărfuri de larg consum.

Protocolul semnat va contri
bui Ia dezvoltarea cu succes a 
economiei naționale și la ridi
carea nivelului de trai al po
poarelor ambelor țări.

Protocolul a fost semnat de 
Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului Exterior ai R. P. 
Romîne, și N. Patoîicev, mini
strul Comerțului Exterior ai 
U.R.S.S.

La semnarea protocolului au 
asistat reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior 
al U.R.S.S., precum și N. Gu
mă, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, N. Picioruș, con
silier comercial, și alți membri 
ai ambasadei.

Cu prilejui semnării. N. Pa- 
tolicev a oferit un dejun în 
cinstea ministrului Comerțu
lui Exterior al R. P. Romîne.

vietică nu aduce popoarelor 
primejdia agresiunii, ci pacea 
și securitatea.

în caz de necesitate, a sub
liniat ministrul apărării al 
U.R.S.S., forțele noastre arma
te pot fi aduse într-un timp 
scurt la un grad de pregătire 
de luptă care le va permite să 
pună imediat în cămașă ~ de 
forță pe orice agresor, dacă a- 
cesta va îndrăzni să ne atace.

Politica clarvăzătoare a Par
tidului Comunist și guvernu
lui sovietic în zilele eveni
mentelor din regiunea Mării 
Caraibilor s-a bucurat de înal
ta prețuire a popoarelor tutu
ror țărilor ca politica cea mai 
lucidă, realistă și pașnică.

Mareșalul Malinovski a sub
liniat necesitatea întăririi con
tinue a. vigilenței. El a averti
zat . cercurile agresive din 
S.U.A. că dacă împotriva 
Cubei va fi săvîrșit un atac, 
„Uniunea Sovietică va fi în 
primele rînduri ale acelora 
care vor veni în ajutorul ei".

Ministrul apărării al U.R.S.S. 
a spus : „Noi amintim încă o 
dată cu tărie oamenilor de 
stat din Occident că Uniunea 
Sovietică nu poate fi intimi
dată. Puterea contraloviturii 
noastre este mai mult decît 
suficientă pentru ca agresorii 
să fie mistuiți în foc chiar în 
primele ore ale războiului. De 
aceea, nu putem decît să-i sfă
tuim ca ei să nu-și piardă ra
țiunea și să-și țină mîinile cît 
se poate mai departe de bu
toanele a căror apăsare poate 
duce la dezlănțuirea unei ca
tastrofe nucleare".

Mareșalul Malinovski a che
mat la concentrarea eforturi
lor tuturor oamenilor cinstiți 
din lume pentru a frîna la 
timp pe imperialiști, pentru a-i 
lipsi de posibilitatea de a face 
uz de ucigătoarea armă nu
cleară.

Mareșalul Malinovski a de
clarat că politica Partidului 
Comunist și guvernului sovie
tic urmărește să excludă posi
bilitatea dezlănțuirii catastro
fei termo-nucleare. Uniunea 
Sovietică va depune și pe vii
tor eforturi perseverente pen
tru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale sub control in
ternațional riguros.

Apoi s-a dat citire mesaju
lui de salut al C.C. al P.C.U.S., 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
adresat ostașilor forțelor ar
mate sovietice.

GENEVA 22 De la trimisul 
special Agerpres, C. Benga.

Vineri dimineața la Palatul 
Națiunilor din Geneva a avut 
loc sub președinția reprezen
tantului Uniunii Sovietice, Va
sili Kuznețov, cea de-a 101-a 
ședință plenară a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare.

Reprezentantul Italiei, F. Ca- 
valetti, s-a pronunțat pentru 
încetarea experiențelor nuclea
re și a fost de acord cu faptul 
că în momentul de față aceas
tă problemă este de cea mai 
mare importanță. Situîndu-se 
pe o poziție neconstructivă, 
Cavaletti a respins propunerea 
Uniunii Sovietice de a discuta 
problemele legate de încheie
rea unui pact de neagresiune 
între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și ță
rile membre ale N.A.T.O.

Reprezentantul R. P. Bulga
ria, M. Tarabanov, a relevat în 
discursul său pericolul pe care 
îl reprezintă pactul de la 
Nassau, tratatul militar fran- 
co-vest-german și continuarea 
de către S.U.A. a experiențe
lor nucleare subterane în de
șertul Nevada.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, V. Kuznețov, a făcut 
un istoric al propunerilor so
vietice privind încetarea ex
periențelor nucleare. In conti
nuare reprezentantul sovietic 
a demonstrat că pentru detec
tarea experiențelor nucleare, 
mijloacele naționale sînt sufi
ciente și acest lucru a fost ve
rificat în practică : ori de cîte 
ori au avut loc experiențe nu
cleare toate statele au cunos
cut acest lucru, stabilind cu a- 

j jutorul mijloacelor naționale

de control data și locul acestor 
experiențe.

Reprezentantul sovietic a 
vorbit apoi despre necesitatea 
de a se concentra atenția asu
pra punctelor de acord reali
zate pînă acum în problema 
încetării experiențelor nuclea
re și a declarat că Uniunea 
Sovietică susține memorandu
mul țărilor neutre care arată 
că controlul se poate asigura 
prin mijloacele naționale exis
tente.

Vorbind 
numărului 
locului, V. 
niat că Uniunea Sovietică pen
tru a urni din loc tratativele 
a consimțit la 2-3 inspecții de 
acest fel. în momentul de față, 
a spus Kuznețov, este rîndul 
puterilor occidentale să facă 
primul pas spre realizarea 
unei înțelegeri în această di
recție, dacă sînt animate de 
dorința sinceră de a rezolva 
această problemă.

Reprezentantul sovietic a 
condamnat reluarea experien
țelor nucleare subterane în 
S.U.A. și a cerut guvernului a- 
merican să respecte rezoluția 
Adunării Generale a O.N.U. 
care cere să nu mai fie efec
tuate experiențe nucleare în
cepând de la 1 ianuarie 1963.

După cuvîntarea delegatului 
Canadei, și după ce delegatul 
Italiei a luat cuvîntul pentru 
a doua oară, a vorbit repre
zentantul S.U.A., Stelle.

încercînd să-i răspundă lui 
V- V. Kuznețov, Stelle a recu
noscut de fapt că S.U.A. au 
un plan de lungă durată de 
efectuare a experiențelor nu
cleare.

despre problema 
de inspecții la fața 
Kuznețov a subli-

Harnld Wilson se pronunță împotriva
înarmăriiu • • a R. F.

I im IB

„Siiddeutsche Zeitung“ despre

dificultățile școlii italiene

SESIUNEA COMITETULUI

EXECUTIV ÂL 0. I. Z.

22 (Agerpres).—

Congresul Uniunii
Studenților Comuniști

DJAKARTA
La 22 februarie, la Casa pre

sei din Djakarta, a avut loc 
deschiderea oficială a ședinței 
Comitetului executiv al 
nizației Internaționale a 
riștilor — O.I.Z.

La ședință participă
zentanți din țările a patru con
tinente — Asia, Africa, Europa 
și America Latină.

Președintele O.I.Z., Jean- 
Maurice Hermann, a rostit la 
ședință un cuvînt introductiv.

LONDRA 22 (Agerpres). - 
Harold Wilson, liderul parti
dului laburist, luînd cuvîntul 
la conferința de presă orga
nizată la 21 februarie pentru 
membrii Asociației ziariștilor 
străini, s-a declarat împotriva 
înarmării nucleare a R. F. 
Germane. Referindu-se la ati
tudinea partidului laburist 
față de problema răspîndirii 
armei nucleare, și îndeosebi 
la tendința Bonnului de a ob
ține această armă, Wilson a 
subliniat că, atît timp cît nu 
a fost înfăptuită „dezarmarea 
multilaterală”, răspîndirea a-

Să înceteze represiunile

cestuî tip de armă nu ar face 
decît să îngreuneze realizarea 
unui acord cu privire la dezar
mare.

Vorbind despre problema 
Berlinului occidental, Harold 
Wilson a arătat că reglemen
tarea acestei probleme trebuie 
să prevadă recunoașterea Re
publicii Democrate Germane 
și a frontierei pe Oder- Neis
se. Trebuie să se țină seama 
de fapte reale, a spus Wilson.

Wilson a subliniat în conti
nuare că partidul laburist se 
pronunță pentru crearea în 
Europa centrală a unei zone 
denuclearizate. Asemenea 
zone, a spus el, trebuie să fie 
create, de asemenea, în Orien
tul Apropiat, în America La
tină și în Africa.

iarul vest-german 
„SUDDEUTSCHE

ZEITUNG" a publi
cat un articol al 
trimisului său spe
cial la Roma consa
crat dificultăților

cărora le face față în prezent 
școala în Italia. Publicăm mai jos 
extrase din acest articol:

„Din nou, ca în fiecare an, a- 
lunci cînd după lunga vacanță de 
vară — și ea durează peste trei 
luni — în Italia începe un nou 
an școlar, în familiile cu copii 
de școală domnește stare de ten
siune. Motivele pentru aceasta 
sînt multiple. Ele sînt discutate 
de ani în parlament și de opinia 
publică. Din nou, ca în fiecare 
an, ministrul Educației a ținut 
un discurs în care a enumerat 
planurile pentru noi construcții 
școlare, sporirea salariilor profe
sorilor etc. în legătură cu dis
cursul ministrului s-a remarcat 
că el nu poate aduce prea multe 
speranțe profesorilor și părinți
lor.

în ultima vreme — continuă 
ziarul — profesorii, învățătorii 
și cadrele universitare au decla
rat în mai multe rînduri grevă. 
Ei primesc salarii scăzute și de 
aceea majoritatea se îndreaptă 
spre alte ocupații dacă, bine în
țeles, pot găsi o posibilitate de 
a-și pune cunoștințele în valoare. 
Mulți își neglijează posturile lor 
în învățămînt pentru a da lecții 
particulare și a obține astfel un 
venit suplimentar pentru a se 
putea întreține. Numărul profe 
sorilor scade an de an. Nivelul 
învățămîntului îl urmează. Elevii 
se lovesc de acest lucru atunci 
cînd, după absolvire, remarcă că 
nu au primit o educație sufi
cientă. Numai 2,1 la sută dintre 
studenți trec examenul de stat.

în universitățile tehnice și 
științe naturale numărul studen. 
ților a scăzut față de acela din 
anul 1958.

în urmă cu zece ani — subli 
niază „Siiddeutsche Zeitung" în 
continuare — Italia era o țară 
cu milioane de analfabeți. Or, în 
familiile sărace, situația nu s-a 
schimbat nici în prezent. O învă
țătoare din Calabria a socotit că, 
într-un an, la școala unde predă, 
co'piii au venit în total 100 de 
ore ! Și chiar dacă ei sînt aduși 
la școală nivelul cunoștințelor 
lor, după terminarea celor cinci 
clase obligatorii, este atît de scă
zut îneît cu greu pot găsi de lu
cru într-o întreprindere.

Cu fetele situația este și mai 
proastă. 95 la sută dintre ele ră- 
mîn sub nivelul care se cere pen
tru o muncă calificată.

Recent, un ziar din Milano a 
organizat o consfătuire cu pă
rinții consacrată situației școli
lor. Cu acest prilej s-a aflat că 
din cauza lipsei școlilor copiii 
merg pentru a învăța după amie
zele la distanțe uriașe de locu
ințe. Și chiar așa nu există clase 
suficiente. în aceeași încăpere 
învață uneori copii din două 
clase diferite.

Tineretul din Ecuador soiidar

cu poporul Venezuelei

Intr-un articol publicat de 
revista „Tineretul in
surgent" care apare în 

Ecuador se arată că tineretul 
din această țară și întregul 
popor ecuadorian sprijină în- 
trutotul lupta poporului din 
Venezuela pentru libertate na
țională și condamnă cu vehe
mență represiunile organizate 
de regimul Betancourt.

Trei tineri
și dilema unui

din Franța
i 21 februarie s-a des
chis la Chatillon sous 
les Bagneux (lingă Pa

ris) cel de-al 6-lea Congres al 
Uniunii Studenților Comuniști 
din Franța. La congres parti
cipă 250 de delegați din dife
rite regiuni ale țării reprezen
tând organizațiile studențești 
din provincie și din Paris.

Pe ordinea de zi a congre
sului figurează următoarele 
probleme: situația studenților 
și elaborarea unui amplu pro
gram de revendicări; lupta 
pentru pace și problema 
coexistenței pașnice ; știrbirea 
democrației în țară, în școala 
superioară și lupta pentru de
mocratizarea învățămîntului; 
problemele ideologice și cultu
rale.

Delegații la congres vor 
alege, de asemenea, noua com
ponență a organelor de con
ducere a uniunii. La congres 
asistă delegații reprezentând 
pe studenții din diferite țări.

Lucrările celui de-al 6-lea 
Congres al Uniunii Studenți
lor Comuniști din Franța vor 
dura pînă la 24 februarie.

curajoși

herr ministru

arhive, acoperită de praf. Actul 
celor trei tineri a devenit însă 
public. Soții Ingrid și Heinz 
Konratz și tînăra Inge Kutz în 
vîrstă de 20 de ani, autorii scri
sorii, au găsit înțelegerea ce
lor de o vîrstă cu ei. Și alți 
tineri patrioți s-au declarat de 
acord să le urmeze gestul. S-a 
născut astfel, o puțin obișnuită 
formă de protest a tinerilor din 
Duseldorf, împotriva nedreptă
ților la care sînt supuse ele
mentele democratice din Ger
mania occidentală.

Autoritățile sînt în dilemă. 
Să se răfuiască cu tinerii pa
trioți este dificil, deoarece opi
nia publică îi simpatizează. A 
răspunde scrisorilor lor este la 
fel de dificil.

Herr ministru meditează. Să 
nu-1 deranjăm I

Orga-

antidemocratice din Irak!

în

repre-
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Africii și Americii

Obiectivul fotografic a surprins o imagine a represiunilor prin care 
autoritățile britanice încearcă să înăbușe lupta populației din 

Brunei pentru libertate, pentru scuturarea jugului colonial.

organizat un miting de 
protest împotriva represiuni
lor în masă din Irak. în nu
mele compatrioților săi, stu
dentul irakian care a luat cu
vîntul a chemat opinia pu
blică progresistă din toate ță
rile să acționeze și mai unit 
pentru încetarea terorii 
Irak.

Au mai luat cuvîntul 
nerî din Ecuador, Angola, 
dania, Ceylon și din alte 
ale Asiei, 
Latine.

Participanții la miting au 
adresat O.N.U., Ligii interna
ționale de luptă pentru drep
turile omului și președintelui 
Irakului telegrame în care își 
exprimă „protestul împotriva 
asasinării în masă a comuniș
tilor și a altor democrați, a 
luptătorilor împotriva impe
rialismului și reacțiunii’’.

lllllllillllll ni

PE SCURT

Pe pozițiile rațiunii
WASHINGTON 22 (Agerpres). 

— Nemulțumirea produsă în în
treaga lume de atitudinea nega
tivă a Statelor Unite față de ul
timele propuneri sovietice de na
tură să înlăture impasul în pro
blema încheierii acordului refe
ritor la încetarea experiențelor 
nucleare a avut ecou și la Wa
shington. In scrisori adresate zia
relor americane și pe alte căi, se 
exprimă nedumerirea în legătură 
cu motivele care au determinat 
guvernul S.U.A. să nu semneze 
acest acord nici după ce Uniu
nea Sovietică și-a dat asentimen
tul pentru efectuarea cîtorva in
specții anuale pe teren, venind 
astfel în întîmpinarea ultimei ce
reri americane.

Aceste voci și-au găsit ecou 
chiar și în cercuri autorizate din 
Statele Unite. Ziarul „New York 
Times" relatează că Adrian Fi
sher, director adjunct al agenției 
americane pentru controlul asu-

PE SCURT

Fără 
să

M. R.

Glasul studenților
In mexicani

• MOSCOVA. — Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
și Ahti Karialainen, primul 
ministru al Finlandei, s-au în- 
tilnit la 22 februarie la Krem 
lin și au avut o convorbire.

e PRAGA — Soprana Teodora 
Lucaciu, artistă emerită a R. P. 
Romine, solistă a Teatrului de O- 
peră și Balet din București între
prinde un turneu în R. S. Ceho
slovacă. Ea a cîntat pe scena Tea
trului Smetana în rolul Michaelei 
din „Carmen”. Publicul praghez a 
aplaudat-o îndelung la scenă des
chisă.

8 CARACAS. — Agenția 
France Presse anunță că la 21 
februarie opt membri ai Frontu
lui de eliberare națională din 
Venezuela au pătruns în clădirea 
unei stații de radio din Caracas 
și după ce au întrerupt progra
mul muzical au transmis pe calea 
undelor o declarație în care cri
tică politica antidemocratică a 
președintelui venezuelean, Romu- 
lo Betancourt. Ei au reușit să se 
facă dispăruți înainte de sosirea 
poliției.

• DELHI. — La Universitatea 
din Jaipur, capitala statului Rajas
than din India, a avut loc o adu
nare în cadrul căreia Iancu Hora- 
țiu, ambasadorul R. P. Romine în 
India a predat Universității un 
număr de cărți, albume, broșuri și 
reviste romînești, din partea Bi • 
biiotecii Centrale de Stat a R. p- 
Romine.

Cu acest prilej, Iancu Horațiu a 
rostit o cuvîntare, în care a înlă 
țișat realizările obținute de poporul 
iomîn în domeniul economiei, cul
turii și învățămîntului. în răspun
sul său, prorectorul Universității 
din Jaipur, M. S. Mehta, a mulțu
mit călduros pentru publicațiile 
primite și și-a exprimat admirația

față de realizările Republicii Popu
lare Romîne.

Au fost apoi .prezentate citeva 
filme de scurt metraj și înregis
trări de muzică romînească.

Manifestări ale prieteniei indo- 
romîne au avut loc și în orașul 
Ajmer. Asociația de prietenie indo- 
romînă din localitate a organizat 
o expoziție de cărți și fotografii 
înfățișind viața cultural-artistică 
din țara noastră și a inaugurat o 
bibliotecă într-un cartier muncito
resc al orașului care va funcționa 
sub patronajul asociației.

• PRAGA. — Joi a avut Ioc 
la Praga semnarea planului 
de colaborare științifică pe 
anul 1963 între Academia R.P. 
Romîne și Academia Ceho
slovacă de Științe.

Planul prevede efectuarea 
de cercetări în comun, studii 
științifice și schimburi de ex
periență în domeniul științe
lor naturii și științelor socia
le. în vederea întăririi legătu
rilor științifice între cele două 
academii, se vor efectua 
schimburi reciproce de oa
meni de știință care vor par
ticipa la cele mai importante 
congrese, conferințe și alte 
acțiuni științifice, precum și 
de colaboratori științifici pen
tru consultații, călătorii de 
studii și schimb de experien
ță. Planul mai prevede tradu
cerea de lucrări științifice re
ciproce.

• DJAKARTA — Agenția 
Antara relatează că la Dja
karta a avut loc o paradă a 
unităților de partizani care au 
luptat în Irianul de vest îm
potriva colonialiștilor olandezi. 
Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, președintele Sukarno ă sa
lutat pe luptătorii pentru li
bertatea Irianului de vest, ex-

primind convingerea întregu
lui popor indonezian că pa- 
trioții din Irianul de vest vop 
manifesta aceeași hotărîre și 
eroism în. lupta pentru înflo
rirea economică și socială a 
patriei lor.

9 WASHINGTON. — Co
misia pentru energia atomică 
a S.U.A. a comunicat că Sta
tele Unite au efectuat la 21 fe
bruarie două explozii nucleare 
subterane la poligonul experi
mental din statul Nevada.

9 LEOPOLDVILLE. — La 
Leopoldville, Matadi și Thys- 
ville continuă greva muncito
rilor de la compania de trans
porturi ,,Otraco“. Greviștilor li 
s-au alăturat muncitorii por
tuari și feroviari din Stanley
ville și Coquilhatville. Ca ur
mare a grevei, în portul Ma
tadi s-a strîns un mare număr 
de nave, care așteaptă să fie 
descărcate.

Deocamdată, administrația 
companiei refuză să ducă tra
tative cu greviștii, care cer 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și majorarea salariilor.

• STOCKHOLM. - Un concern 
suedez a pus la punct un aparat 
cpre înregistrează continuu canti
tatea de lapte muls la o vacă. A- 
paratul este atașat la ugerul v~cii. 
fiind în același timp conectat c an 
dispozitiv special de cîntărire. Re
zultatul cîntăririi este înregistrat 
grafic, putîndu-se astfel stabili 
fectul hrănirii animalelor.

e-

de 
la

• MOSCOVA. — Un grup ■ 
ingineri din Moscova a pus 
punct o nouă mașină care poate 
monta 300 m de șină de cale fe
rată pe oră. Mașina, simplă și ușor 
de construit, poate monta șina nu 
numai pe porțiunile drepte, ci și 
curbe, precizia la curbe fiind de

1,5 mm. Ea este echipată cu un 
robot care montează pe calea fe
rată cite 300—350 traverse pe oră.

• NEW YORK. — A fost con
struit un robot care poate fi folo
sit la foraje la 300 m sub nivelul 
mării. Denumit ,,Mobot“ el poate 
să înoate, să vadă, să audă, să 
strîngă șuruburi, să acționeze ven
tile etc. El poate, de asemenea, 
lucra cu o perie de sîrmă sau cu 
alte unelte. Prima sarcină execu
tată de „Mobot" a fost terminarea 
unui foraj pe coasta Californiei.

Cu ajutorul unei surse proprii 
de lumină și al unei camere de 
luat vederi prin televiziune, „Mo
bot" „vede" pînă Ia o distanță de 
10 metri, imaginea puțind fi trans
misă navei de care este legat.

• ROMA. — Două sate din a- 
propiere de Neapole sînt amenin
țate să fie acoperite de avalanșe 
de noroi, ca urmare a surpărilor de 
teren provocate de ploile toren
țiale care au căzut recent. Toren
tul de noroi se apropie cu o viteză 
de 10 metri pe oră de satul Ne- 
rano, din apropierea stațiunii bal
neare Sorrento, la sud de Neapole. 
Aproximativ 130 de familii au și 
fost evacuate din sat. O altă masă 
uriașă de noroi se apropie de sa
tul Capozeli, la est de Neapole 
Pînă acum au fost „înghițite1' 24 
de case. Aproape 150 familii sînt 
amenințate să rămînă fără adăpost

9 CAIRO. în seara zilei de 
21 februarie a avut loc la 
Cairo un miting consacrat ce
lei de-a 5-a aniversări a uni
ficării Egiptului și Siriei și a 
creării Republicii Arabe Uni
te. La miting au luat cuvîntul 
președintele Gamal Abdel 
Nasser, și All Saleh El-Saadi, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor 
interne al Irakului, conducă
torul delegației irakiene, care 
a sosit special la festivitățile 
de la Cairo.

• LONDRA. — La 20 fe
bruarie, a avut loc la Institu
tul de Arheologie din Londra 
inaugurarea expoziției de fo
tografii „Monumente arheolo
gice din Romînia”.

• MOSCOVA. — Telespectato
rii din Uniunea Sovietica au asis
tat la o emoționantă emisiune de 
televiziune consacrată cunoscutu
lui poet sovietic Ivan Șamov. Din 
primele zile ale războiului pînă la 
ultima salvă a victoriei, pilotul 
Ivan Șamov a luptat contra iasciș- 
tilor. După război, el a continuat 
să zboare. în 1947 însă, avionul 
lui a luat ioc în aer. Doi ani si ju
mătate a stat Ivan Șamov prin spi
tale, iar la plecare medicii i-au 
spus :

— Veți trăi mulți ani, dar nu vă 
veți putea mișca.

Și de atunci pilotul Ivan Șamov, 
comsomolist de onoare al Forțelor 
Armate ale Uniunii Sovietice, 
luptă cu arma scrisului. Numele 
lui a devenit foarte popular în 
Uniunea Sovietică. Multe cîntece 
cunoscute au texte scrise de Ivan 
Șamov. In timpul emisiunii de te
leviziune, care s-a desfășurat în 
locuința lui Ivan Șamov, au fost 
conectate stațiile de televiziune 
din citeva orașe ale țării unde lu
crează foști tovarăși de regiment 
ai poetului. Ei i-au transmis ulti
mele noutăți despre prieteni și cu- 
noscuți și calde felicitări cu prile
jul Zilei Armatei Sovietice.

• TRIPOLI. — Un puternic 
cutremur s-a produs joi seara 
în orașul libian Barka și îm
prejurimile lui. Jumătate din 
numărul clădirilor orașului 
Barka au fost distruse. Potri
vit știrilor transmise de agen
țiile de presă în seara zilei 
de 22 februarie, în urma cu
tremurului au fost înregistrați 
300 de morți și 500 de răniți 
din totalul de 3 000 de locui
tori ai orașului.

pra armamentelor și dezarmare, 
a propus într-o discuție cu lide
rii Congresului S.U.A. ca Statele 
Unite să renunțe la pretenția ca 
aceste inspecții să fie în număr 
de 8—10 anual. El a recunoscut 
că „progresele făcute în dome
niul detectării seismice au făcut 
posibil ca Statele Unite să ac
cepte mai puține inspecții la fața 
locului în cazul de mișcări seis
mice suspecte".

Pe o poziție apropiată s-a si
tuat și senatorul Hubert Hum
phrey, președintele subcomitetu
lui senatorial pentru dezarmare 
al S.U.A., care a fost recent la 
Geneva. Cu prilejul unei confe
rințe de presă, pe care a ținut-o 
joi, el a arătat că Statele Unite 
nu trebuie să se cramponeze de 
numărul de inspecții pe teren 
propus de ele, „Impresia mea, a 
spus el, printre altele, este că so
vieticii doresc în mod serios un 
acord asupra încetării experien
țelor nucleare". Totodată, sena
torul american și-a exprimat do- , 
rința Ca „națiunile să participe; 
la alte competiții decît cea 
cursei înarmărilor’.

Ziariștii participanți la confe
rința de presă au acordat o aten
ție specială afirmației lui Hum
phrey ca acordul cu privire la 
interzicerea experiențelor 
cleare ar trebui încheiat 
inte de echinoxul de primăvară".

Rugat de ei să precizeze de ce 
fixează acest termen, Humphrey 
a amintit că primăvara se inten
sifică presiunile „specialiștilor" 
care doresc reluarea experiențe
lor. Această precizare a fost în
țeleasă de ziariști ca o aluzie evi
dentă la maniacii experiențelor 
nucleare de felul lui Teller. De 
fapt, presiunile exercitate de a- 
ceștia asupra guvernului ameri
can sînt și acum deosebit de in
tense.

n plic obișnuit, ba
nal, fără semnal
mente ieșite din 
comun. O adresă 
caligrafiată îngri
jit : „Domnului mi
nistru, personal".

Firește, n-a citit-o de îndată 
chiar herr, ministru. Doar atîtea 
griji îi împovărează existența. 
Treaba aceasta a făcut-o însă 
un slujbaș oarecare. Plicul cel 
banal a fost deschis cu cuve
nita meticulozitate, trecut apoi 
cu viteza melcului pe la regis
tratură și în sfîrșit....

Neobișnuitul începe din clipa 
în care cele citeva rînduri au 
fost parcurse. întîi, repede, pe 
nerăsuflate, iar apoi recitite cu 
atenție, azvîrlind fiecare vorbă 
pe un cîntar al minții.

Trei tineri se declarau gata 
să intre în închisoare...

Complet nevinovați,
ca nici un fel de acuzație 
planeze asupra lor...

Atunci ?
Povestea are un prolog, 

landul Rhenania de nord
Westfalia, a fost aruncat în în
chisoare un patriot. Numele 
lui: Karl Schabrod. închisoarea 
nu era necunoscută pentru el. 
Pe vremea celui de al treilea 
Reich, a mai zăcut în temniță 
12 ani. în aceeași închisoare 
din Duseldorf. în aceași celu
lă. „Vina" lui prezentă este de 
a fi cutezat să candideze în 
alegerile pentru Bundestag. Cei 
care pe vremea lui Hitler l-au 
închis pe Schabrod, l-au trimis 
acum din nou în temniță pe în
cercatul luptător. N-au ținut 
seama de starea sănătății sale 
care reclama internarea în 
spital.

Cazul 
puternic 
că. Trei 
o hotărîre : s-au adresat minis
trului de justiție al landului co- 
municîndu-i că sînt gata să 
stea în închisoare întreaga pe
rioadă la care a fost condamnat 
Schabrod.

Herr ministru ar fi preferat 
ca această emoționantă scrisoa
re să rămînă uitată undeva în

Schabrod, a avut un 
ecou în opinia publi- 
tineri curajoși au lîiat

Agenția Prensa Latina rela
tează că la 22 februarie 
sute de studenți s-au în

trunit la Universitatea din Ciu
dad de Mexico, unde a avut loc 
un mare miting de protest îm
potriva vizitei în Mexic a pre
ședintelui Venezuelei, Romulo 
Betancourt (la 23 februarie Be
tancourt urmează să sosească în 
capitala Mexicului, venind din 
Statele Unite).

Tinerii mexicani scandau lozin
cile : „Venezuela da, yankeii 
nu 1”, „Cuba da, yankeii nu !”, 
manifestîndu-și solidaritatea cu 
lupta revoluționară a poporului 
din Venezuela și cu poporul Cu
ban.

într-un mesaj căruia i s-a dat 
citire în cadrul mitingului au 
fost condamnate atrocitățile 
mise de către regimul Iui 
tancourt împotriva poporului 
nezuelean.

Studenții au declarat că
continua să organizeze mitinguri 
de protest împotriva vizitei pre
ședintelui Venezuelei în Mexic.

co-
Be-
ve-
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Situația economică a insulei 
Malta este deosebit de gravă și 
săptămînalul britanic „New Sta
tesman”, care se ocupă de aceas
tă chestiune într-un editorial, o 
califică drept o „adevărată dis
perare economică”. „Șomajul 
Malta s-a dublat din 1961 
coace și este sigur că el se 
dubla sau va crește poate 
trei ori în următorii patru ani” 
scrie revista. Publicația britanică 
subliniază, în special, gravitatea 
crizei din economia insulei, ca 
urmare a restrîngerii activității 
în docurile portului La Valletta 
administrate, după cum se știe, 
de o companie britanică.
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în R.A.U. se întreprind lucrări pentru salvarea și restaurarea unui 
impresionant monument arhitectonic al Egiptului antic. Este vorba 
de un templu cu statuia faraonului Ramses aflat într-o regiune a 
barajului de la Assuan care urmează să fia acoperită de ape. 
Templul acesta va fi ridicat’’ cu 60' de metri mai sus.
Intre timp, a început operația de restaurare. In fotografie : aspect 

de la lucrările de restaurare a statuii lui Ramses.


