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Emoția Începutului. Cite taine nu sini deslu

șite acum I Sub supravegherea maistrului ins

tructor Ion David, cei doi tineri elevi din anul

I, Școala profesională de ucenici de pe lingă

Atelierele de reparații material rulant-Iași,

execută prima operafie Ia mașină.
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Atitudinea socialiștii
fată de mancă
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SARCINA
CEA MAI IMPORTANTĂ 

A MUNCII 
DE EDUCAȚIE 
DESFĂȘURATA 

DE ORGANIZAȚIILE 
U.T.M. ESTE 

DE A FORMA 
ȘI DEZVOLTA

n Uzinele „1 Mai" 
Ploiești lucrează pe
ste 3500 de tineri. 
Atitudinea înaintată 
față de muncă, spi
ritul de răspundere

și disciplină, pasiunea pentru 
nou, intransigență față de fot 
ce este înapoiat — iată trăsă
turile care-i caracterizează, ca 
muncitori, pe majoritatea tinerilor 
din uzina noastră. Faptele lor în 
produefie demonstrează din plin 
aceasta. Sute și sute de tineri 
au cucerit în întrecerea socia
listă titlul de cinste de fruntaș în 
muncă.

Experiența din anii irecuți a co
mitetului U.T.M. a arătat că este 
necesar să se desfășoare o activi
tate permanentă de educare a tine
rilor .în spiritul dragostei și răspun
derii față de muncă, al disciplinei 
muncitorești. Acesta este de fapt 
un lucru firesc. Uzinei i se încre
dințează în fiecare an sarcini tot 
mai mari, (planul de producție pe 
acest an a crescut, de exemplu, cu 
19 la sută), aici vin mereu munci
tori noi, majoritatea tineri. Unii 
dintre ei nu au nici experiența de 
viață necesară, nici înfelegerea și 
răspunderea ce i se cer unui mun
citor al zilelor noastre și, din a- 
ceastă pricină, uneori nu își înde
plinesc în mod corespunzător sar
cinile, au manifestări de indisci
plină.

Principalul e ca asemenea com
portări să fie cunoscute, iar cei în 
cauză să fie ajutați să se îndrepte. 
In uzina noastră s-a acumulat, în 
ultimul timp, o bună experienfă în 
această privință. La indicația co-

miletului de partid, s-au format 
colective alcătuite din membri ai 
comitetului U.T.M., ai comite
tului sindicatului 
ducerii uzinei, 
din secție în 
de vorbă cu un mare număr 
de tineri fruntași, precum și cu cei 
care aveau abateri de la disci
plină. l-au întrebat cum cred ei 
că vor putea să-și îndeplinească 
mai bine sarcinile de plan, de ce 
ajutor au nevoie. în această mun
că am fost și sîntem ajutați de 
muncitori vîrstnici, maiștri, cadre 
de conducere ale secțiilor. Comu
niștii Ion V. Vîlcu, Constantin 
Prușan, maiștrii Vasile Mocanu, 
Gheorghe Groasă și Gheorghe 
Apostol sînt cunoscuți în toată 
uzina pentru grija cu care se ocu
pă de tineri, pentru ca aceștia să 
capete o pregătire profesională 
mereu mai bună, să devină mun
citori înaintați, disciplinați.

în acest sens o mare însemnă
tate o au și discuțiile care se 
organizează permanent între tineri 
și cadrele de conducere ale sec
țiilor și chiar ale uzinei, care 
le explică ce înseamnă a fi disci
plinat în muncă, influența negativă 
a abaterilor de la disciplină 
asupra bunului mers al uzinei. 
Tineri ca Gheorghe Daniel, Nico- 
lae Dobre, Gheorghe Neagu și-au 
reproșat în mod sincer atitudinea 
pe care au avut-o de a absenta 
uneori de la uzină.

Uneori a fost necesar ca unele 
cazuri de abateri de la disciplină, 
de la normele vieții de uzină să 

punem discufia colec-

tivului. La secția sape-foraj lu
crează tînărul Nicolae Stan. Cu 
cîfva timp în urmă el obișnuia să 
lipsească aproape de fiecare dată 
după ce primea salariul. ~ 
ganizafia U.T.M. a 
țuație în discuția co'ecfivului din 
care făcea parte. ~ 
judecat aspru, dar în cuvintele lor 
răzbătea grija plină de dragoste 
pentru tovarășul lor.

— Cînd ai venit în uzină nu 
aveai nici o meserie. Noi te-am 
ajutat să te califici, să devii mun
citor. Așa înțelegi tu acum să răs
plătești grija tovarășilor tăi ?

Colectivul l-a ajutat .astfel să 
vadă contrastul dintre comporta
rea lui și a celorlalji tineri. Astăzi 
Nicolae Stan e unul dintre munci
torii cu care seefia sape-foraj se 
mînarește.

Munca de educare a tinerilor 
în spiritul a'isciplinei, pentru for
marea unei conștiințe noi, înain
tate, nu se rezolvă dinfr-odată, 
prin cîteva discuții sau adunări. 
Prin întreaga ei activitate, organi
zația U.T.M. este chemată să ur
mărească permanent acest lucru.

Colectivele unor posturi utemiste 
de control, de pildă, au organizat 
raiduri în schimburile II și III. Ce 
s-a constatai ? Majoritatea tineri
lor muncesc disciplinat, cu răspun
dere, își îndeplinesc în bune con
diții sarcinile încredinfate. Dar 
s-au mai constatat și alte lucruri. 
Unii tineri ca Gheorghe Gheor- 
ghe. Petre Constantin, Andrei 
Teofil se prezentau la program cu 
o întîrziere de 10—15 minute, el
fii ca Ștefan Stoica, Aldea Nicolae, 
Ștefan Dinu nu-și foloseau ratio-

nai timpul de 
acestor raiduri 
parifia „Ariciul 
tăblița de placaj 
registrat tot ce a ,constatat. Cari
caturile au fost afișate la mașinile 
tinerilor în cauză. Altă dată s-a 
transmis la sțația de radioficare o 
emisiune intitulată 
întîrziaților".
i-au ajutat 
de întîrzieri 
motivate sînt 
mai pufine.

La aceasta au contribuit firește

ION NEAMȚU
secretar al comitetului U.T.M. 

Uzinele „1 Mai” 
din Ploiești

(Continuare în pag. a IlI-a)

Bloc nou de locuințe dat de 

curînd In folosință pe 

șeaua Ștefan cel Mare

toamnă
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Indrumate de spe
cialiști, gospodăriile 
agricole de stat și 
gospodăriile agricole 
colective din regiu
nea Crișana au în
ceput lucrările de în
grijire a semănături-

lor de toamnă. Gos
podăriile de stat Să- 
cueni, Marghita, Să- 
lard și Salonta, bună
oară, au aplicat pe 
întreaga suprafață 
cultivată cu gr iu cite 
100 — 150 kg îngră-

șăminte azotoase la 
hectar. De asemenea, 
această lucrare s-a 
făcut pe 40 la sută 
din semănăturile de 
cereale de toamnă și 
în gospodăriile colec
tive din raioanele

Criș, Salonta și Ora
dea. Totodată, unită
țile agricole socialis
te din regiune au luat 
măsuri pentru scurge
rea apei de pe semă
nături.

(Agerpres)

SATUL NOSTRU

cuprin-

de Tu- 
pentru 
romîni

Un nou ghid turistic 
și automobilistic

Se află sub tipar 
un nou ghid turistic și 
automobilistic al R. P. 
Romîne întocmit de O- 
ficiul Național 
rism „Carpați" 
uzul turiștilor 
și străini.

Noua lucrare 
de, pe lingă o scurtă 
prezentare economică 
a Romîniei, date des
pre relieful, flora și 
fauna țării noastre. 
Ghidul pune la dispo
ziția turiștilor și auto- 
mobiliștilor o hartă cu 
șoselele de acces, schi
țe de plan ale orașelor

ție reședință regională, 
a altor orașe mari, 
precum și adrese mai 
importante, utile turiș
tilor ca: instituții, ho
teluri, restaurante, di
verse ateliere etc. De 
asemenea, sînt incluse 
regulile și semnele de 
circulație automobilis
tice în vigoare în țara 
noastră și un tabel cu 
distanțele în kilometri 
intre principalele o- 
rașe.

Ghidul va apare în 
limbile romînă, engle
ză, franceză, germană 
și rusă.

Curs de instruire a bibliotecarilor 
de la cabinetele tehnice

La Iași s-a desfășurat un curs de instruire a 
bibliotecarilor de la cabinetele tehnice ale între
prinderilor din localitate. Cursanții au primit în
drumări în legătură cu completarea fondului de 
cărți, evidența publicațiilor, îndrumarea lecturii 
cititorilor, munca de popularizare a cărții.

La sfîrșitul cursului s-au organizat schimburi 
de experiență la bibliotecile de la Fabrica de 
antibiotice, Atelierele de reparat material rulant 

„Nicolina", Fa
brica „Țesătu
ra", — biblio
teci fruntașe în 
răspîndirea căr
ții tehnice.

(Agerpres)

Premiere teatrale
Marți seara Teatrul Națio

nal „Vasile Alecsandri” din 
Iași a prezentat în premieră pe 
țară lucrarea tînărului scri
itor ieșean Andi Andrieș „Gră
dina cu trandafiri”. Din distri
buție fac parte Cristina De- 
leanu, Ion Schimbischi, Cor
nelia Gheorghiu, Valeriu Bur- 
lacu, Rella Ghițescu, Virgil 
Costin și alții. Regia piesei este 
semnată 
emerit.

de Ion Lascăr, artist

•a
seara a avut loc la 

National „I. L. Cara-

Tovarășul Mihai Negruț este fruntaș în pro
ducție. Colectivul de la Fabrica de radiatoare 
și cabluri din Brașov îl apreciază pentru con
știinciozitatea cu care lucrează, pentru calitatea 

produselor ce le realizează.

„CI E
Marți

Teatrul 
giale”, sala Comedia, premiera 
piesei „Vizita bătrînei doamne” 
de Friedrich Diirrenmatt, în 
regia lui Moni Ghelerter, mae
stru emerit al artei.

(Agerpres)

Zilele acestea, la 
clubul U.C.M.M. A. 
Bocșa a avut loc un 
concurs „Cine știe, 
cîștigă” pe tema : Pa
vel Korceaghin, erou 
neînfricat al luptei 
revoluționare”, su
biect ales din roma
nul „Așa s-a călit 
oțelul”, de N. Ostrov
ski.

/

x vem astăzi o comună frumoasă, în care pulsează din plin 
Zț viața nouă. Firește n-a fost așa din totdeauna. Dar oamenii 

satului nostru, ascultînd de Înțeleptul cuvînt al partidului, au 
trecut să muncească cu hărnicie în marea iamilie a gospodăriei co
lective șl astfel au făcut să înflorească pentru toți o viață nouă, 
adevărată. In anii din urmă cei mai harnici colectiviști din comună 
și-au construit case noi — peste 300 la număr. Astăzi la fiecare a 
doua sau a treia casă găsești aparatul de radio sau televizorul. Oa
menii satului au numeroase condiții de a învăța, de a participa la o 
viață culturală bogată. Biblioteca satului cuprinde peste 3 000 de 
volume. Echipele artistice pregătesc mereu noi programe legate 
de realizările din satul nostru. Acum în apropierea sediului colec
tivei, în satul Romînești, se apropie de siîrșit construcția unui 
nou cămin cultural. Tinerii au pus umărul cu nădejde ca să lie 
gata cit mai curînd acest nou lăcaș de cultură. Tabloul comunei 
noastre trebuie întregit cu noile construcții ale colectivei: graj
duri bine utilate, crescătorii de porci, ateliere pentru repararea 
atelajelor, magazii, pătule etc. Ogoarele gopodăriel sînt lucrate 
cu mijloace mecanizate: tractoare, semănători, combine etc. — 
sediul S.M.T.-ului cu modernele sale clădiri se află tot în comuna 
noastră.

Fiecare colectivist e profund convins că izvoarele bunăstării 
noastre, ale frumuseții satului se află în munca unită a celor peste 
1 000 de familii colectiviste. Toate realizările obținute sînt rodul 
muncii însuflețite a colectiviștilor noștri. Și întotdeauna, la orice 
acțiune organizată în comună, în primele rînduri s-au aflat de
putății noștri: mecanizatori, colectiviști, Intelectuali — gospodari 
harnici și pricepuți. Ori de cîte ori se înalță ceva nou în comună, 
ei sînt sufletul întregii activități. El se preocupă cu răspundere 
de rezolvarea tuturor treburilor gospodărești ale comunei.

Mergînd cu toții la vot, la 3 martie vom vota cu încredere și 
bucurie candidații noștri, oameni cu care muncim împreună zi de 
zi pentru înflorirea pe mai departe a comunei, a colectivei noastre 
puternice.

GRIGORE IVANOV
președintele gospodăriei agricole colective 

din Bărcănești, regiunea Ploiești

ÎNTÎLNIRI ALE ALEGĂTORILOR
CU CANDIDAȚII

AZI
In aceste zile din preajma alegerilor de la 3 martie, la re

dacție sosesc numeroase scrisori de la corespondenții noștri 
voluntari de la Bate. Ele vorbesc despre noua înfățișare a satu- 

* ................. i cărora s-aului, despre oamenii ogoarelor înfrățite, în viața 
petrecut schimbări radicale.

școlile pe care ni le promiteau 
ca să-i votăm, ar fi însemnat 
ca la fiecare 10 metri să fie o 
școală. Dar așa cum veneau tot 
așa se și duceau, iar viața 
noastră rămînea la fel de grea.

Acum iată : două școli noi de 
8 ani, una de 4 ani, magazin 
universal ca la oraș, casă de 
naștere...”. Convorbirea a con
tinuat pînă tîrziu.

Recent, în 17 comune din ra
ionul Somcuța Mare au avut 
loc seri de întrebări pe tema 
„Realizările regimului nostru” 
organizate în cinstea alegeri
lor de la 3 martie. Tinerii din 
sală au ascultat cu viu interes 
răspunsurile date de concu- 
renți. Corespondenții noștri 
voluntari Abel Dărăban, teh
nician agronom și Vasile Ar- 
deleanu, colectivist, ne comu
nică, printre altele, că la aces
te seri de întrebări au parti
cipat peste 1900 de tineri.

Și acum o seară la căminul 
cultural din comuna Bivolari, 
raionul Iași împreună cu co
lectivistul Ioan Luca. Profe
soara Valentina Holodenco îm
preună cu artiștii amatori pre
gătesc un spectacol ce va fi 
prezentat în fața colectiviști
lor, în ziua de 3 martie.

Corul format din 60 de tineri 
învață cîntece noi printre care 
și „Partid iubit părinte drag”, 
„Patria mea”, „Sub al păcii 
stindard” etc. Echipa de tea
tru pune în scenă piesa „Z- 
meoaicele”, iar dansatorii se 
pregătesc și ei.

Și cîte scrisori nu vorbesc 
despre intensele pregătiri ce se 
fac în întîmpinarea alegerilor 
de la 3 martie.

„In satul Macedonia, raio
nul Deta, s-a aprins azi becul 
electric” — ne scrie felcerul 
Aurel Popescu.

„în satul Urlueni din raionul 
Costești s-a înființat o forma
ție corală compusă din 100 de 
persoane care pregătește un 
bogat program în cinstea ale
gerilor”. Vestea aceasta am 
primit-o de la corespondentul 
Gheorghe Chiriac.

Acestea sînt doar cîteva 
fragmente din multele scrisori 
care sosesc în aceste zile la re
dacție. în ele corespondenții 
noștri voluntari scriu despre 
entuziasmul cu care oamenii 
muncii de la sate, vîrstnici și 
tineri, întîmpină alegerile de 
la 3 martie.

ar fi nevoieUna dintre scrisorile sosite 
e a corespondentului nostru 
voluntar Iosif Fabian, secreta
rul comitetului U.T.M. din co
muna Ținea, raionul Salonta. 
El ne povestește despre comu
na sa așezată undeva pe malul 
Crișului Negru.

1938. Un medic al cărui dis
pensar înzestrat cu o masă și 
cîteva scaune are în grija sa 
18 000—20 000 de suflete. Mor
talitatea ajungea uneori pînă 
la 30 la sută.

în anii noștri comuna înflo
rește neîncetat. Nu trece un an 
ca aici să nu apară ceva nou.

1946. Se construiește un că
min cultural.

1952. Ia ființă biblioteca co
munală care numără azi 1 000 
de cititori.

1956. Iși deschide porțile 
Muzeul de Științe Naturale cu 
22 000 de exponate. Un adevă
rat muzeu la sat.

1956. Ia ființă spitalul unifi
cat rural cu mai multe secții, 
cu 6 medici și numeroase ca
dre medico-sanitare.

1961. S-a construit o școală 
medie care are 25 cadre didac
tice, internat, bibliotecă, labo
rator.

Comuna a fost electrificată.
1962. Au început lucrările de 

canalizare pentru introducerea 
apei potabile.

Am amintit aici numai cîte
va din prefacerile înfăptuite 
în comuna Ținea. Ca să vor
bim numai despre gospodăria 
agricolă „Viață nouă” care a-

cum e milionară 
de multe pagini.

Corespondentul 
tor Crișovan, instructor al Co
mitetului raional U.T.M. Ilia, 
ne invită acum la o întîlnire 
care are loc în sala căminului 
cultural din comuna Dobra, ra
ionul Ilia. 250 de tineri colec
tiviști, mecanizatori s-au întîl- 
nit cu candidații F.D.P. Mircea 
Letiția și Chirilă Aurel. Ei le 
vorbesc tinerilor despre reali
zările înfăptuite în comună în 
ultimii ani, despre viata îm
belșugată a țăranilor care s-au 
unit în marea familie a colec

nostru Vic-

I
p

h
»

Sute de cetățeni din Rîșnov 
s-au întîlnit cu candidatul lor, 
Iuliana Mitrea, președinta 
Sfatului popular orășenesc 
Rîșnov, pentru a discuta îm
preună despre treburile gos
podărești.

împreună umăr la umăr, 
am făcut multe lucruri bune 
— a spus maistrul Ion Cim- 
poia de la fabrica de scule. 
Am amenajat noi parcuri, am 
modernizat străzile și trotua
rele, am contribuit la amena-

jarea policlinicii care va fi 
dată în folosință zilele aces
tea. Dar mai avem încă multe 
de făcut. Trebuie să amena
jăm noi zone verzi în cartie
rele muncitorești care au luat 
ființă recent, să plantăm pomi 
pe marginea șoselelor etc.

tiviștilor. Discută cu tinerii ca 
vechi și cunoscuți prieteni des
pre treburile comunei. Un tî- 
năr propune să se amenajeze 
un parc, un altul să se repare 
șoseaua principală. Au stabilit 
pe loc ce e de făcut. Propune
rile vor fi cu siguranță înfăp
tuite.

Colectivistul Tache Vaslla- 
che, din comuna Cîndești, ra
ionul Buhuși a scris multe 
scrisori din satul său de pe 
malul Bistriței. Acum a mai 
trimis una. La prima vedere 
pare o scrisoare obișnuită. „La 
punctul de agitație vin nu
meroși cetățeni să vadă dacă 
sînt trecuți în listele de alegă
tori. Printre ei sînt și Popovici 
Vasile, Aurica Năsiescu și al
ții, care anul acesta 
pentru prima oară.

Mulți se string în 
Ion Albăjoaiei, care
tește felul cum se desfășurau 
alegerile în trecut.

„Dacă deputății burghezi ar 
fi făcut numai un sfert din

(Agerpres)

Foto: N. STELORIAN

Cei 
renți 
zentat pe 
fața juriului au fost 
elevii-ucenici ai anu
lui I de la școala pro
fesională Bocșa, care 
vor 
eni, 
sau 
miști ca

șapte concu- 
care s-au pre- 

scenă în

deveni electrici- 
sudori, frezori 
lăcătuși. Ute- 

Moșoarcă

Pavel, Topciu Vasue, 
Dragoș Petru, Mura- 
rj Viorel sînt fruntași 
la învățătură, pasio
nați cititori ai litera
turii.

Cei peste 400 spec
tatori. ucenici, elevi 
ai școlii de 8 ani, au 
urmărit cu interes 
viața eroului, recons-

tituita din răspunsu
rile concurenților.

în prezent, elevii- 
ucenici ai școlii pro
fesionale, pregătesc 
un concurs pe teme 
tehnice, „Cine cu
noaște mai bine me
serie, cîștigă”.

GH. TOMULESCU 
pedagog

vor vota

jurul lui 
le poves-

Brigada artistică de agitație din comuna Grumăzești, raionul 
Tg. Neamț, prezintă un spectacol închinat alegerilor de la 

3 martie.
Poto : V. RANGA GH. NEAGU
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e curînd, în co
muna Izbiceni, 
raionul Cora
bia, am luat 
parte la o in
teresantă adu
nare generală

deschisă a organizației de 
bază U.T.M. din brigada 
legumicolă a gospodăriei 
colective de aici. Tinerii 
colectiviști, veniți în număr 
mare la această adunare, 
au dezbătut sarcinile care 
le revin lor în acest an pen
tru îndeplinirea planului 
de producție al gospodăriei 
colective.

Baza discuțiilor a con
stituit-o referatul biroului 
organizației de bază U.T.M. 
în care s-au expus princi
palele obiective economice 
ale sectorului legumicol, la 
înfăptuirea cărora tinerii 
legumicultori sînt chemați 
să-și aducă contribuția. 
Pentru întocmirea acestui 
referat, membrii biroului

au consultat planul de producție al brigăzii legumicole, s-au 
sfătuit cu inginerul agronom, cu brigadierul, cu colectiviștii 
fruntași.

Cum era și firesc, în discuții s-a pornit de la experiența 
pozitivă a anului trecut, și ceea ce este foarte important, s-a 
vorbit mai ales despre căile care pot duce la sporirea con
tribuției tinerilor colectiviști la creșterea producției de legu
me a gospodăriei colective, participarea cu regularitate la 
muncă, efectuarea lucrărilor de calitate prin aplicarea meto
delor înaintate, respectarea cu strictețe a disciplinei colecti
viste. ,

„în anul 1962 — se spune în referatul ținut de Marin
Puținelu, secretarul organizației de bază U.T.M. din brigada 
legumicolă — de la grădină s-au obținut venituri în valoare 
de peste 1 370 000 lei. Și noi știm cu toții că pentru aceasta 
a fost nevoie de muncă, nu glumă. încă din iarnă, cind a 
început confecționarea răsadnițelor, a trebuit să se care 2 500 
tone de gunoi de grajd ; s-au făcut 300 de metri de perdele 
de protecție din coceni și bețe de floarea-soarelui. A urmat 
apoi repicatul legumelor, întreținerea culturilor (prașilele, le
gatul, copilitul, cîrnitul) iar după aceea, recoltatul într-un 
timp scurt, pentru ca produsele să nu-și piardă din calitățile 
lor. La toate aceste treburi, cot la cot cu cei vîrstnici, au 
muncit și majoritatea tinerilor noștri”.

Secretarul a scos apoi în evidență dragostea de muncă și 
răspunderea cu care au lucrat, de-a lungul unui an întreg, 
tineri legumicultori ca : Jianu I. Alexandru, soții Elena și 
Gheorghe Hoarcă, Roman Eufrosina, Stanciu Ghlnică, Ivan- 
cea Constantin, Maria Mușuroi și alții. Ei nu numai că au 
participat zi de zi la treabă, răspunzînd la toate chemările 
gospodăriei colective, făcînd numai lucrări de bună calitate, 
dar i-au ajutat și pe alții să lucreze mai bine, să-și însușea
scă metodele înaintate de cultivare a legumelor. Iar atunci 
cind, pe anumite suprafețe cultivate cu legume, s-a semnalat 
un atac al dăunătorilor, ei n-au așteptat să li se spună de 
două ori să vină la combaterea acestora. Au pornit pe ulițele 
satului, i-au anunțat și pe ceilalți tineri și au trecut imediat 
la treabă. în cîteva zile, pericolul compromiterii recoltelor 
de legume pe importante suprafețe de teren fusese înlăturat. 
Ce înseamnă aceasta altceva decît un dezvoltat simț de răs-

pundere pentru munca pe care o faci, decît dragoste pentru 
gospodăria colectivă ?

Asupra unor asemenea probleme a Insistat mult secretarul 
organizației U.T.M. Poate că tinerii legumicultori ar fi putut 
să se declare mulțumiți de felul cum s-a desfășurat munca 
în anul trecut: producțiile fuseseră frumoase, (19 000 kg de 
roșii, 25 000 kg varză de toamnă, 12 000 kg de ardei, 33 000 
kg de morcovi în medie la hectar etc.) veniturile, de ase
menea.

Dar uite că pe lingă tinerii care au lucrat bine și cu care 
ne mîndrim — a continuat secretarul — au fost și unii care 
au dat dovadă de indisciplină. Așa, de exemplu, echipa a 
IlI-a, a lui Ion P. Ivancea, toamna, cînd se punea problema 
recoltărilor într-un timp scurt, n-a mai venit cu regularitate 
la lucru. Tineri ca Odăianu T. Florea, Rică Vasile și alții dîn 
această echipă lipseau zile întregi de la muncă și din această 
cauză se intîrziau recoltările. Chiar șeful de echipă era cel 
care dădea un exemplu prost în fața celorlalți tineri. Ase
menea manifestări de indisciplină au mai fost și în alte echi
pe. Mușuroi Petre, Jianu Pândei și Băiețica Gheorghe au 
venit și ei în perioada aceea tot cam pe apucate la treabă.

S-ar părea că acestea sînt lucruri mărunte, fără o prea 
mare importanță. Poate că unii dintre noi ar fi înclinați să 
creadă că Odăianu Florea. Peneea Dumitru și Pencea Florea 
au avut o abatere măruntă. Atunci cînd au fost trimiși să 
facă irigații la roșii, s-au dus să facă o baie la Olt. Și în 
timp ce ei au făcut baie, lăsînd rigolele fără supraveghere, 
apa a curs, a pătruns în parcele, s-a produs o inundație, iar 
pe această suprafață producția obținută a fost mult mai 
mică. Iată, deci, cită importanță au lucrurile așa-numite mă
runte !

Va fi necesar să discutăm mai mult în adunările generale 
ale organizației despre întărirea disciplinei în muncă a tine-

rilor care lucrează la grădină, să punem in discuția utemiș- 
tilor cazurile de indisciplină, să hotărîm măsurile necesare 
pentru îndreptarea lucrurilor la timp, pentru că de asta 
depinde bunul mers al treburilor in brigadă și în ultimă in
stanță, de asta depinde contribuția tinerilor la obținerea unor 
producții mari de legume și zarzavaturi.

Mai departe, secretarul organizației U.T.M. a arătat obiec
tivele economice la care sînt chemați tinerii legumicultori 
să-și aducă și în acest an contribuția.

Cei 90 de tineri care lucrează în legumicultura sînt che
mați să contribuie la sporirea producțiilor de legume și zar
zavaturi de pe cele 74 de hectare de grădină, din care gos
podăria colectivă și-a propus să obțină venituri In valoare 
de aproape 2 000 000 lei.

Și tinerii au fost invitați să participe la discuții, să-și 
spună părerea în legătură cu modul cum trebuie muncit pen
tru a contribui la realizarea acestei sarcini.

Primul a luat cuvîntul tovarășul inginer agronom Ion Cio- 
banu, vicepreședintele gospodăriei colective.

Ce facem
acum

ospodăria noastră, 
care este situată 
pe malul Oltului, 
are foarte mari 
posibilități de a 
produce cantități 
însemnate de le

gume și zarzavaturi — a spus 
inginerul. De aceea, noi am 
mărit anul acesta suprafața de 
grădină la 74 de hectare și tot 
de aceea ne-arn propus să ob
ținem producții mari la hec
tar.

Ce trebuie să facem pentru 
a putea realiza ce ne-am pro
pus ?

Iutii, va trebui să obținem 
răsaduri viguroase, timpurii, 
de cea mai bună calitate. Pen
tru asta avem nevoie de o su
prafață mare de paturi calde, 
în afară de ce s-a făcut pină 
acum va trebui mărită acea
stă suprafață și deci transpor
tată aici o cantitate mare de 
gunoi de grajd pe care e bine 
să-l procurăm cit mai repe
de posibil din, curțile colec
tiviștilor, de la grajduri, unde 
gunoiul este ștrins in platfor
me. Este o acțiune pentru voi, 
tinerii, a cărei reușită depinde 
de hărnicia și răspunderea 
voastră.

Apoi, vrem să lărgim spa
țiul de răsadnițe, dar fără să 
cheltuim prea mulți bani pe 
material lemnos, adică putem 
face răsadnițe îngropate. Și 
aici este nevoie de contribuția 
voastră- Puteți organiza o ac
țiune foarte utilă : mergeți in 
pădure și să aduceți de acolo 
nuiele din care să împletiți 
gărdulețe. Ne-ați mal putea a- 
juta și la săpatul gropilor.

în perioada în care trebuie 
îngrijite răsadurile, veți fi 
poate chemați, dacă va fi ne
voie, la o acțiune de comba
tere a dăunătorilor — co- 
ropișnițe, cirtițe și, sint sigur, 
că o să fiți la datorie.

Pentru obținerea unor legu
me timpurii, o influență mare 
o au ghivecele nutritive. Să ne 
ajutați să procurăm din timp 
mraniță, pămînt de țelină, iar 
cind va trebui să confecțio
năm aceste ghivece, cam pe la 
15 martie, să fiți harnici și să 
iuvățați bine meșteșugul con
fecționării lor.

Vom avea de îngrășat o 
mare suprafață de teren adău
gat la grădina de legume după 
defrișarea unor vii hibride.

Aici e nevoie de muncă seri
oasă. Pământul trebuie fertili
zat, îngrășat suplimentar. Este 
o lucrare la care sinteți che
mați să participați efectiv. Fo
losind experiența bună pe care 
ați acumulat-o, organizați con
voaie de atelaje, căutațt și 
strîngeți toate rezervele de gu
noi de grajd și mraniță care 
se mai găsesc in sat și apoi 
transportați-le la grădină. 
Consiliul de conducere vă va 
da tot sprijinul.

Apoi, de pe o suprafață de 
4 hectare vrem să obținem 
culturi foarte timpurii prin 
protejarea plantelor cu mate
rial plastic. E o lucrare spe
cială. Este bine să vă însușiți 
tehnica acestei lucrări și să a- 
jutați în felul acesta gospodă 
ria in obținerea unor legume 
și zarzavaturi extra-timpurii, 
care vor aduce mari venituri-

Voi știți că anul trecut am 
avut unele greutăți in ce pr’ 
vește recoltarea și mai ales 
soctarea roșiilor pentru export. 
Aici trebuie oameni pricepuți 
și cu mult spirit de răspunde
re față de munca lor. Ce-ar fi 
dacă, în echipa specială pe 
care vrem s-o alcătuim ca să 
execute bine această operație, 
s-ar înscrie cit mai mulți din
tre voi și v-ați da interesul să 
învățați bine cum se face sor
tarea roșiilor ? Ar fi un lucru 
foarte bun.

Iată doar cîteva din lucrări
le mai importante ce se cer 
făcute cu mare grijă, sau care 
cer un mare volum de mun
că... Grădinăritul cere multă 
atenție, multă pricepere, inte
res pentru învățătură, și mai 
ales multă exactitate, adică 
foarte multă disciplină. Aju
tând, gospodăria la înfăptuirea 
sarcinilor despre care v-am 
vorbit vă veți dovedi drago
stea pentru gospodăria colecti
vă, contribuind fiecare cu tot 
ce-i stă in puteri pentru obți
nerea în acest an a unor pro
ducții mari de legume și zar
zavaturi.

lnchizîndu-și carnețelul, in
ginerul s-a așezat în bancă.

— Cine se înscrie la cuvînt? 
a întrebat secretarul.

O mulțime de mâini s-au ri
dicat. Lucrurile despre care 
se vorbise in referatul prezen
tat de biroul organizației de 
bază U.T.M.. despre care vor
bise și inginerul, ii priveau 
direct pe tineri.

fie re-Avem în sectorul legumicol 6 echipe ; să 
partizați în fiecare echipă pe lingă ceilalți tineri, 
si cite 2-3 utemiști, să lucreze împreună
In felul acesta răspunderea pentru lucrările fă
cute va spori și mai mult — a propus Marin Odă-

cu ei.

Discuțiile în adunare au 

fost rodnice. Vorbitorii au 

făcut propuneri Interesante 

și planul de măsuri a fost 

îmbogățit. De aceea tinerii 

l-au aprobat în unanimitate.

MESERIA TREBUIE IIVVAlATA BINE
Marin Odăianu s-a înscris 

și el la cuvînt.
— Uite, eu nu mai sînt ute

mist, că am depășit vîrsta. 
Dar asta nu înseamnă că nu 
fac parte tot din rjndurile ti
neretului. Pe motivul ăsta de 
fapt am și venit la această a- 
adunare, că mă interesau cele 
discutate aici. Ba, eu aș zice 
chiar că asemenea adunări, 
care să discute despre astfel 
de probleme, despre munca 
noastră în gospodăria colecti
vă, despre disciplină, despre 
felul în care învățăm, despre 
conștiința cu care ne îndepli
nim sarcinile ce ne revin, ar 
trebui să fie mai dese, că nu 
strică.

Mă uit în sală aici și par
că-mi crește inima de bucurie. 
Avem tineri care pot face tre
buri minunate. Eu îi cunosc 
pe toți de la lucru. Sînt mulți 
utemiști care lucrează cu răs
pundere, cu seriozitate. De 
asta, eu aș veni cu o propu
nere : avem în sectorul legu
micol șase echipe ; să fie re
partizați în fiecare echipă, pe 
Îîngă ceilalți tineri, și cîte doi- 
trei utemiști, să lucreze îm
preună cu ei. Eu nu zic că 
cei care nu sînt încă utemiști, 
nu lucrează bine. Dar vezi, a- 
tunci cînd ești utemist parcă-i 
altceva : răspunderea ta cre
ște, și îl faci și pe cel de lin

gă tine să simtă lucrul ăsta 
mai bine.

Și încă . ceva : să se îngri
jească organizația U.T.M. mai 
mult de calificarea noastră 
ca legumicultori. Azi, gră
dinăritul nu se mai face 
„după ochi”, așa cum se 
făcea pe vremuri chiar aici, 
în satul nostru. E nevoie de 
știință. îl ascultarăm cu toții 
pe tovarășul inginer și văzu
răm ce treburi importante a- 
vem de făcut. Ca să le ducem 
cu bine la capăt e nevoie de 
învățătură. Și organizația 
U.T.M. din brigadă a făcut u- 
nele lucruri bune în această 
privință. Așa, de pildă, a re
comandat astă toamnă 25 de 
tineri dintre cei mai , buni să 
urmeze cursurile cercului le
gumicol. S-a îngrijit să ni se 
mai aducă și unele cărți și 
broșuri de specialitate pe care 
să le citim. Dar eu cred că 
numai atîta nu-i deajuns. Se 
putea face ceva mai mult. Nu 
e deajuns numai să-i reco
manzi pe cei care să participe 
la cursuri, ci trebuie să te în
grijești și de felul cum ei se 
pregătesc, dacă-și fac datoria 
sau nu. Fiindcă uite, dacă unii 
ca Dima I. Cristea, Gheorghe 
I. Tuca, Ion Gălan și alții au 
înțeles ce importanță are în
vățătura și nu au lipsit de la

nici o lecție, dînd numai răs
punsuri bune la întrebările 
puse de lector, mai sint și al
ții care de, ce să zicem, n-au 
prea făcut așa.

— Dă un exemplu 1 — s-au 
auzit mai multe voci din sală.

— Ba chiar mai multe, de 
ce nu ? Vin pe pofte la lecții 
Gheorghiță Mitică, Florea Mu
șuroi și încă vreo cîțiva. Nu 
sînt mulți care fac așa. Dar 
vorba e, de ce să fie și ăștia ? 
Florea Vătafu e aici, în sală. 
Să ne spună el de cîte ori a 
fost la cercul de legumicultu
ra sau la vreo conferință de 
la căminul cultural pe această 
temă ?

— Să ne spună, să ne spu
nă ! au fost de părere tinerii.

Florea Vătafu s-a sculat cu 
greutate în picioare. îi ardeau 
vîrfurile urechilor de rușine. 
A răspuns cu capul în jos.

— Păi... niciodată !
— Ei, vedeți — a reluat O- 

dăianu. Dacă noi l-am fi aju
tat la timp poate că s-ar fi în
dreptat omul.

—Dar nu-i nici acuma tîr- 
ziu — s-a ridicat Roman Eu
frosina. O să-l ajutăm. Uite ce 
propun eu : să facem grupe de 
întrajutorare la învățătură, 
mai ales acuma, cînd se apro
pie închiderea cursurilor. E 
bine să-i luăm pe Îîngă noi pe

cei care au cam lipsit și să-i 
ajutăm să învețe lecțiile din 
urmă.

— Iar la vară — a comple
tat Constanța Serafin — în 
timpul lucrărilor care cer mai 
multă atenție, cum ar fi pole
nizarea artificială, tot noi să 
le împărtășim din experiența 
noastră. Să lucrăm împreună 
cu ei. Eu mă angajez să ajut 
încă două-trei fete, dintre ce
le care au venit pentru prima 
oară în sectorul nostru, să în
vețe să lucreze la polenizare.

S-au mai ridicat și alți tineri 
și au vorbit despre necesita
tea ca ei să învețe cît mai 
multe lucruri de specialitate 
și cît mai bine. Au hotărît ca 
acum, în preajma închiderii 
învățămîntului agrozootehnic 
și a începerii campaniei de pri
măvară, inginerul agronom să 
le țină cîteva lecții recapitu
lative ; să le facă instruiri și 
demonstrații practice, ca și în 
anul trecut, înainte de înce
perea fiecărei lucrări. Organi
zația de bază U.T.M. din sec
torul legumicol să se îngri
jească mai mult ca literatura 
de specialitate să ajungă în 
rîndul tinerilor cît mai repe
de. Pe scurt tinerii au hotărît 
să învețe meseria de legumi
cultor în așa fel îneît să fie 
cu toții la înălțimea sarcinilor 
care le revin.

■
 ucrul acesta e a- 

devărat : ca să 
muncești mai bine 
trebuie să înveți. 
Dar mulți dintre 
cei care au vorbit 
în această aduna

re generală au ținut să subli
nieze că pentru asta este ne
voie de o conștiință înaintată, 
e nevoie de răspundere, de 
respectarea disciplinei colec

tiviste.
— Eu zic așa — a spus ute- 

mistul Gheorghe Hoarcă — că 
noi trebuie să fim disciplinați, 
acolo unde muncim. Avem da
toria asta în calitate de colec
tiviști și mai ales ca utemiști. 
Dacă respecți disciplina de co
lectivist poți avea rezultate 
mai bune, nu ca Alexandru 
Deloreanu, care vrea să facă 
treburile cum îl taie capul, in
diferent dacă e bine așa sau 
nu. Noi trebuie să facem nu
mai ceea ce ne indică tovară

șul brigadier, inginerul agro
nom, adică ce ne recomandă 
știința agricolă. A lucra după 
capul tău, numai așa, ca să 
faci tu pe grozavu’, asta nu e 
bine. Și uite ce m-am gîndit 
eu : noi avem aici, în gospodă
rie, un post utemist de control, 
care din cînd în cînd mai dă 
cîte o raită printre tineri să 
vadă cum muncesc. Să alegem 
în colectivul acestui post și 
unul dintre legumicultorii 
noștri...

— Oînd să facem asta ? a 
întrebat cineva din sală.

— Eu știu, poate chiar a- 
cum, că tot sîntem aici, cu 
toții.

— Atunci pe cine propui ?
— Păi, eu aș zice să fie în 

colectivul postului utemist de 
control chiar secretarul orga
nizației noastre U.T.M., Ion 
Puținelu. Ce părere aveți ?

— E bun, e bun ! El cunoa
ște mai bine cum muncim —

s-a auzit un cor de voci din 
sală. Și secretarul a fost ales 
in colectivul postului utemist 
de control.

— în ce privește respec
tarea disciplinei de colectivist 
— a ținut să precizeze și Mi
ron Deloreanu — sînt și eu de 
părere cu Gheorghe Hoarcă. 
Uite, nu lucrez de mult la gră
dină, dar în timpul ăsta puțin, 
am putut să văd multe. Și lu
cruri bune și... mai așa. Ce-i 
drept, se muncește serios. Mai 
ales acum la căratul mraniței 
e de lucru, nu glumă.

Dar mai sînt și unii care 
nu-și fac datoria, care se mai 
duc să fumeze și fumează de 
crezi că au o țigară de un ki
lometru... Ori se duc în vizi
tă pe la magazin.

— Care sînt aceia ? se aud 
mai multe voci din sală — 
spune-i pe nume !

Deloreanu ezită.
— Ei, ce să-i spun eu, se 

știu ei...

— Spune cine sînt! — in
sistă mai mulți tineri.

— Păi... chiar Lincă Victor, 
Tudor Ghidurea... fără supă
rare... E adevărat sau nu e? 
Eu zic că pe tinerii aceștia 
zburdalnici să-i dăm în pri
mire cîte unui utemist mai se
rios, mai conștient... Să se o- 
cupe de ei, să-i educe, să nu-i 
slăbească din ochi toată ziua. 
Uite, eu o să mă ocup de Lin
că Victor.

— Păi asta cam așa e — a 
continuat Marin Mușuroi, 
care a luat cuvîntul după De
loreanu. Trebuie să-i ajutăm 
pe toți să muncească bine, 
asta mi se pare mie cel mai 
important. Să facă toți lucrări 
de calitate. Pentru că degea
ba fac eu munca bine, dacă 
unul ca Pencea strică... Se mai 
întâmplă cîteodată ca ceea ce 
muncește o echipă întreagă 
să strice un om singur. De aia 
trebuie să discutăm, să nu-i
lăsăm în pace pe indiscipli- 
nați. Că dacă azi îi lași, mîine 
îi lași, poimâine la fel, nu e 
bine. Eu vreau să critic aici 
biroul organizației de bază 
U.T.M. că pînă acuma n-am 
prea dat atenție la lucrurile 
astea, n-am prea discutat în 
adunări cazurile de indiscipli
nă, și au fost — nu se poate 
spune că n-au fost. De asta 
trebuie să ținem seama în vii
tor și să intervenim la timp 
să îndreptăm lucrurile.

Vorbitori au mai fost mulți. 
Aproape fiecare dintre cei 
prezenți au ținut să-și spună 
părerea în legătură cu proble
mele discutate, în legătură cu 
îmbunătățirea muncii tineri
lor în sectorul legumicol.

ln adunarea gene
rală se discută cu 
însuflețire despre 
căile de îmbunătăți
re a muncii tinerilor 
legumicultori. 
proape 
tre cei prezenți are 
de spus cite ceva în 
legătură cu proble
mele ridicate de re
feratul secretarului 
organizației de bază 
U.T.M. din brigada 

.legumicolă. „Trebuie 
• să-i ajutăm pe toți 
să facă 

,arări de 
•te, asta 
'/nie cel

A-
fiecare din-

numai lu- 
bună calita- 
mi se pare 

mai impor-

lanț" — e de părere 
Marin
„Chiar așa e 
susține
Zarafin. La vară, în 
timpul lucrărilor care 
cer mai multă aten
ție, cum ar fi pole
nizarea artificială, 
să lucrăm împreună 
cu cei care fac pen
tru prima dată trea
ba asta, să le împăr
tășim din experiența 
noastră.

Tinerii au ascultat 
cu atenție propune
rile lor.

Se mai întimplă

Mușuroi. 
îl 

Constanta
vină1
pri-I 
Vă-< 

bine'

cîteodată însă ca, 
într-o asemenea a-< 
dunăre să-ii 
greu să ridici 
virea... Aurel 
ietuș a lucrat
anul trecut la grădi-, 
nă. Dar numai el și< 
încă vreo cîțiva din' 
echipă. In rest, echi-, 
pa a fost criticată* 
pentru lucrări de' 
slabă calitate, pen-, 
tru unele absențe de* 
la muncă. Păcat că' 
de la această adu
nare, Ion P. Ivancea, ! 
șeful echipei, a lip-' 
sit. <

Două lucruri mai importante s-au hotărît să iacă 
anul acesta tinerii legumicultori ai gospodăriei din 
Izbiceni :

1) Să contribuie mai activ printr-o serie de ac
țiuni la îndeplinirea planului de producție al secto
rului legumicol ;

2) Să întărească spiritul de disciplină în munca 
tinerilor, să se ocupe mai mult de educația lor.

Adunarea a aprobat un plan de măsuri, prin care 
tinerii să fie antrenați la îndeplinirea acestor două 
obiective principale. Iată cîteva din acțiunile pe 
care le prevede acest plan :

— Prin muncă patriotică tinerii vor transporta ju
mătate din cantitatea de gunoi de grajd necesară 
în sectorul legumicol.

— Tot prin muncă patriotică vor confecționa 
8 000 de ghivece nutritive.

— Atunci cînd va fi nevoie, tinerii vor lua parte 
la îngrăditul gărdulețelor din nuiele pentru răsad
nițele îngropate.

— Participarea activă la toate muncile și lucrările 
speciale este o îndatorire a fiecăruia.

— Nici un tînăr nu va lipsi de la instruirile și lec
țiile ce li se vor ține pentru lucrările speciale.

Unul din punctele cele mai importante pe care Ie 
prevede planul este acela care hotărăște ca în fie
care adunare generală a organizației U.T.M. din 
brigada legumicolă să se discute despre discipli
nă, despre răspunderea pe care o are fiecare față 
de munca lui, să fie combătute și înlăturate la timp 
manifestările sau tendințele de încălcare a disci
plinei colectiviste a muncii.

PETRE GHELMEZ, VASILE BARAC, MIHAIL CARANFIL 
Desene de TIA PELTZ Fotografii : ION CUCU



încăl- 
„Parti-■

 a Bacău, la Fa
brica de

r țăminte
I /.anul” sau la Coo

perativa „Pro-
II greșul”, la Fabri

ca textilă „Prole
tarul” sau la T.A.P.L. tinerii 
artiști amatori se pregătesc 
cu seriozitate pentru cel de-al 
VII-lea Concurs republican al 
formațiilor artistice de ama
tori, a cărui primă fază a Ș* 
început. Atenția comitetelor 
sindicale și ale organizațiilor 
U.T.M. se îndreaptă în acea
stă perioadă mai ales asupra 
pregătirii brigăzilor artistice 
de agitație, a căror opinie în 
cele mai diverse probleme din 
viata colectivelor de muncă e 
așteptată cu deosebit interes 
de spectatori.

De fapt interesul cu care e 
așteptat programul brigăzii 
artistice de agitație depășește 
marginile unei curiozități o- 
bișnuite — ajungînd să capete 
sensul unei participări direc
te a maselor de spectatori la 
o vie dezbatere pe tema vie
ții și muncii lor zilpice. O in
vitație la această dezbatere o 
face însuși programul brigă
zii, conținutul lui. O aseme
nea invitație o adresează, de 
pildă, programul pregătit în 
prezent de brigada artistică 
de agitație a Fabricii de pie
lărie și încălțăminte „Parti
zanul”. Spectatorul tînăr sau 
vîrstnic e de la început atras 
de pasionanta desfășurare a 
unui „proces al minutelor”. E 
vorba de minutul pe care abia Criteriile

calitate
Brigăzile artistice de agitație 

din orașul Bacău 
in cel de al VII-lea Concurs

de-1 „observi” în programul 
unei zile obșinuite de muncă, 
dar care înseamnă, totuși, 
atît de mult. La secția croit 
— vine brigada, cu exemple 
din fabrică — „Un minut ar 
însemna opt perechi — ba și 
ceva...". Iar la secția tăbăcă- 
rie s-ar putea obține tot în- 
tr-un minut... „folosit din 

'plin” — o cantitate de piele 
care ar măsura „șapte metri 
pe puțin”. Spectatorul-mun- 
citor la secția tăbăcărie sau la 
croit, poate continua și singur 
seria exemplelor care, toate 
confirmă cît de prețios e un 
minut. El devine astfel unul 
dintre cei care pot depune 
drept mărturie la acest „pro
ces”' propria străduință de a 
folosi cu maximă eficiență fie
care din cele 480 de minute de 
lucru.

Cu aceeași pasiune sondea
ză în viața întreprinderii cău- 
tînd căile pentru o și mai ra
pidă creștere a producției și 
îmbunătățire a calității, și bri
gada artistică a Fabricii tex
tile „Proletarul". „Suveica 
noastră” — așa se intitulează 
noul program ce va prezenta, 
pe lîngă alte aspecte, și con
cluziile unui raid : „Cu briga
da prin secțiile fabricii”. Rai-, 
dul evidențiază experiența 
înaintată a celor mai harnici 
muncitori textiliști, fără să-i 
uite nici pe cei ce se mențin 
la nivelul unor rezultate me
diocre în producție.

Astfel de programe, care se 
nasc din viața întreprinderii, 
a instituției, extrăgînd faptele 
cele mai semnificative, exerci
tă o puternică înrîurire asupra 
spectatorilor, contribuind la 
dezvoltarea conștiinței noi, so
cialiste.

Un repertoriu actual, un 
bogat conținut educativ, pre
zentat operativ și la un nivel 
artistic ridicat — iată unul 
din obiectivele celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Venind

Iubitorii păsărelelor

Foto : GR. PREPELIȚĂ

în sprijinul acestei cerințe, 
organizația U.T.M. de la Fa
brica „Proletarul” dă un pre
țios sprijin brigăzii artistice 
de agitație în culegerea și se
lectarea celor mai interesante 
fapte din viața colectivului, 
care să fie apoi transpuse ar
tistic în programul brigăzii. 
Posturile utemiste de control 
din această întreprindere nu 
o dată au atras atenția colec
tivului de creație al brigăzii, 
asupra felului cum muncesc 
unii tineri, cum se preocupă 
ei de ridicarea calificării pro
fesionale etc. Adeseori, cum e 
cazul brigăzii artistice de a- 
gitație a T.A.P.L., o sursă 
de documentare o consti
tuie consfătuirile de pro
ducție ale grupelor sindica
le. Astfel, consfătuirea gru
pei sindicale de la laboratorul 
cofetărie-patiserie a scos în 
evidență cauzele pentru care 
de multe ori aprovizionarea 
unor unități T.A.P.L. se face 
defectuos. Tinerele laborante 
care lucrează aicj au adus la 
cunoștința brigăzii artistice a- 
ceste lipsuri, pentru ca textul 
care tocmai se pregătea să o- 
glindească și acest aspect, să 
ajute la remedierea lipsurilor.

Membrii brigăzii sînt mili- 
tanți entuziaști ai noului, cu 
atenția mereu trează la ceea 
ce se întîmplă în jur. Croni
ca fiecărei zile de muncă e 
bogată în fapte semnificative, 
demne de a fi popularizate 
prin programul brigăzii. Tot 
așa, nici unele atitudini care 
împiedică dezvoltarea noului 

în producție nu 
pot fi trecute 
cu vederea.

‘ Majoritatea 
brigăzilor ar
tistice de agi
tație din între
prinderile, in
stituțiile, coo
perativele meș
teșugărești din 
orașul Bacău se 
pregătesc in
tens pentru 
concurs. Așa 
cum am arătat 
mai sus, cele 
mai multe din
tre organizații
le U.T.M. parti
cipă efectiv la 
desfășurarea a- 
cestor pregă
tiri.

Din păcate 
însă nu peste 
tot există ace
lași interes. Mi- 
nimalizînd im
portanța brigă
zii artistice de 
agitație, comi
tetul U.T.M. de 
la Fabrica de 
confecții Bacău 
îi mobiliza pe 

membrii brigăzii Ia alte ac
țiuni tocmai în ziua cînd erau 
fixate repetițiile. Acestea s-au 
desfășurat la întîmplare și su
perficial, timp de două luni. 
Atunci s-a constatat că pro
gramul brigăzii era depășit de 
viață și drept urmare, „pre
miera” n-a mai avut loc.

Poate că faptul . acesta a dat 
comitetului U.T.M. posibilita
tea să vadă că a procedat gre
șit, trecînd pe un plan secun
dar activitatea brigăzii artis
tice. Prezența acesteia în via
ța cultural-educativă a între
prinderii e tot atît de nece
sară ca și prezența inovatori
lor în procesul de producție. 
Inovatorul caută în .perma
nență căi noi pentru perfec
ționarea procesului de pro
ducție. Aceeași pasiune e ca
racteristică și brigăzilor artis
tice de agitație al căror re
pertoriu mereu proaspăt îi 
ajută pe muncitori să vadă 
mai limpede ce e mai bun, 
mai prețios în viața și în mun
ca lor.

CONSTANTIN NANCU 
corespondentul 

„Sânteii tineretului* 
pentru regiunea Bacău

Artiștii amatori din lor- J 
matia de teatru a Casei dej 
cultură raională Brad, re- j 
giunea Hunedoara, au pre- J 
zentat de curind piesa „Oa-j 
meni care tac" de Al. Voi tin j 

\ In fotografie: scenă din j 
spectacol

A apărut:

„Lupta de clasă"
Organ teoretic și politic 

ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc

Romîn
Nr. 2 februarie 1963

Sumar:
M. Suder: Economia fore

stieră în anii șesenalului ; V. 
Mateescu : Sfaturile populare 
și atragerea maselor Ia con
ducerea treburilor obștești; 
I. Șerbănescu i Un eveniment 
de seamă în istoria partidului; 
D. Balalia: Dezvoltarea ini
țiativei organizațiilor de partid 
în înfăptuirea sarcinilor eco
nomice ; E. Blideanu, S. An- 
ghel: Unele probleme ale în
vățământului de 8 ani ; C. An- 
derca: Din experiența condu
cerii agriculturii de către co
mitetul regional de partid ; S. 
Bnican: Mituri și realități în 
S.U.A.

DIN MIȘCAREA 
MUNCITOREASCĂ 
INTERNAȚIONALĂ

— Programul Partidului Co
munist din Canada ; Luis Cor- 
valan : Raport la plenara C.C. 
al' P.C. din Chile din ianuarie 
1963.

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

A. Dancsuly, A. Chircev : Un 
nou curs de pedagogie gene
rală : V. Enache: Capitalismul 
monopolist în Romînia

NOTE

Iuliu Bud: Un sprijin 
eficace în predarea economiei 
politice : Ileana Vrancea : Re
editări utile.

PE URMELE MATERIALE
LOR PUBLICATE.

Semnarea protocolului 
privind schimbul de mărfuri și plățile 

pe anul 1963 între R. P. Romînă 
și R. S. Cehoslovacă

în urma tratativelor, care au 
decurs într-o atmosferă de pri
etenie și înțelegere reciprocă, 
la 26 februarie s-a semnat la 
București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1963 între Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă.

Republica Populară Romînă 
va livra în Republica Socialis
tă Cehoslovacă : instalații de 
foraj, utilaje pentru fabrici 
de ciment, mașini-unelte, mo
toare electrice, transformatori, 
poduri rulante și piese de 
schimb, rulouri compresoare, 
vagoane basculante, remorci 
basculante, produse sodice, ne
gru de fum, produse lemnoase, 
metale neferoase, fructe și le
gume proaspete, conservate și 
prelucrate, struguri, vin și di
verse produse de larg consum.

Republica Socialistă Ceho
slovacă va livra în Republica 
Populară Romînă : utilaj ener
getic, utilaje pentru industri
ile cărbunelui, lemnului, ușoa
ră și alimentară, mașini-unel
te, materiale și echipamente 
pentru telecomunicații, aparate 
de măsură și control electrice 
și electronice, autocamioane și

Cu prilejul aniversarii victoriei din februarie 
1948 a clasei muncitoare din Cehoslovacia
Marți seara a avut loc în sala 

Lectoratului central din Ca
pitală, o manifestare organi
zată de Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a victoriei din februa
rie 1948 a clasei muncitoare 
din Cehoslovacia.

Au luat parte numeroși oa
meni de cultură și oameni al 
muncii.

A fost de față Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei. 

autobuze, cărbuni cocsificabili, 
cocs, laminate de oțel, țevi de 
oțel, materiale refractare, 
malț, produse chimice, pro
duse textile, și diverse bunuri 
de larg consum.

Față de anul trecut, proto
colul pe anul 1963 prevede o 
nouă creștere a schimbului re
ciproc de mărfuri dintre R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Victor Io- 
nescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea cehoslovacă de Miros
lav Maruska, locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior.

La semnare a fost de față 
tovarășul Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior.

Erau prezenți funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și 
membrii delegațiilor celor 
două țări.

Au fost, de asemenea, de 
față Jaroslav Sykora, ambasa
dorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

(Agprpres)

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof, univ. M... 
Ghelmegeanu, președintele 
Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice.

Prof. Univ. Jean Livescu, 
rectorul Universității Bucu
rești, a vorbit despre dezvolta
rea culturii și artei în R. S. 
Cehoslovacă.

In încheiere a fost prezentat
aun film artistic — producție 

studiourilor cehoslovace.

(Agerpres)

Preientarea scrisorilor ie omiliare 

ie către noul ambasador al R. D. Germane 
in R.P. Romînă

La 26 februarie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî- 
ne, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane, Anton Ruh, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

După ce a transmis salutări 
cordiale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Consiliului de 
Stat, guvernului Republicii 
Populare Romîne și poporului 
romîn, din part’ea președinte
lui Consiliului de Stat, tova
rășul Walter Ulbricht, și a gu
vernului R. D. Germane, am
basadorul Anton Ruh a arătat 
că R. P. Romînă și R. D. Ger
mană, unite prin interese și 
țeluri comune, depun toate e- 
forturile pentru» menținerea 
păcii în lume, pentru întări
rea unității lagărului socia
list.

„An de an, a spus el, se 
întăresc și se dezvoltă rela
țiile frățești între statele și 
popoarele noastre, relații ba
zate pe înaltele principii ale 
internaționalismului socialist. 
O dovadă grăitoare a acestui 
lucru a constituit-o vizita de 
prietenie în frumoasa dv. țară 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii De
mocrate Germane din sep
tembrie anul trecut”.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat, însemnătatea întîl- 
nirilor dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
celor două țări și a relevat 
colaborarea dintre R. P. Ro
mînă și R. D. Germană în 
lupta pentru înlăturarea ră
mășițelor celui de-al doilea 
război mondial, pentru înche
ierea unui Tratat de pace 
german și pentru soluționarea 
problemei Berlinului occiden
tal.

Ambasadorul R. D. Germa
ne a exprimat sentimentele 
de bucurie și a transmis fe
licitările oamenilor muncii 
din R. D. Germană adresate 
poporului romîn pentru cuce
ririle sale socialiste. El a asi
gurat Că își va consacra în
treaga sa putere de muncă 
nobilei misiuni de a contribui 
la continua adîncire a rela
țiilor de prietenie între R. P. 
Romînă și R. D. Germană.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat, mulțumind am-

--- •---- 
Dezbatere 

organizată de 
Consiliul Teatrelor
Marți a. avut loc la Teatrul 

„Lucia Sturdza Bulandra' o 
dezbatere organizată de Con
siliul Teatrelor din Comitetul 
de Stat pentru cultură și artă 
în legătură cu piesa și spec
tacolul „Proștii sub clar de 
lună" de Teodor Mazilu. La 
dezbatere au participat dra
maturgi, critici de artă, actori, 
regizori și directori ai teatre
lor din Capitală, oameni de 
cultură și artă, muncitori, 
studenți și alți invitați.

țarticipanții la dezbatere 
au analizat în spirit critic 
piesa, și spectacolul. Au luat, 
de asemenea, cuvîntul autorul 
piesei și realizatorii spectaco
lului, care au arătat că își în
sușesc criticile aduse și le con
sideră un ajutor prețios în 
munca lor viitoare.

în încheierea dezbaterilor a 
vorbit artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Consi
liului Teatrelor.

-----•-----

INFORMAȚII
Marți seara, Ia Casa prieteniei 

romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală, în cadrul ciclu
lui de conferințe „Comunis
mul și progresul tehnico-știin- 
țific" a avut loc simpozionul 
„Progresul tehnic — condiție 
hotărîtoare a construirii co
munismului". Au vorbit acad. 
Eugen Bădărău, directorul In
stitutului de fizică al Acade
miei R.P. Romîne, prof. univ. 
Eugen Angelescu, membru 
corespondent al Academiei 
R.P. Romîne și prof. univ. 
Aurel Pîrvu.

Tir
Marți, 26 februarie, a pără

sit definitiv R. P. Romînă, V. 
Vesa Hiekkanen, însărcinat cu 
afaceri al Finlandei la Bucu
rești.

La plecare, în Gara de Nord, 
V. Vesa Hiekkanen a fost 
salutat de Nicu Șerban, direc
tor adjunct al Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii Le
gației Finlandei, precum și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres) 

basadorului Anton Ruh pen
tru salutul cordial adresat po
porului romîn, Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii 
Populare Romîne, și-a expri
mat bucuria față de faptul că 
relațiile de colaborare fră
țească întemeiate pe princi
piile internaționalismului so
cialist și ale întrajutorării 
frățești, statornicite între sta
tele noastre, cunosc o dezvol
tare continuă.

Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că vizitele reci
proce ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale au 
demonstrat hotărîrea noastră 
comună de a dezvolta conti
nuu această colaborare în in
teresul ambelor noastre po
poare, al întăririi unității și 
coeziunii marii familii a sta
telor socialiste, în interesul 
păcii în lume.

„Republica Populară Romî
nă și Republica Democrată 
Germană, împreună cu Uniu
nea Sovietică și celelalte țări 
socialiste — a spus în conti
nuare tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — militează cu 
hotărîre pentru realizarea de
zarmării generale și totale, 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial prin încheierea Tratatu
lui de pace german și regle
mentarea, pe această bază, a 
situației Berlinului occiden
tal, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale pe 
calea negocierilor”,

Urînd oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germa
nă succese în îndeplinirea ho- 
tărîrilor adoptate de recentul 
Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania, tova-

Spectacol 
cu filmul

După turneul în
treprins în centrele 
muncitorești din 
Valea Jiului și în 
alte localități din 
țară, delegația de 
cineaști — inter
pret și realizatori 
— ai noului film ro- 
mînesc „Lupeni 29", 
a sosit marți la Iași. 
La cinematograful 
„Maxim Gorki” a a- 
vut loc în aceeași zi 
un spectacol de 
gală cu noua pro
ducție a cinemato
grafiei noastre.

La spectacol au

participat reprezen
tanți ai organelor 
locale de partid, și 
de stat, ai organiza
țiilor obștești, sute 
de oameni ai mun
cii.

Tov. Mihnea Ghe
orghiu, președintele 
Consiliului cinema
tografiei din Comi
tetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, a 
prezentat publicului 
pe realizatorii fii- 
mulul.

Anatol Lupșa, vi
cepreședinte al Sfa
tului popular regio

Atitudinea socialistă 
față de muncă

(Urmare din pag. I)

și alte acțiuni. Obișnuim ca, pe
riodic, să discutăm cu propagan
diștii și să-i informăm despre 
unele aspecte legate de munca, 
de comportarea tinerilor în uzină 
și în afara ei. Am recomandat ca 
în cadrul dezbaterilor din cercu
rile de învățămînt politic să tie a- 
duse la cunoștința tinerilor astfel 
de fapte pozitive și negative.

Evocarea condițiilor de muncă 
din timpul regimului burghezo- 
moșieresc, punerea față în față a 
trecutului cu prezentul, îi ajută pe 
tineri să înțeleagă mai profund 
drepturile de care se bucură as
tăzi, îi îndeamnă să muncească 
mai bine și să considere respec
tarea disciplinei socialiste a mun
cii ca o îndatorire dintre cele mai 
importante. Organizația U.T.M. de 
la sectorul cazangerie a organi
zat de curînd o adunare generală 
U.T.M. deschisă pe această 
temă. La adunare a participat, 
ca invitat, unul dintre vetera
nii uzinei — muncitorul Mihai 
Mihăilescu — stimat și îndrăgit 
de întregul colectiv.

Apreciind inițiativa celor de la 
cazangerie, comitetul U.T.M. a dat 
indicația ca în viitor asemenea a- 
dunări generale să aibă Ioc în 
toate organizațiile de bază U.T.M.

Mulți dintre tinerii care lucrează 
în uzină locuiesc împreună cu pă
rinții, Periodic, membri ai comi

I FABRICĂ DE CONFECȚII „TUDOR VLADIMIRESCU”

TG. JIU

J Angajecizâ
(în condițiile prevederilor legale privind pregătirea superi- j 
( oară, stagiul în muncă și drepturile bănești, UN INGINER) 
f TEXTILIST pentru postul de șef de producție.

Cererile se adresează direct fabricii la Tîrgu Jiu, str. Tu- j 
dor Vladimirescu 127. — Pentm relații suplimentare : telefon J 
232 sau 234.
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rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a subliniat că aceasta va con
stitui un nou și important pas 
înainte pe calea înfloririi și 
întăririi Republicii Democrate 
Germane, reazem de nădejde 
al întregului popor german în 
aspirațiile sale spre pace și 
unitate națională, libertate și 
progres.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a 
rugat pe noul ambasador al 
Republicii Democrate Germa
ne în Republica Populară Ro
mînă să transmită Consiliului 
de Stat și personal tovarășu
lui Walter Ulbricht, guver
nului Republicii Democrate 
Germane cele mai bune urări 
din partea Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii 
Populare Romîne, și l-a asi
gurat că în îndeplinirea înal
tei sale misiuni în țara noas
tră se va bucura de tot spri
jinul Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Anton RUh, la 
care au asistat tovarășii An
ton Breiterihofer, membru al 
Consiliului de Stat, și Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Ambasadorul Republicii De
mocrate Germane a fost în
soțit de S. Bock, consilier, K. 
Kormes, consilier comercial, 
It. coi. W. Zander, atașat mi
litar, W. Praetorius și K, 
Spori, secretar II, W. Bayer, 
secretar III, H. Harms și M. 
Thiede, atașați.

(Agerpres)

de gală 
„Lupeni 29“ la lași

nal, a exprimat în 
cuvîntul său bucu
ria oamenilor mun
cii din Iași de a a- 
vea în mijlocul, lor 
pe creatorii noii ?’■ 
valoroasei producții 
a cinematografiei 
românești. Filmul 
„Lupeni 29“ a fost 
primit cu deosebită 
căldură de publicul 
spectator. Creatorii 
filmului au fost căl
duros și îndelung 
aplaudați pentru re
marcabila lor reali
zare.

(Agerpres)

tetului fac vizife părinților unor fU 
neri, sau le trimit scrisori.

Unii părinți s-au simțit datori 
să răspundă scrisorilor primite, 
alții s-au prezentat ei înșiși la 
uzină. Discuțiile cu părinții unor 
tineri sînf foarte folositoare pen
tru munca de educație pe care o 
desfășoară organizația U.T.M,

Educarea comunistă a tineri
lor se face, în primul rînd, în 
uzină, în procesul muncii. Aceasta 
nu înseamnă însă că în afara uzi
nei nu trebuie făcut nimic. îm
preună cu clubul, comitetul U.T.M. 
a alcătuit un bogat și interesant 
plan de acțiuni cultural-educative. 
Sînt organizate, permanent seri 
închinate fruntașilor, întîlniri ale 
tinerilor cu muncitorii vîrstnici, 
expuneri despre istoricul uzi
nei. Astfel de acțiuni ajută la 
dezvoltarea atitudinii înaintate 
față de muncă, ta cultivarea 
în rîndul tinerilor a dragostei 
față de uzină, a mîndriei de a 
face parte din acest colectiv mun. 
ciforesc.

Comitetul U.T.M. a! uzinei noa
stre este hotărît să desfășoare și 
pe viitor, sub conducerea comite
tului de partid, o muncă perma
nentă de educare comunistă a ti
nerilor pentru a-i forma ca mun
citori cu o conștiință înaintată, cu 
un înalf spirit al datoriei și răs
punderii față de muncă, care să 
pună întreaga lor energie crea
toare în slujba îndeplinirii sarci
nilor de plan ale uzinei.
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CONCURSUL
„SCINTEII TINERETULUI 'PENTRU

I 
I 
L

CORESPONDENT» VOLUNTARI
Pe măsură ce înaintăm pe drumul desă- 

vîrșirii socialismului în patria noastră, tot 
mai numeroase sînt faptele minunate să- 
vîrșite cu simplitate și modestie de către 
oamenii muncii, fapte care oglindesc fru
musețea lor morală, chipul luminos al oa
menilor zilelor noastre. Le găsim în viața 
de toate zilele, pretutindeni, în fiecare colț 
de țară, în fiecare colectiv de muncă. 
Aceste fapte vrednice de laudă apar și se

multiplică necontenit în societatea noa
stră, în care conștiința socialistă a mase
lor, educate de partid, se dovedește din 
ce în ce mai mult o forță activă, capabilă 
de adevărate minuni.

Faptele acestea înălțătoare, care dove
desc înalta ținută morală a oamenilor ce le 
săvîrșesc, exercită asupra noastră, a 
celor tineri, o influență puternică. binefă
cătoare.

Din dorința de a reflecta mai pe larg și mal 
bine aceste trăsături morale ale oamenilor înain
tați, modele de viață pentru tînăra generație, 
ziarul nostru organizează în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai și a „Zilei tineretului din Republica 
Populară Romînă" 
denții voluntari cu

s-au adresat pînă acum ziarului, aceștia avînd 
în țață un nelimitat cîmp de inspirație.

un concurs pentru corespon- 
tema :

DIN ÎNDEMNUL 
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE"

Concursul este deschis atît corespondenților 
voluntari cu experiență, cît și tinerilor care nu

55

In uzine și fabrici muncesc nenumărați fruntași în pro
ducție, minunați eroi ai zilelor noastre, oameni entuziaști 
și cu dragoste pentru prestigiul uzinei lor, preocupați de 
îmbunătățirea necontenită a calității produselor, de des
coperirea unor noi metode de muncă, inovatori ai teh
nicii, pasionați pentru învățătură. Trimiteți-ne repor
taje și însemnări despre asemenea oameni, des
pre faptele lor cele mai frumoase în muncă, 
săvîrșite în întrecerea socialistă, despre dragos
tea cu care aceștia îi ajută pe tineri să-și spo
rească măiestria profesională, să dobândească un 
profil moral-politic demn de înaltul titlu de mun
citor al orînduirii noastre socialiste, despre dra
gostea pentru învățătură, pentru însușirea taine
lor științei și culturii de către tineretul muncito
resc.

Pe ogoarele patriei se duce o pasionantă luptă pentru a 
spori rodnicia pămîntului cu ajutorul științei agricole, al 
puternicei baze tehnico-materiale cu care e înzestrată 
agricultura socialistă. In toate gospodăriile colective, de 
stat, în S.M.T.-uri muncesc nenumărați maeștri ai recolte
lor bogate, care se străduiesc să aplice cît mai bine și cu 
folos știința agricolă, învață din cărți și din experiența 
înaintată, înving greutățile, concepțiile înapoiate care se

mai ivesc, dovedindu-și prin fapte dragostea lor pentru 
avutul obștesc, grija pentru sporirea acestuia. In rîndul 
tineretului de Ia sate se formează o mentalitate nouă, o 
nouă atitudine față de muncă — conștiința de colectivist 
—, manifestată printr-o muncă harnică, neobosită pentru 
înflorirea gospodăriei colective.

In școli și facultăți învață un detașament important al 
tineretului nostru. Elevii și studenții sînt specialiștii de 
mîine ai economiei și culturii socialiste. însușirea comori
lor științei și culturii le cere să se dăruiască cu pasiune 
învățăturii — principala lor îndatorire —, trăind intens 
și cu conștiința înaltelor răspunderi viitoare anii frumoși 
ai adolescenței și tinereții.

Deosebit de interesante și semnificative sînt faptele 
care vorbesc despre comportarea morală a oamenilor îna
intați ai zilelor noastre, a celor mai buni dintre tineri. 
Atitudinea nouă, înaintată față de muncă, com
portarea demnă în societate, în familie, în rela
țiile de prietenie șl dragoste, — lată un alt do
meniu deosebit de important din care pot să-și 
aleagă faptele despre care vor scrie partlcipanții 
ia concursul nostru.

Concursul este deschis pînă la data de 
î Mai 1963 și va fi dotat cu numeroase 
premii constînd în obiecte, excursii în țară 
și în străinătate.
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Pentru intensificarea
relațiilor Comerciale est-vest

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Problema lărgirii schimburi
lor comerciale cu un număr 
cît mai mare de țări este o 
problemă la ordinea zilei, care 
preocupă în mare măsură 
pături largi ale opiniei publice 
britanice de la reprezentanți 
ai muncitorimii, funcționari
lor și ai altor categorii de oa
meni ai muncii, pînă la repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri. Acest lucru reiese cu pri
sosință din numeroasele decla
rații, articole, comentarii, scri
sori ale cititorilor care pot fi 
întîlnite zilnic în paginile pre
sei britanice.

Ținînd seama de această 
preocupare reală, ziarul „Dai
ly Worker” s-a adresat unui 
număr de fruiitași ai mișcării 
sindicale pentru a le cere pă
rerea asupra perspectivelor și 
importanței stabilirii de către 
Anglia a unor relații economi
ce multilaterale. Una din per
sonalitățile sindicale care a 
răspuns la ancheta ziarului 
menționat a fost Robert Wil-

Q----

ZANZIBAR 26 (Agerpres). — 
Vizita în Zanzibar a ministru
lui coloniilor al Angliei, Dun
can Sandys, se desfășoară sub 
semnul demonstrațiilor popu
lației, care cere acordarea in
dependenței Zanzibarului cît 
mai curind. Numeroase memo
randumuri adresate lui San
dys de Partidul Naționalist 
din Zanzibar, Federația Sindi
catelor Progresiste, „Uniunea 
Tineretului din Zanzibar” etc. 
condamnă guvernul britanic 
care respinge dreptul poporu
lui din Zanzibar la autodeter
minare. Ele cer ca în anul 1963 
să se acorde independența 
Zanzibarului.

Inițial, Sandys intenționa 
să-și consacre vizita sa de trei 
zile problemei viitorului unei 
porțiuni de litoral care a fă
cut parte, pînă în prezent, din 
protectoratul Zanzibar și ur
mează să fie inclusă în com
ponența acestuia.

După cum relevă agenția 
Reuter, 
credere sînt de părere că de
monstrațiile în favoarea inde
pendenței cu care a fost pri
mit Sandys au dat o lovitură 
scopului său principal”. Potri
vit aceleiași agenții, Sandys 
intenționează ca, în ultima zi 
a vizitei sale, să aibă întreve
deri cu cît mai mulți lideri po
litici din Zanzibar, între care 
AU Mushin, ministrul Infor
mațiilor, Abeit Karume, lider 
al partidului Afro-Shirazi. An
terior, el a avut întrevederi cu 
lideri ai Partidului popular 
din Pemba Zanzibar.

lis, secretar general al orga
nizației sindicale a muncitori
lor tipografi din Londra și 
membru al Consiliului general 
al Congresului sindicatelor 
(T.U.C.), care a subliniat răs
punderea mișcării laburiste și 
sindicale pentru remedierea 
situației actuale nesatisfăcătoa
re a balanței comerciale a An
gliei. In urma ruperii tratati
velor de la Bruxelles pentru 
aderarea Angliei la Piața co
mună, a spus Willis, în fața 
noastră se deschid două căi : 
pe de o parte intensificarea în 
și mai mare măsură a depen
denței economice de S.U.A., iar 
pe de alta încheierea de acor
duri de schimb cu cît mai 
multe țări. Numai această ulti
mă cale, a declarat Willis, ar 
fi în avantajul economiei bri
tanice și ar ajuta totodată la 
crearea unei atmosfere sănă
toase în lume, o atmosferă a 
păcii și înțelegerii între po
poare.

în acest scop Anglia ar tre
bui să-și îndrepte atenția în 
direcția extinderii legăturilor 
existente cu țările Common- 
wealthului și cu țările scandi
nave și să stabilească schim
buri reciproc avantajoase cu 
țările afro-asiatice în curs de 
dezvoltare. In primul rînd va 
trebui însă să se tindă la in
tensificarea relațiilor economi
ce cu țările socialiste, care o- 
feră posibilități vaste pentru 
schimbul de mărfuri. întărirea 
contactelor economice ar fi 
urmată de aranjamente cultu
rale largi.

Un alt fruntaș sindical, Ted 
Hill, secretar general al sindi
catului cazangiilor,1 s-a referit 
la problema concretă a ofertei 
U.R.S.S. de a plasa industriei

britanice de construcții nava
le comenzi importante. Acea
sta ar însemna crearea de po
sibilități de muncă pentru cei 
peste 18 000 constructori na
vali, care în momentul de față 
se zbat în ghearele șomajului. 
Pe baza principiului reciproci
tății ar fi normal ca Anglia la 
rîndul ei să importe o canti
tate corespunzătoare de petrol 
din U.R.S.S. Cercurile de afa
ceri din industria constructoa
re de mașini sînt de acord cu 
echitatea acestui punct de ve
dere, spune Hill, citind în a- 
cest sens un articol din orga
nul acestor cercuri, săptămî- 
nalul „Fairplay”. Alta este 
însă părerea trusturilor petro
liere, cărora Anglia le este 
tributară în ce privește impor
turile sale de petrol, și care 
se opun unui acord anglo-so- 
vietic în sensul celor de mai 
sus. Companiile petrolifere au 
grijă să nu pomenească nimic 
de profiturile pe care să tem 
să nu le piardă și evocă în 
schimb în sprijinul tezelor lor 
prevederile legii Battle, care 
interzice exportul în țările so
cialiste de „mărfuri strategi
ce”. Navele pe care Uniunea 
Sovietică ar dori să le constru
iască în șantierele britanice 
sînt însă nave cu destinație 
pașnică, arată Hill, subliniind 
totodată că industria construc
toare de nave din R. F. Ger
mană, Franța și Japonia, a în
cheiat deja contracte cu 
U.R.S.S.

De aceea, nimic nu ar trebui 
să stea în calea unui acord 
anglo-sovietic în baza căruia 
Anglia să importe petrol din 
U.R.S.S., primind în schimb 
comenzi pentru șantierele sale 
navale.

Cu prilejul aniversării victoriei
din februarie 1948

a clasei muncitoare cehoslovace

Cuvîntarea lui A. Novotny

SX;

„surse demne de în-

PRAGA 26 (Agerpres). — 
CETEKA transmite : In seara 
zilei de 25 februarie, la Praga 
a avut loc o ședință festivă 
cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a victoriei din fe
bruarie. In cadrul ședinței 
festive a luat cuvîntul Anto
nin Novotny. Acum 15 ani, în 
februarie 1948, a spus vorbi
torul, clasa muncitoare, con
dusă de Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, a zădărnicit 
puciul contrarevoluționar al 
burgheziei. Ca urmare a vic
toriei din februarie asupra 
reacțiunii, Republica Ceho
slovacă a pășit pe calea con
struirii socialismului, pe calea

Parada unităților armatei regulate 
a Yemenului

CAIRO 26 (Agerpres). — La 
25 februarie, la Sanaa a avut 
loc o paradă a unităților ar
matei regulate a Yemenului, 
la care au luat parte unități 
de infanterie, parașutiști, 
tancuri și artilerie.

După cum anunță postul de 
radio Sanaa, la paradă au a- 
sistat mareșalul Abdallah As- 
Sallal, președintele Republicii 
Arabe Yemen, membri ai gu
vernului, precum și mareșalul 
Abdel Hakim Amer, vicepre
ședinte al Consiliului Apărării 
Naționale al R.A.U., Anwar 
Sadat, membru al Consiliului 
prezidențial

membri ai corpului diploma
tic.

După încheierea parăzii mi
litare, președintele Republicii 
Arabe Yemen a luat cuvîntul 
la posturile de radio. El a vor
bit despre planurile de recon
strucție din domeniul indu
striei, agriculturii și .culturii.

Președintele a arătat, de a- 
semenea, că Republica Arabă 
Yemen va lupta pentru reali
zarea țelurilor comune ale a- 
rabilor cum sînt: realizarea 
unității arabe, eliberarea teri
toriilor arabe de sub jugul im
perialist și ridicarea nivelului 
de trai al poporului arab.

prieteniei trainice cu Uniunea 
Sovietică.

în cei 15 ani care au trecut, 
Republica Socialistă Ceho
slovacă a făcut un mare pas 
înainte. în această perioadă 
volumul producției industria
le a crescut aproximativ de 
4,3 ori.

Referindu-se la problemele 
internaționale, A. Novotny a 
subliniat că R.S. Cehoslovacă 
va sprijini toate măsurile în
dreptate spre slăbirea încor
dării internaționale, va parti
cipa activ la tratativele pen
tru dezarmarea generală și 
totală. Ea sprijină propunerea 
Uniunii Sovietice de încheiere 
a unui tratat de neagresiune 
între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și ță
rile participante la blocul 
Atlanticului de nord.

Socotim că dezvoltarea eve
nimentelor în lume și provo
cările neîncetate ale imperia
lismului necesită căutarea tu
turor căilor care să ducă la 
întărirea continuă a unității 
atît a partidelor comuniste și 
muncitorești din țările sociali
ste, cît și a celorlalte partide 
marxist-leniniste din lume, pe 
baza principiilor marxism-le- 
ninismului și ale internaționa
lismului proletar.

Așa cum în februarie, a 
spus în încheiere vorbitorul, 
clasa muncitoare a mers la 
luptă în frunte cu partidul și 
îfnpreună cu ea a mers marea 
majoritate a oamenilor mun
cii, tot astfel și în prezent, în 
același spirit al unității clasei 
muncitoare, se desfășoară 
lupta pentru socialism și, co
munism.

GENEVA — In prima jumătate 
a zilei de 26 februarie, ia Palatul 
Națiunilor din Geneva a avut loc 
o consfătuire neoficială a șefilor 
delegațiilor țărilor neangajate, re
prezentate în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare.

Reprezentantul Braziliei, De Melo 
Franco, a declarat ziariștilor după 
consfătuire că țările neangajate au 
hotărît să convoace această în- 
tîlnire, pentru că sînt îngrijorate 
din cauza situației care s-a creat 
în Comitetul celor 18, precum și 
a greutăților care pot să complice 
tratativele cu privire la dezarmare 
și încheiere a unui acord de înce
tare a experiențelor cu arma nu
cleară. Țările neangajate, a con
tinuat De Melo Franco, se strădu
iesc să facă tot posibilul pentru 
a apropia pozițiile celor două părți 
în Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare. Ele speră că în cele din 
urmă vor fi înlăturate toate diver
gențele care există și se va reuși 
să se obțină un acord.

naj creat cu tot atîta vi
goare de cîntăreața romînă și 
anume Azucena din „Truba
durul” de Verdi.

RANGOON — Camera de Co
merț și Industrie din Birmania, 
care grupează reprezentanți ai 
cercurilor comerciale și industriale 
din țară, s-a pronunțat în sprijinul 
politicii naționalizării întreprinde
rilor comerciale și industriale, ex
pusă în recenta cuvîntare a gene
ralului Ne Win, președintele Con
siliului revoluționar al Birmaniei.

Camera de Comerț și Industrie, 
se spune în declarație, va depune 
eforturi pentru realizarea acestei 
politici economice.

merciale cubane. EI a fost 
fruit la comanda guvernului 
in Polonia.

cons- 
cuban

„Ne-
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ani care au 
de la sem- 

convenției

R. P. POLONĂ. Uzina de celu
loză și fibre sintetice din Jele- 
naia Gora a început să producă 
fibre colorate „elina”. în foto
grafie : aspect din laboratorul 

uzinei

SESIUNEA COMITETULUI 0. N. U. 
PENTRU FOLOSIREA SPAȚIULUI COSMIC 

ÎN SCOPURI PAȘNICE
Comunicatul
în legătură 
cu alegerile 

din R.P. Ungară
BUDAPESTA. Agenția MTI 

a transmis următorul comuni
cat în legătură cu alegerile 
care au avut Ioc la 24 februa
rie : alegerile de deputați în 
Adunarea de Stat și în sfatu
rile județene, orășenești, de 
plasă și comunale s-au desfă
șurat potrivit prevederilor le
gii. Numărul total al cetățeni
lor cu drept de vot a fost de 
7114 855, dintre care 6 915 644, 
adică 97,2 la 
citat dreptul 
voturile date 
Adunarea de 
fost valabile 
te, acestea i 
tuind 0,4 la 
voturilor acordate; 
cetățeni, adică 98,9 la sută, au 
votat pentru candidați! Fron
tului Popular Patriotic. împo
trivă, au votat 75 777 cetățeni, 
adică 1,1 la sută.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— La 25 februarie și-a început 
lucrările cea de-a treia sesiu
ne a Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice.

Din comitet fac parte repre
zentanți din 23 de țări, prin
tre care U.R.S.S., S.U.A., An
glia, Franța, Brazilia, Bulga
ria, Cehoslovacia, India, Japo
nia, Mexic, R. P. Mongolă, Po
lonia, R.A.U., Romînia, Unga
ria.

Pe ordinea de zi a Comite
tului figurează: organizarea 
activității Comitetului pe anul 
1963 și examinarea problemei 
creării și folosirii poligoanelor 
pentru rachetele de sondaj, 
lansate în scopul studierii spa
țiului periterestru.

Luînd cuvîntul, Nikolai Fe
dorenko, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U.,

a declarat că delegația sovie
tică sprijină propunerea gu
vernului Indiei ca să se treacă 
la crearea unui poligon inter
național pe teritoriul Indiei, 
sub egida O.N.U. în vederea 
lansării rachetelor de sondaj.

Membrii Comitetului au a- 
doptat fără a se fi pus la vot 
propunerea guvernului Indiei.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord asupra datei cînd vor fi 
reluate (aprilie-mai) lucrările 
comitetelor pentru problemele 
tehnice și juridice.

Din cauza poziției adoptate 
de delegația S.U.A. nu a pu
tut fi rezolvată problema locu
lui unde urmează să se țină 
ședințele subcomitetelor.

în afară de reprezentantul 
sovietic, la ședința Comitetu
lui au luat cuvîntul reprezen
tanții S.U.A., Angliei, Italiei, 
R.A.U. și Australiei.

ei 15 
trecut 
narea 
culturale între R.P. 
Romînă și R.P. Po
lonă au fost ani de 
continuă dezvoltare 

a legăturilor culturale dintre ce
le două țări și popoare frățești. 
Aceste legături, schimbul temei
nic . și organizat al valorilor vie
ții spirituale, contribuie la cu
noașterea și prețuirea reciprocă a 
popoarelor noastre. Colaborarea 
culturală romîno-polonă, parte 
integrantă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
frățească romîno-polone poartă 
trăsăturile proprii relațiilor de 
tip nou statornicite intre țările 
marii comunități socialiste, relații 
de prietenie sinceră și întrajuto' 
rare tovărășească.

în toamna anului 1961, am a- 
vut cinstea de a face parte din 
delegația Academiei R.P.R., tri
misă la Varșovia pentru a în
cheia acordul cultural între cele 
două Academii prietene. Mi-am 
putut face atunci o idee mai 
precisă despre numeroasele și 
importantele probleme în diver
sele domenii în care oamenii de 
știință din țara noastră colabo
rează cu colegii lor poloni. Prin
tre acestea se numără și filolo
gia : se elaborează ample dicțio
nare în două limbi, polon-romîn 
la București și romîn-polon la 
Varșovia. De altfel, limba polonă 
se studiază în universitatea noa
stră, iar limba romînă este pre
zentă în programul învățămîntu- 
lui superior polon. Am avut oca
zia să publicăm la București, în 
romînește, o interesantă lucrare, 
datorată unei cercetătoare polo
ne, cu privire la cuvintele com
puse din limba noastră.

Ca și oamenii de știință din alte 
domenii, și filologii din țara 
noastră au stabilit legături trai
nice, nu numai științifice ci și 
prietenești, cu specialiști renu- 
miți de la Academia și universi
tățile polone. Aceste legături

s-au dezvoltat și se dezvoltă spre 
folosul reciproc.

Trebuie să spun, de altfel, că 
reputația lingviștilor poloni este 
bine stabilită și de multă vreme. 
Nume ca al slaviștilor Ian Raz- 
wadovski, din generația premer
gătoare celei actuale, Kazimierz 
Nitsch etc. sînt bine cunoscute 
de oricine se preocupă de pro
blemele limbii. Dar nu numai 
slavistica, ci și studiul celorlalte 
limbi indo-europene și al multor 
familii neindo-europene este 
mare cinste în universitățile 
Polonig : limbile orientale, 
co-tătare, africane au acolo 
cetători bine cunoscuți în toată 
lumea. Cu ocazia Sesiunii Cice- 
roniene, care s-a ținut la Varșo
via în 1957, am avut posibilitatea 
să constat că și studiile de filo
logie clasică polone sînt la un 
înalt nivel nu numai prin vîrfu- 
rile lor de reputație mondială, ci 
și printr-un mare număr de tineri 
care elaborează studii din cele 
mai interesante.

Consider necesar să amintesc 
aci și despre legăturile trainice 
stabilite între Editura Academiei 
R.P.R. și Editura Științifică de 
Stat (P.W.N.), care deservește 
Academia Polonă de Științe. Și 
aceste legături sînt reciproc folo
sitoare din mai multe puncte de 
vedere. în 1961, Editura noastră 
a organizat Ia Varșovia o expo
ziție a cărții științifice romî- 
nești, care, cu sprijinul colegilor 
poloni, a obținut un frumos suc
ces. Pe de altă parte, publicul 
nostru își aduce cu siguranță a- 
minte de expozițiile cărții știin
țifice polone, organizate acum 
doi ani la București, iar în oc
tombrie trecut la București și Ia 
CJui,- primăvara care vine,
cărțile noastre vor fi din nou ex
puse în Polonia.

Ne exprimăm convingerea că 
schimburile culturale romîno- 
polone se vor dezvolta pe mai 
departe contribuind Ia întărirea 
continuă a prieteniei frățești ce 
leagă popoarele noastre în cadrul 
marii familii a țărilor socialiste.

la 
din 

tur- 
cer-

sută și-au exer- 
de vot. Dintre 

i candidaților in
Stat, 6 888 835 au 
și 26 809 anula- 

din urmă
sută din

constl- 
to talul 

6 813 058
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Studenții vest-germani
condamnă fascismul

O

SiCILIA: Unitate
a forțelor de stingă
în vederea alegerilor

ROMA 26 (Agerpres). 
Partidul 
cial din 
prezenta 
niștii la 
parlamentare. Această declara
ție a fost țăcută la Palermo 
de reprezentanții acestui par
tid, Corrao și Marullo, depu- 
tați în adunarea regională.

Ținînd seama de unitatea 
forțelor de stingă, realizată în 
Sicilia în procesul luptei îm
potriva monopolurilor, pentru 
lichidarea relațiilor feudale la 
sate, a declarat Marullo, 
hotărît să încheiem un 
acord în legătură cu 
alegeri.

„In momentul de față în 
Italia fără partidul 
nu se poate duce lupta pentru 
libertate", a subliniat Corrao.

autonom creștin-so- 
insula Sicilia se va 
împreună cu comu- 

apropiatele alegeri

am 
nou 

viitoarele

comunist

Studenții vesfgermani au co
memorat împlinirea a 20 de 
ani de la executarea de către na
ziști a itudenților Hans și Sophie 
Scholl, spînzurați la 22 februa
rie 1943 la Munchen pentru că 
difuzaseră manifeste antifasciste. 
Exemplul micului grup de rezis
tență numit Trandafirul Alb, 
format de frații Scholl, a fost 
evocat de studenții și profesorii 
care au vorbit la diversele mani
festări prilejuite de comemorare. 
Ei au atras atenția asupra acțiu
nilor și declarațiilor care dove
desc că nazismul, combătut de 
cei doi studenți munchenezi cu 
prețul vieții lor, mai are încă a" 
depți în R.F.G. „Aruncați mantia 
indiferenței care vă învăluiește 
inimile. Acționați cît nu e prea 
tîrziu” 1 Aceste cuvinte cuprinse 
într-unul din manifestele distri
buite de frații Scholl au fost ci
tate în repetate rînduri de vor
bitori, care le-au folosit ca un 
îndemn la acțiune împotriva ră
bufnirilor odioasei mentalități 
hitleriste.

Georg Binder, președintele A- 
sociației naționale a studenților, 
a declarat în cuvîntarea sa : 
„Oameni care atunci s-au făcut 
vinovați — și nu este vorba nu-

mal despre cei care au deținut 
posturi mărunte — sînt astăzi 
din nou în funcții oficiale”.

„Noi, supraviețuitorii catastro
fei, nu putem acționa ca și cum 
nimic nu s-ar fi întîmplat”, a 
spus Helmut Tielicke, un teolog 
din Hamburg, care a luat, de a- 
semenea, cuvîntul cu acest prilej.

La Munchen, studenții au făcut 
toată noaptea de gardă la mor- 
mîntul fraților Scholl. La Nurn- 
berg, 3 000 de studenți au de
monstrat pe străzi în ziua tristei 
aniversări. In toate centrele stu
dențești din R.F.G. au avut loc 
manifestații care dovedesc 
marea masă
german este ostilă

că 
a tineretului vest- 

propagandei
neonaziste. Acest lucru este cu 
atît mai important, cu cît în ulti
ma 
au

vrem# manifestările acesteia 
devenit tot mai lipsite de

jenă. Nu este mult de cînd fostul 
amiral Doenitz și'a permis să 
tină în fața unui grup de 200 de 
tineri o așa-zisă lecție de istorie, 
intitulată „30 ianuarie 1933 și 
consecințele sale”, în care a făcut 
elogiul lui Hitler și a încercat să 
justifice cotropirea de către a- 
cesta a Norvegiei și a altor țări 
europene. Conferința a stîrnit un 
val de indignare în întreaga Ger
manie occidentală. Este cunoscut 
și cazul generalului Foertsch, 
unul dintre principalii criminali 
de război, actualmente inspector 
general al Bundeswehrului, care 
a interzis tntnror militarilor din 
R.F.G. vizionarea nnni film de 
televiziune despre marea bătălie 
de pa Volga, întrucît, după cum 
se spunea în circulara lui, acesta 
ar fi putut contribui le demora
lizarea armatei.

PE SCURT

Solidari cu
a poporului

lupta eroică 
venezuelean

împotriva 
represiunilor 

antidemocratice 
din iran

DELHI 26 (Agerpres). — Se
cretariatul Congresului națio
nal al sindicatelor din India 
a făcut o declarație prin care 
condamnă represiunile împo
triva forțelor democratice și 
a sindicatelor din Irak. Con
gresul național al sindicatelor 
din India condamnă aceste 
represiuni și cere încetarea 
lor de urgență și restabilire! 
drepturilor democratice și 
sindicale ale oamenilor mun
cii irakieni. El cere eliberarea 
tuturor arestaților și în nu
mele muncitorilor indieni își 
exprimă solidaritatea cu oa
menii muncii irakieni și îi 
asigură de sprijinul lor total.

★

(Agerpres). — O 
Mișcării italiene 
alcătuită din An-

MOSCOVA. „Un spectacol 
festiv" — așa a denumit Maria 
Maksakova opera „Aida' în 
care parcă „s-ar fi întrecut 
cele mai bune interpretări și 
cei mai buni soliști ai Teatru
lui Mare al U.R.S.S., precum 
și oaspetele romîn Elena Cer- 
nei, interpreta rolului Amne- 
ris. Cunoscuta artistă sovieti
că, care semnează articolul 
apărut la 26 februarie în zia
rul „Sovetskaia Kultura", scrie 
că Elena Cernei este o cîntă- 
reață „cu însușiri vocale și 
scenice deosebit de rare". 
Amneris în interpretarea Ele
nei Cernei este o demnă rivală 
a Aidei“. Maria Maksakova 
amintește și de un alt perso-

RANGOON. — Guvernul 
Birmaniei a hotărît la 26 fe
bruarie naționalizarea imedia
tă a comerțului cu produsele 
lemnoase. Se apreciază că 40 
la sută din acest comerț a fost 
pînă în prezent efectuat de 
firme particulare. Guvernul a 
înființat o societate de stat 
pentru comerțul cu produse 
lemnoase, care va prelua toate 
operațiunile comerciale în a- 
cest domeniu. Această măsură 
urmează după naționalizarea 
importului și exportului, a co
merțului cu orez, a unor între
prinderi industriale importan
te și a tuturor băncilor din 
Birmania.

HAVANA. — Mii de locuitori 
din Havana s-au adunat pe chei 
pentru a întîmpina noul vas 
flotei comerciale cubane 
Camilo Ceniuegos". 'Acest vas, cu 
un deplasament de 17 000 tone, 
este cel mai mare vas al flotei co-

al
„Maior

MOSCOVA. - Revista 
delea" publică o serie de foto
grafii în care este prezentată 
„pelicula biologică”, piele ar
tificială obținută din pielea 
unor animale. Recent, în presa 
sovietică au fost publicate cî- 
teva știri despre această des
coperire importantă în medici
nă, care se datorește lui An
drei Brodskii, cercetător știin
țific la Institutul de ortopedie 
și traumatologie din Ucraina. 
Pielea artificială poate fi îm
bogățită cu diferite soluții, 
hormoni, antibiotice și vitami
ne. Ea este elastică și la tem
peratura normală se păstrea
ză timp de doi ani. Institutul 
din Kiev a reușit să obțină 
pînă acum peste 500.000 de 
cm p de peliculă biologică, care 
este distribuită în întreaga 
Uniune Sovietică- Cu ajutorul 
ei au fost tratați numeroși bol
navi ale căror răni se cicatri
zau greu.

TAȘKENT. La propunerea 
regiunii economice a Asiei 
Centrale, care cuprinde repu
blicile Uzbekistan, Kirghizia, 
Tadjikistan și Turkmenia, 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a creat Ministerul 
Construcțiilor unional-republi- 
can pentru această regiune e- 
conomică. In următorii ani, 
aici vor fi efectuate un volum 
uriaș de lucrări de construcții. 
Investițiile în economia națio
nală a Asiei Centrale, în ca-

drul planului septenal sînt de 
2,5 ori mai mari decît cele a- 
locate în cei șapte ani prece- 
denți.

BIELEFELD. La 26 februa
rie, la cartierul general al ar
matei engleze de pe Rhin din 
Bielefeld (R.F.G.) a sosit gene
ralul de armată I. I. laku- 
bovski, comandantul suprem 
al grupului de trupe sovietice 
din Germania. La Bielefeld el 
a fost primit de generalul A. 
Cassels, comandantul suprem 
al armatei engleze de pe Rhin. 
Generalul de armată I. I. Ia- 
kubovski a fost primit cu o- 
noruri militare.

sub drapel britanic, s-au cioc
nit luînd foc. 20 de membri ai 
echipajului de pe „Miraflo
res” au pierit în flăcări. în 
Japonia, in apropiere de portul 
Kobe, în urma scufundării 
unui vas de pasageri, au pie
rit 45 de persoane. In Marea 
Egee, cargoul grec „Aigli” a 
fost răsurnat în timpul unei 
furtuni. Toți cei 22 de mem
bri ai echipajului au pierit în 
valuri

Uniunea tineretului socia
list din Costa Rica a dat 
publicității o declarație 

în care își exprimă sprijinul 
față de lupta eroică a poporu
lui venezuelean împotriva re
gimului antidemocratic al pre
ședintelui Betancourt. Decla
rația subliniază că în fața tu
turor popoarelor din America 
Latină, regimul lui Betancourt

s-a demascat prin crimele 
torturile de care s-a făcut vi
novat. Uniunea tineretului so
cialist din Costa Rica a arătat 
că „salută lupta muncitorilor, 
țăranilor, studenților și inte
lectualilor din Venezuela pen
tru libertate și condamnă cu 
energie guvernul Iul Betan
court”,

Și

ROMA 26 
delegație a 
pentru pace, 
drea Gaggero, laureat al Pre
miului internațional „Pentru 
întărirea păcii între popoare", 
Giacomo Calandrone, Ubaldo 
Monoresi, Angelo Macchia și 
colonel Umberto Marocatti, a 
remis ambasadei irakiene din 
Italia un mesaj în care se spu
ne printre altele :

„Mișcarea italiană pentru 
pace cere să se aducă la cu
noștința președintelui Republi
cii Irak sentimentele de îngri
jorare și neliniște ce au cu
prins păturile largi ale cetățe
nilor italieni care au aflat din 
presă despre persecutarea con
ducătorilor și activiștilor miș
cării irakiene pentru pace.

Mișcarea italiană pentru 
pace cheamă pe președintele 
Irakului să pună capăt arestă
rii, persecutării și asasinării 
celor mai dîrzi luptători pen
tru pace, " .
eliberarea totală a țărilor a- 
rabe“.

democrație, pentru

ATENA. — Institutul de cinema
tografie din Grecia a început pre
gătirile pentru realizarea unui do
cumentar de lung metraj în culori, 
intitulat ,.Pe urmele lui Alexandru 
cel Mare", care va fi primul film 
istoric de acest gen în lume. Sco
pul acestui film este de a prezen
ta activitatea și faptele de vitejie 
ale regelui Alexandru cel Mare, 
care a trăit între anii 356—323 
Inanite de era noastră, precum și 
de a arăta contribuția lui la pri
mele contacte culturale între cele 
două lumi de pe atunci. Filmul va 
fi turnat în Asia, precum și în 
muzee din diferite țări și în Mace
donia, unde s-au găsit în cursul 
săpăturilor arheologice din ultimii 
ani, importante obiecte de artă 
din perioada lui Alexandru cel 
Mare.

AMSTERDAM. — Agenția 
France Presse anunță că în 
portul Amsterdam, două pe
troliere, „Miraflores”, sub dra
pel panamez, și „Abadesa”,

NEW YORK. - După cum 
transmite agenția U.P.I., rache
ta cosmică americană „Mari- 
ner-2”, care la 14 decembrie 
1962 a trecut la o distanță de 
21 594 de mile de Venus, a 
înregistrat la suprafața acestei 
planete și în apropierea ei o 
temperatură de 300-400 gra
de F, ceea ce depășește punc
tul de fierbere al apei. „După 
cît se pare, arată U.P.I., o 
temperatură atît de înaltă ex
clude pe Venus orice viață si
milară formelor vieții de pe 
Pămînt”. Referindu-se la zia
rul „New York Times", agen
ția subliniază în continuare că 
aparatele de pe bordul rache
tei „Mariner-2” nu au identi
ficat un cîmp magnetic în ju
rul planetei Venus. Absența 
unui cîmp magnetic, se spune 
în informație, dovedește că 
planeta Venus se rotește în
cet în jurul axei sale și, poate, 
nu este înconjurată de o cen
tură de radiații, ca Pămîntul.

VIETNAMUL DE SUD. Soldați diemiști se pregătesc să se răfuiască cu un grup dc patrioți, ad
versari ai regimului dictatorial
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