
Trăiască unitatea întregului popor 
în lupta pentru desăvirșirea 
construcției socialismului.1
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întregul nostru popor întîmpină într-o atmosferă de 
puternic avînt. creator alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile populare, eveniment de 
seamă al vieții politice a țării. Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn — forța conducătoare a poporului nostru — sindica
tele, organizațiile cooperatiste sătești, Uniunea Tineretului 
Muncitor, mișcarea femeilor, asociațiile oamenilor de știin
ță și artă, cooperativele meșteșugărești și alte organizații 
obștești prezintă în alegerile de la 7 martie candidați co
muni ai Frontului Democrației Populare. înmănuncherea 
tuturor forțelor patriotice ale țării în cadrul Frontului De
mocrației Populare exprimă unitatea și coeziunea de ne
zdruncinat a poporului în jurul încercatei sale călăuze — 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Bilanțul bogat al celor patru ani care au trecut de la 
alegerile precedente constituie un izvor de adîncă satis
facție și încredere în viitor pentru toți cetățenii țării. Marile 
obiective stabilite de Congresul al III-lea al partidului au 
devenit realitate vie. Sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale din 1962, consacrată încheierii' cooperativi
zării socialiste a agriculturii, a consfințit cea mai măreață 
cucerire dobîndită de oamenii muncii din țara noastră : 
victoria definitiva a socialismului Ia orașe și sate, li
chidarea pentru totdeauna a oricărei exploatări și 
asupriri. Eroica clasă muncitoare, harnica țărănime, in
telectualitatea, înfrățite în lupta pentru binele țării, alcă
tuiesc societatea noastră nouă, socialistă. Pășind în cel 
de-al treilea deceniu al vieții sale libere, Romînia înfăți
șează tabloul unei țări în plin progres, cu o economie și o 
cultură înfloritoare, puse în slujba creșterii bunăstării po
porului.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE,
Prin munca harnică și pricepută a clasei noastre mun

citoare, s-au obținut noi și mari succese în industrializarea 
socialistă a țării, temelia dezvoltării rapide a întregii eco
nomii naționale. Volumul producției industriale s-a 
dublat iață de 1959, realizindu-se un ritm mediu 
anual de creștere de 14,8 la sută, in comparație cu 
13 la sută cit fusese stabilit în planul șesenal.

în toate regiunile pulsează o viață economică intensă : 
pretutindeni s-au ridicat în anii șesenalului siluetele im
punătoare ale fabricilor și uzinelor moderne, ale marilor 
combinate siderurgice și constructoare de mașini, chimice 
și de prelucrare a lemnului, echipate cu tehnica nouă; au 
fost deschise noi mine de cărbuni și minereuri; s-au dat în 
exploatare sute de sonde. Printre marile construcții indus
triale care au început să producă în această perioadă se 
află Combinatul petrochimic Brazi, Grupul industrial 
Brăila, Combinatul de îngrășăminte chimice Piatra Neamț, 
Complexul industrial Militari, uzina de mașini-unelte 
București, combinatele de industrializare a lemnului de la 
Suceava, Pitești, Comănești, Blaj. Sub ochii noștri se înalță 
schelele altor și altor construcții ce vor spori puterea eco
nomică a patriei. în anii viitori vor intra în producție, prin
tre altele, marele Combinat siderurgic Galați, modernele 
combinate chimice de la Craiova, Tg. Mureș și Turnu Mă- 
«irele, Uzina de alumină de la Oradea și Uzina de alumi- 
! „4 de la Slatina.

Romînia socialistă înaintează cu pași fermi pe calea pro
gresului economic. Realizăm in prezent într-o singură 
zi 9 200 tone de oțel, 8 000 tone de laminate și 5 300 
tone de fontă, aproape 50 000 000 kWh energie 
electrică, 50 de tractoare, 60 de autocamioane și au
tobuze, peste 1 400 000 mp diferite țesături și 
130 000 perechi încălțăminte.

Centralele electrice de la Bistrița, Luduș, Brazi, Paro- 
șeni au sporit simțitor resursele energetice ale țării; nu
mai anul trecut a intrat în funcțiune o putere instalată ce 
depășește capacitatea tuturor uzinelor electrice existente 
în Romînia pe vremea regimului burghezo-moșieresc. Baza 
energetică a industriei noastre socialiste va cunoaște o pu
ternică dezvoltare prin intrarea în funcțiune a hidrocen
tralei de pe Argeș și, în anii următori, a sistemului hidro
energetic de la Porțile de Fier.

Industria constructoare de mașini pune la dispoziția eco
nomiei naționale o largă varietate de mașini și utilaje per
fecționate, de înalt randament, necesare modernizării și ri
dicării nivelului tehnic al producției. Fabricăm astăzi agre
gate, instalații, echipament industrial, a căror realizare era 

de neconceput în trecut. Utilajul multora din fabricile și 
uzinele construite în ultimii ani poartă inscripția „Fabricat 
în Romînia". Rezultatul condițiilor create și al eforturilor 
depuse de muncitorii și tehnicienii din industria construc
toare de mașini și a prelucrării metalelor s-a concretizat în 
depășirea, încă din anul trecut, a nivelului producției globa
le prevăzut pentru anul 1965.

Industria chimică cunoaște un ritm deosebit de rapid, 
afirmîndu-se în prezent ca un important factor al progre
sului tehnic în țara noastră. Producția acestei ramuri — 
care pune la dispoziția economiei naționale îngrășăminte 
chimice, mase plastice, fire sintetice, medicamente, celu
loză, coloranți — este de 3 ori mai mare decît în 1959.

Au intrat în funcțiune noi întreprinderi și a continuat 
procesul de modernizare a industriei bunurilor de consum ; 
sînt evidente pentru fiecare cetățean progresele realizate 
în acești ani în ridicarea calității și îmbogățirea sortimen
tului de mărfuri. Alături de industria ușoară și alimen
tară, a sporit aportul industriei locale și cooperației mește
șugărești la aprovizionarea populației.

Industria modernă creată în anii regimului socialist este 
pîrghia hotărîtoare care determină valorificarea largă a 
bogățiilor țării în folosul celor ce muncesc. Petrolul, gazele 
naturale, lemnul și alte resurse ale solului și subsolului se 
transformă, pe baza prelucrării industriale superioare, în 
produse de înaltă valoare economică destinate satisfacerii 
cerințelor noi ale economiei și variatelor necesități de 
consum.

Un obiectiv esențial al întregii activități economice des
fășurate de organele de partid și de stat îl constituie îmbu
nătățirea permanentă a calității produselor. în acest scop, 
se vor lua în continuare noi măsuri pentru dotarea in
dustriei cu mijloace tehnice moderne, organizarea științi
fică a producției, ridicarea calificării profesionale a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor. înalta calitate a produ
selor este o cauză generală a oamenilor muncii, o îndato
rire patriotică a fiecărui lucrător din industria socialistă. 
Să-i consacrâm toată energia, priceperea și inițiativa 
noastră 1

Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție ale țării, 
promovarea susținută a progresului tehnic vor constitui și 
în viitor o preocupare fundamentală a partidului și guver
nului. Este grăitor pentru ritmul în care industria noastră se 
va dezvolta în anii următori faptul că numai producția glo
bală a anului 1965 va reprezenta trei sferturi din întreaga 
producție a primului cincinal, la sfîrșitul acestui an ni
velul producției industriale va fl de 2,25 ori mai mare 
decît în 1959, față de 2,1 cit prevedeau Directivele 
Congresului al III-lea al P.M.R.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMA PE 
MUNCITORII, TEHNICIENII ȘI INGINERII DIN 
INDUSTRIA SOCIALISTĂ SA-ȘI PUNĂ ÎNTREAGA 
ENERGIE, SPIRITUL LOR ÎNNOITOR ȘI CAPACITATEA 
ORGANIZATORICA ÎN SLUJBA ÎNDEPLINIRII CU 
SUCCES A TUTUROR PREVEDERILOR PLANULUI DE 
STAT PE ANUL 1965. VOTUL DAT LA 7 MARTIE CAN- 
DIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE 
VA EXPRIMA HOTĂRÎREA CLASEI MUNCITOARE DE 
A OBȚINE NOI VICTORII ÎN DEZVOLTAREA INDUS
TRIEI NOASTRE SOCIALISTE.

încheierea procesului de cooperativizare socialistă a des
chis căi largi pentru punerea în valoare a tuturor posibili
tăților de creștere a producției agricole. S-au petrecut mari 
schimbări în modul de a lucra pămîntul : țăranii coopera
tori, muncitorii din gospodăriile agricole de stat, mecaniza
torii au astăzi putința să folosească tot mai larg agrotehnica 
și mașinile care au luat locul uneltelor rudimentare de odi
nioară. Pe ogoarele țării vor lucra în acest an 81 500 de trac
toare, 66 000 de semănători mecanice, 36 000 de combine 
pentru păioase care asigură un nivel ridicat de mecanizare 
a muncilor agricole. Zeci de mii de specialiști cu studii 
medii și superioare sprijină țărănimea în buna organizare 
a producției și executarea muncilor agricole după regulile 
științei. Aproape 1 000 000 de oameni ai muncii de la sate 
își îmbogățesc cunoștințele agricole urmînd cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic de masă. Toate acestea își arată 
roadele : am obținut, an de an, chiar în condiții climatice 
nefavorabile, producții sporite care au asigurat aprovizio
narea populației și a industriei, precum și satisfacerea altor 
nevoi ale economiei naționale. în perioada 1960—1964 
producția agricolă medie a țării a fost cu 12 la sulă 
mai mare decît media celor cinci ani anteriori. 
Sporul mediu anual a fost în această perioadă : la cereale 
de peste 1 000 000 tone, la floarea-soarelui de 180 000 tone, 
iar la sfecla de zahăr de 800 000 tone.

în anii viitori se vor face tot mai puternic simțite efec

tele extinderii mecanizării muncilor agricole și fertilizării 
pămîntului cu ajutorul îngrășămintelor chimice ; vor fi in
tensificate lucrările de hidroameliorații, irigări, terasări, 
vor fi puse în valoare noi terenuri agricole. Acestea consti
tuie noi mijloace pentru sporirea rodniciei ogoarelor, pen
tru obținerea de producții vegetale și animale tot mai îm
belșugate.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMA ȚĂ
RĂNIMEA, ALIATA DE NĂDEJDE A CLASEI MUNCI
TOARE, PE TOȚI LUCRATORII OGOARELOR SA ÎN
TĂREASCĂ VOTUL DAT CANDIDAȚILOR FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI POPULARE PRIN MUNCA HARNICĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII SOCIALISTE 
— CHEZĂȘIA CREȘTERII BUNĂSTĂRII LOR ȘI A FA
MILIILOR LOR.

CETĂȚENI $1 CETĂȚENE,
Socialismul se construiește pentru ca oamenii mun

cii să se bucure de o viață îmbelșugată și fericită, 
avuțiile țării, forțele șl capacitățile creatoare ale po
porului fiind consacrate în întregime acestui nobil 
scop. Ridicarea continuă a bunăstării celor ce mun
cesc este obiectivul fundamental al politicii partidului 
șl statului nostru ? ei este realizat în mod constant, 
printr-un șir de măsuri care îmbrățișează cele mai 
felurite aspecte ale vieții poporului. Continuitatea 
acestei politici insuflă oamenilor muncii un puternic 
sentiment de siguranță și încredere în ziua de milne, 
convingerea că activitatea lor creatoare, în fabrici 
și uzine, pe ogoare, în aparatul de stat șl in institu
țiile de cultură, dă roade ce se răsfrîng nemijlocit în 
traiul zilnic al tiecărei tamilil.

Succesele obținute în dezvoltarea economică a tării au 
făcut posibilă creșterea, an de an, a veniturilor oameni
lor muncii. Salariul real a fost în 1964 cu aproape 28 
la sută mai mare decît în anul 1959. Majorările de 
salarii din perioada i960—1962 au sporit veniturile anuale 
ale salariaților cu aproape 5 miliarde lei, iar aplicarea inte
grală a Hotărîrii din iunie 1964 va adăuga acestora încă 6,8 
miliarde lei pe an.

Veniturile bănești ale întregii populații au sporit în 
anul 1964 cu circa 5 miliarde lei. Ridicarea puterii de cum
părare a celor ce muncesc este oglindită de creșterea cu 
75 la sută a volumului de mărfuri desfăcute prin comer
țul socialist în 1964 în comparație cu anul 1959.

Construcția, de locuințe a căpătat o amploare fără pre
cedent în toate regiunile țării. în perioada 1960—1964 au 
fost date în folosință populației, din fondurile statului, 
circa 214 000 de apartamente. Paralel se desfășoară o largă 
acțiune de sistematizare urbanistică. Noile blocuri, cartiere, 
magistrale, parcuri și așezăminte de cultură dau orașelor 
o înfățișare modernă, pe măsura epocii de adînci trans
formări pe care o trăiește poporul nostru.

Ritmul vremurilor noi, socialiste, pulsează tot mai in
tens și în viața satelor. Munca unită în cooperativele de 
producție se dovedește izvorul principal al bunăstării ță
rănimii. Aplicarea . consecventă a principiului cointeresă
rii materiale, consolidarea, economică-organizatorică a coo
perativelor agricole de producție, lărgirea schimbului din
tre oraș și sat au făcut să crească an de an veniturile 
oamenilor muncii de la sate. Este grăitor în această pri
vință faptul că populația sătească a cumpărat anul trecut 
mărfuri în valoare de aproape 15.5 miliarde de lei. Pretutin
deni au răsărit, mii și mii de case noi, trainice și spațioase 
— semne grăitoare ale bunăstării satelor și ale dragostei 
de frumos a țărănimii. în ultimii 5 ani la sate s-au con
struit aproape 420 000 de locuințe. Din 1960 pînă în pre
zent au fost electrificate peste 3 500 de localități rurale; 
s-au construit numeroase așezăminte de învățămînt, cul
tură și sănătate.

Grija pentru om este trăsătura caracteristică a regimu
lui democrat-popular ; an de an se iau măsuri menite să 
asigure satisfacerea necesităților social-culturale ale mase
lor. în ultimii ani s-a extins rețeaua de spitale, policlinici 
și dispensare, dotate cu aparataj modern și deservite de 
cadre medicale calificate. Sute de mii de oameni ai mun
cii se odihnesc și își refac sănătatea în stațiunile balneo- 
climatice, numeroși copii își petrec vacantele în tabere și 
colonii.

Puterea populară acordă o neslăbită atenție instruirii 
și educării tinerei generații, dezvoltării învățămîntului de 
toate gradele, formării de specialiști de înaltă competență. 
Porțile școlilor sînt larg deschise tuturor tinerilor dornici 
de învățătură. Peste 3,5 milioane de elevi, practic toți 

copiii țării, învață în școli. Pentru a asigura unui nu-, 
măr tot mai mare de tineri posibilitatea de a frecventa șco
lile de cultură generală în anii 1960—1964 au fost construite 
încă 20 000 săli de clasă. întregul învățămînt, de la clasa I și 
pînă la terminarea școlii superioare, este gratuit.

încheierea acțiunii de generalizare a învățămîntului 
de 8 ani — factor de mare însemnătate al revoluției cul
turale — deschide noilor generații largi posibilități de îm
bogățire a cunoștințelor, asigurînd un grad ridicat de cul
tură și civilizație întregului popor.

Corespunzător cerințelor de cadre cu pregătire superi
oară necesare construcției socialiste s-a dezvoltat rețeaua 
de universități și facultăți cuprinzînd în prezent peste 
123 000 de st.udenți. în perioada 1959—1964 numărul stu
denților din anul I a crescut de 2,2 ori; aproape 60 de mii 
de studenți sînt bursieri. Au fost construite localul uni
versității din Timișoara, noi spații de învățămînt la univer
sitatea din Iași, complexe studențești la București, Cluj, 
Iași, Tg. Mureș, Timișoara, Craiova. Dezvoltarea rețelei șco
lilor de 8 ani, a școlilor tehnice și profesionale și a învăță
mîntului seral a înlesnit formarea unor generații de munci
tori cu temeinică pregătire profesională, care au lărgit rîn- 
durile clasei noastre muncitoare, corespunzător nevoilor in
dustriei socialiste.

Activitatea susținută a instituțiilor de artă, rețeaua de 
cluburi, cămine culturale, case de cultură, biblioteci oferă 
un cadru larg pentru ridicarea continuă a nivelului de cul
tură al maselor, pentru îmbogățirea vieții spirituale a oa
menilor muncii. în anul 1964 au fost tipărite 58 de milioane 
de cărți și broșuri; tirajul anual al ziarelor a atins cifra de 
1 064 de milioane de exemplare. Au fost create noi stații de 
televiziune și de retransmisie a programelor la Cluj, Iași, 
Timișoara, Tg. Mureș, Oradea, Brașov, Constanta, Bacău.

Bucurîndu-se de condiții optime de creație, oamenii de 
știință și artă desfășoară o activitate bogată și rodnică, își 
fructifică talentul în lucrări valoroase. Poporul nostru acor
dă o deosebită prețuire muncii pline de entuziasm pe care 
o desfășoară sutele de mii de profesori și învățători, medici, 
agronomi și alți oameni de cultură de pe întregul cuprins 
al tării.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMĂ 
ÎNTREAGA NOASTRA INTELECTUALITATE, PARTICI
PANTA ACTIVA LA MĂREAȚA OPERĂ DE CONSTRUC
ȚIE SOCIALISTA, SĂ-ȘI CONSACRE TALENTUL ȘI CU
NOȘTINȚELE CAUZEI PROGRESULUI PATRIEI, DEZ
VOLTĂRII ECONOMIEI ȘI CULTURII, INSTRUIRII 
TINEREI GENERAȚII, FORMARII OMULUI NOU, MUL
TILATERAL PREGĂTIT. VOTUL DAT FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI POPULARE VA FI UN VOT PENTRU ÎN
FLORIREA ȘTIINȚEI ȘI CULTURII SOCIALISTE.

îndeplinirea planurilor economice de stat, mărirea veni
tului național creează noi posibilități pentru ridicarea ni
velului de trai, material și cultural, al oamenilor muncii. în 
cursul acestui an vor spori veniturile bănești ale populației, 
va crește în mod corespunzător volumul mărfurilor puse în 
vînzare prin comerțul socialist. O atenție susținută se va 
acorda dezvoltării și modernizării orașelor, îmbunătățirii 
condițiilor de locuit ale populației; se vor da în folosință în 
cursul anului 1965 încă 53 000 de apartamente cu un grad 
ridicat de confort. Pentru extinderea activității de ocrotire 
a sănătății publice, dezvoltarea învățămîntului, culturii, 
științei și desfășurarea altor acțiuni social-culturale sînt 
prevăzute fonduri de aproape două ori mai mari decît în 
1959. Se vor construi noi unități social-culturale, comer
ciale și de deservire ; se va îmbunătăți alimentarea cu apă 
potabilă și transportul în comun într-un număr important 
de orașe, se vor intensifica lucrările edilitare de întreținere 
a fondului locativ și de modernizare a drumurilor.

VOTUL DAT ÎN ALEGERILE DE LA 7 MARTIE CAN
DID AȚ1LOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE 
VA Fl UN VOT PENTRU ÎNFLORIREA ORAȘELOR ȘI 
SATELOR, PENTRU BUNĂSTAREA ȘI FERICIREA ÎN
TREGULUI POPOR I

CETĂȚENI $1 CETĂȚENE,
Bilanțul prezentat arată cît de intensă și de bogată a 

fost munca pe care a desfășurat-o poporul nostru în pe
rioada actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale. Ac
tivitatea creatoare, eroismul și spiritul de abnegație al oa
menilor muncii au rodit în înfăptuiri care bucură inima 
poporului și-i întăresc încrederea în capacitatea sa de a 
duce la bun sfîrșit marile sarcini trasate de partid pen
tru ridicarea țării pe culmi și mai înalte ale progresului 
și civilizației.

(Continuare în pag. III-a)
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CINSTE VOUĂ, CEFERIȘTH

Zi de
Pe magistralele de oțel ce străbat 

țara de la un capăt la altul circulă, 
zi și noapte, sute de trenuri care 
asigură aprovizionarea la timp a în
treprinderilor industriale și șantie
relor de construcții, a orașelor și 
satelor, transportă în bune condiții 
oamenii muncii. La posturile lor, 
uneori pe arșiță sau viscol, ceferiștii 
își fac în mod exemplar datoria. 
Partidul, întregul popor, cinstesc 
tradițiile de luptă revoluționară ale 
acestui detașament de frunte al 
clasei muncitoare, apreciază contri
buția sa la înfăptuirea mărețului 
program de desăvîrșire a construc
ției socialiste în țara noastră. O 
mărturie a acestei prețuiri este săr
bătorirea Zilei ceferiștilor.

Sărbătoarea de astăzi constituie, 
pentru toți ceferiștii din țara noas
tră, un prilej de a trece în revistă 
rezultatele activității rodnice desfă
șurate, transformările înnoitoare 
petrecute în viața lor în anii pu
terii populare. In ansamblul econo
miei naționale, transporturile sînt o 
ramură importantă. Partidul și gu
vernul au asigurat an de an 
fonduri importante pentru dezvol
tarea transporturilor pe căile fe
rate, pentru înzestrarea acestei 
ramuri cu material rulant mo
dem și pregătirea cadrelor ne
cesare. Numai anul trecut, de 
exemplu, calea ferată a fost dotată 
cu 85 de locomotive Diesel electrice 
de 2 100 C.P., produse în țara noas
tră, transportul cu aceste locomoti
ve ajungînd la 28,4 la sută din vo
lumul total ai traficului de marfă 
și călători ; parcul de material ru
lant a crescut cu 4 520 de vagoane 
de marfă. Au fost efectuate noi lu
crări de modernizare, sistematizare 
și centralizare electrodinamică în 
numeroase stații. Peste 500 km de 
linii au fost refăcute cu șine de tip 
greu și s-au realizat încă 300 km de 
cale ferată continuă (sudată).

Rețeaua de învățămînt din aceas
tă ramură a economiei a pregătit 
un mare număr de cadre cu temei
nice cunoștințe profesionale, capa
bile să asigure exploatarea raționa
lă și siguranța transporturilor. în 
1964 au frecventat diferite școli pes
te 800 de mecanici și mecanici-aju- 
tori de locomotive Diesel electrice și 
locomotive cu abur, iar cursurile 
școlilor de calificare, de ridicare a 
calificării și de specializare au fost 
urmate de 8 360 de ceferiști.

Dotarea cu tehnică modernă, îm
bunătățirea continuă a organizării 
muncii și ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale au permis lu
crătorilor de la calea ferată să ob
țină realizări importante în produc
ție. Anul trecut, principalii indica
tori ai planului au fost îndepliniți 
și depășiți. Față de anul 1963, volu
mul mărfurilor transportate pe ca
lea ferată a crescut cu 10,5 la sută, 
iar numărul călătorilor cu 3,3 la 
sută. Pe baza modernizării transpor
turilor, aplicării pe scară mai largă 
a metodelor de lucru avansate, uti
lizării mai raționale a materialului 
rulant și bunei organizări a produc
ției, productivitatea muncii în 
transportul feroviar a crescut cu 
4,8 la sută. Rulajul vagoanelor de 
marfă s-a redus cu 0,9 la sută față 
de anul precedent, ceea ce a permis 
încărcarea în plus a unei importan
te cantități de mărfuri. în întrecerea 
socialistă, mecanicii de locomotivă au 
acordat o atenție deosebită bunei 
gospodăriri a combustibilului. Ei au 
economisit anul trecut 100 000 de 
tone de combustibil convențional, 
aducînd o contribuție importantă la 
reducerea prețului de cost al trans
porturilor.

Profunde transformări au avut 
loc și în viața ceferiștilor, o dată cu 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai ale întregului popor. Suc
cesele obținute în dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei naționale, 
la care lucrătorii din transporturi 
aduc o contribuție importantă, se 
răsfrîng și asupra nivelului lor de 
trai. în cinci ani ai șesenalului, a- 
proape 4 000 de ceferiști s-au mu
tat în case noi construite din fon
durile statului, s-a extins și specia
lizat rețeaua unităților de asistență 
medico-sanitară, au fost asigurate 
fonduri importante pentru protecția 
muncii și tehnica securității. Va
loarea sumelor primite recent de 
ceferiști pentru vechime neîntre
ruptă în funcții legate de exploa
tarea căilor ferate și a recompensei 
anuale pentru muncă ireproșabilă 
în siguranța circulației atinge 114 
milioane de lei. Alte fonduri au fost 
cheltuite pentru construirea și în
zestrarea a zeci de cluburi, săli

bilanț
de spectacole. în fiecare an, un 
mare număr de ceferiști și familiile 
lor merg la odihnă sau tratament 
în cele mai frumoase stațiuni bal- 
neo-climaterice. Semn al prețuirii 
de care se bucură ceferiștii sînt mi
ile de ordine și medalii ale R. P. 
Romîne acordate pentru realizări 
deosebite obținute în buna or
ganizare și desfășurare a trans
porturilor. Numeroși feroviari frun
tași au fost propuși candidați pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și pentru sfatu
rile populare, dovadă a încrederii și 
stimei de care se bucură.

Oameni entuziaști, cu inițiativă, 
pătrunși de dragoste și devotament 
pentru construcția socialistă, cefe
riștii sînt hotărîți să contribuie la 
îndeplinirea sarcinilor ultimului an 
al planului șesenal. Angajamen
tele însuflețite pe care și le-au luat 
în întrecerea socialistă pe acest an 
dovedesc dorința lor de a ridica pe 
o treaptă superioară, la nivelul ce
rințelor dezvoltării impetuoase a 
economiei, activitatea în transpor
turi. în vederea creșterii capacității 
de transport, calea ferată va fi în
zestrată, în acest an, cu încă 70 de 
locomotive Diesel electrice, cu peste 
5 600 de vagoane de marfă și cu 125 
de vagoane moderne pentru călă
tori. Vor fi puse în funcțiune patru 
mari instalații de dispecer feroviar, 
șinele vor fi înlocuite cu altele de 
tip greu, pe o distanță de 460 de km, 
iar calea ferată continuă se va ex
tinde cu încă 350 km.

Planul de stat pe 1965 pune sarcini 
de răspundere în fața lucrătorilor 
de la căile ferate. îndeplinirea lor 
exemplară presupune o continuă și 
susținută preocupare pentru redu
cerea în continuare a rulajului va
goanelor de marfă — indice sinte
tic al activității căilor ferate. Pen
tru realizarea acestui indicator este 
necesar ca atenția ceferiștilor să se 
concentreze asupra micșorării timpu
lui de staționare a vagoanelor la în- 
cărcare-descărcare, creșterii vitezei 
comerciale, extinderii acțiunii de 
remorcare a trenurilor cu tonaj spo
rit. O cerință deosebit de importan
tă o constituie asigurarea regulari
tății circulației trenurilor de călă
tori și de marfă. în această direc
ție, s-a obținut o bună experiență, 
care continuă să fie îmbogățită. 
Perfecționarea lucrărilor de compu
nere și descompunere a trenurilor, 
întreținerea în bune condiții a mij
loacelor de transport, efectuarea de 
revizii tehnice exigente, de bună ca
litate la locomotive și vagoane, eli
minarea prelungirii timpului de 
mers și a opririlor nejuștificate vor 
ajuta pe ceferiști să dobîndească în
acest an rezultate tot mai bune în 
respectarea graficelor de circulație, 
folosirea la întreaga capacitate a 
materialului rulant, reducerea con
sumului’ de combustibil.

Anul acesta, Ziua ceferiștilor se 
sărbătorește în condițiile unui pu
ternic avînt al întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe 1965 — expresie 
a hotărîrii oamenilor muncii de a 
înfăptui mărețele obiective stabilite 
de cel de-al III-lea Congres al 
partidului.

De Ziua ceferiștilor, partidul, în
tregul popor, îi felicită călduros și 
le urează din toată inima noi și 
însemnate succese în munca lor en
tuziastă, plină de abnegație, pusă în 
slujba desăvîrșirii construcției so
cialiste, a înfloririi patriei noastre.

Oră de curs la Grupul școlar căi ferate din București
Foto : R. Costin

SURSA ECONOMIILOR DE COMBUSTIBIL
Pornind la drum cu’ o nouă gar

nitură de vagoane, mecanicul și fo
chistul au permanent în vedere res
pectarea graficului de parcurs, ex
ploatarea rațională a locomotivei, 
reducerea consumului de combusti
bil. în cei 10 ani de cînd lucrez ca 
mecanic pe locomotivă am reușit, 
prin îmbogățirea cunoștințelor și 
a experienței în muncă, să transport 
sute și sute de trenuri în cele mai 
bune condiții de siguranță și să rea
lizez economii de combustibil.

îmi iubesc meseria și o fac cu plă
cere, căci astăzi omul și munca sa 
în folosul dezvoltării economiei țării 
se bucură de prețuire. De priceperea 
și răspunderea cu care ne îndepli
nim sarcinile profesionale depinde 
mult folosirea întregii capacități a 
mijloacelor de transport feroviar. 
Iată de ce obișnuiesc să nu plec 
niciodată la drum fără a fi făcut lo
comotivei o verificare riguroasă, 
fără a fi reparat micile defecțiuni. In 
cursele cu tonaj sporit am în vedere 
ca la pornire să „presez" puțin trenul 
pentru ca vagoanele să pornească 
liniștit, pe rînd. Pe parcurs suprave
ghez, alături de fochist, modul cum 
se face alimentarea focarului.

în depoul nostru există mulți me
canici care, acumulînd o bogată ex
periență, obțin rezultate tot mai bune 
în exploatarea locomotivelor. Anul

La blocul de comandă al instalației de centralizare electrodinamică din
stația C.F.R.-Cluj Foto : A. Cartojan

Pentru viața noastră de azi
Lucrăm la Depoul Bucur ești-călă

tori de mai bine de 30 de ani. Oricît 
timp ar fi trecut, imaginea de odini
oară a depoului și a cartierului nos
tru persistă în amintirea noastră. 
Iarna, în ateliere era frig, doar în 
cîteva sobe ardeau cărbuni; secțiile 
erau iluminate cu lămpi de petrol. 
Pentru dezghețul locomotivelor fo
loseam coșuri cu mangal care vi
dau aerul.

In cu totul alte condiții lucrăm 
azi. Depoul a fost reamenajat, a- 
vem încălzire centrală, iluminat flu
orescent A fost construită o remi
ză pentru dezghețul locomotivelor, 
locul vechilor mașini și utilaje l-au 
luat altele, noi, moderne.

Altădată pe Calea Griviței, se în
ghesuiau sute de căsuțe mizere în 
care locuiau ceferiștii. Acum, de 
fiecare dată cînd plecăm de acasă 

trecut, colectivul depoului a economi
sit 3 000 de tone de combustibil con
vențional. Valoarea economiilor rea
lizate la prețul de cost planificat s-a 
ridicat la mai mult de 1 700 000 lei. 
Datorită lucrărilor de revizie și de 
reparație de bună calitate, numărul 
defecțiunilor a scăzut în aceeași pe
rioadă cu 33 la sută, iar parcursul 
între două reparații a sporit cu 40 la 
sută față de anul anterior.

Respectarea cu strictețe a regu
lilor de circulație, cunoașterea tra
seului pentru a putea folosi „forța 
vie" a trenului, nu sînt posibile fără 
o continuă ridicare a calificării pro
fesionale. Școala ne este în această 
privință de un mare folos. împreună 
cu 13 tovarăși din depoul nostru, am 
absolvit de curînd cursurile de spe
cializare în meseria de mecanic 
pentru locomotive Diesel electrice. 
Cursurile ne-au lărgit orizontul de 
cunoștințe în ce privește folosirea 
rațională a locomotivei.

Extinzînd aplicarea celor mai bune 
metode de lucru, sîntem hotărîți să 
realizăm în întrecerea socialistă pe 
acest an însemnate economii de 
combustibil, să transportăm un nu
măr mai mare de trenuri cu tonaj 
sporit.

Tudor GRIGORE
mecanic de locomotivă
Depoul C.F.R. Timișoara 

sau de la depou, privim cu legitimă 
mîndrie noua înfățișare a Căii Gri
viței. In ultimii ani pe această ar
teră au fost construite 39 de blocuri 
cu 3 730 de apartamente, școli, uni
tăți de asistență medicală. La parte
rul modernelor blocuri se află zeci 
de magazine, bine aprovizionate. In 
noile blocuri au primit apartamente 
confortabile și 50 de tovarăși din 
depoul nostru, printre care mecani
cii de locomotivă Ion Coșeriu, Ma
rin Popescu, Ion Ionescu, montato- 
rii Aurel Stroie, Dumitru Penescu.

Anul trecut, fondurile pentru pro
tecția și securitatea muncii au fost 
cu 500 000 lei mai mari decît în 1963; 
au fost trimiși la odihnă și trata
ment 139 de tovarăși, iar anul aces
ta vor pleca mai mult de 200; peste 
cîteva zile, 274 de mecanici de lo
comotivă, 149 de fochiști și meca- 
nici-ajutori vor primi pentru mun
că ireproșabilă în siguranța circula
ției suma de peste 500 000 de lei.

Pe lingă depoul nostru funcționea
ză și o școală profesională unde în
vață, pe cheltuiala statului, 600 de 
tineri. Dar și noi, cei din producție, 
învățăm. Cursurile de ridicare a ca
lificării sînt frecventate de aproape 
400 de muncitori, iar aproximativ 
500 de mecanici de locomotivă și fo
chiști urmează cursurile de îm
prospătare a cunoștințelor.

Recent, la adunările pentru alege
rile de la 7 martie, au fost propuși 
candidați F.D.P. și patru tovarăși din 
depoul nostru. Cu toții sînt oameni 
harnici în muncă, în activitatea ob
ștească.

Sîntem bucuroși că muncim și 
trăim în acești ani de adinei trans
formări înnoitoare, care au loc de 
la un capăt la altul al țării. Ele sînt 
posibile datorită politicii partidului, 
care ne conduce pe calea luminoasă 
a desăvîrșirii construcției socialiste.

Nicolae DINU 
mecanic de locomotivă 
Mihai GHENEA 
maistru-șef
Depoul C.F.R. București-călători
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PRIMIREA DE CĂTRE

PRIMUL VICEPREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

GHEORGHE APOSTOL, 
A AMBASADORULUI

R. P. UNGARE
Sîmbătă, 20 februarie, primul 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol, a primit în audiență de 
rămas bun pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Un
gare la București, Jeno Kuti, în le
gătură cu plecarea sa definitivă de 
la post.

PRIMIREA DE CĂTRE 
VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
GOGU RADULESCU, 
A AMBASADORULUI 

INDONEZIEI
Sîmbătă, 20 februarie, vicepre

ședintele Consiliului de Miniștri al

OLTENIA Coordonatele noului
Relația omului cu peisajul însem

na în Oltenia de odinioară, ca și în 
celelalte regiuni ale țării, o traduce
re a peisajului în geometria țesătu
rii, în liniile de pe cămașă și iie sau 
în crestăturile artistice în piatră și 
lemn. Omul își apropia de suflet 
peisajul, floarea, pasărea, copacul, 
apa, munții, reinterpretîndu-1 în îm
brăcăminte și în obiectele gospodă
riei. Modificarea, prefacerea, trans
figurarea peisajului se făcea deci, 
aici, în Oltenia, cu acul, cu sfrede- 
lul, cu tesla și barda, rezultînd din 
această trudă „munții" și „codrii" 
de pe covoare, „pajiștile" de pe 
catrințe și ii, „obeliscurile" și „arcu
rile de triumf" care erau troițele și 
porțile din Gorj sau de pe Valea 
Motrului.

Ne-am fi putut duce cu această 
zestre oriunde. Ne-am fi putut mîn- 
dri — și ne mîndrim — în pinacoteci 
și muzee cu această podoabă alea
să a peisajului oltenesc și ridicat 
prin truda artistică a miilor de ano
nimi la strălucirea unei arte care 
rămîne o eternă sursă de bucurie, 
peste generații și generații.

Reierindu-se la Moldova anilor 
noștri, un reputat reporter spunea că 
„idilica Moldovă miniaturală a in
trat de-acum în era măsurilor mari". 
E o metaforă a cărei valabilitate se 
poate cu succes extinde asupra mul
tor regiuni ale țării deci și asupra 
Olteniei. Prin industrializare, prin 
tumultul marilor prefaceri socialiste 
din anii noștri, izvorîte din politica 
înțeleaptă a partidului, Oltenia a in
trat de asemenea în „era măsurilor 
mari", întregind un vechi capitol de 
luptă pentru dreptate și progres, 
printr-un nou capitol, al muncii li
bere, scris în acest anotimp al roa
delor.

Vom desprinde, din acest amplu 
capitol care este industrializarea so
cialistă, două industrii — petrol și 
chimie — compunînd o unică, plină 
de forță magistrală a noului, cu un 
ritm al înaintării ce se amplifică 
zilnic, antrenînd, aidoma unui flu
viu, întregul potențial de energie 
și forță al acestor pămînturi.

Petrol
Datele sînt cunoscute. „Oltenia pe

troliferă" își începe cariera în 1952, 
cînd se „plantează" primele sonde 
(17 Ia număr) pe dealurile Bîltenilor 
și Țiclenilor, undeva, lîngă Jiu, în- 
tr-un Gorj sărac și neguros, sim
bolic azi prin rodnicia destinului 
său.

Sub ofensiva industrializării, multe 
din datele vechiului peisaj gorjan 
— geografic, economic și uman — 
s-au șters de mult, așa cum s-au 
scuturat, ca niște frunze îngălbenite, 
ecourile vechilor doine.

Privesc, de sus, de pe podul unei 
turle de sondă, panorama satelor Ți-

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : sala Palatului R. P. Romî

ne : Varietăți cu autoservire — (Specta
col prezentat de Teatrul de stat de o- 
peretă — orele 10,30). Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne : Coppelia — (o- 
rele 11), Pelleas și Melisande — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche — (orele 10,30), Lă- 
sați-mă să cînt — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (sala Come
dia) : Cuza Vodă — (orele 10), Emines- 
cu — (orele 15,30), Orfeu în infern •— 
(orele 19,30), (sala Studio) : Patima de 
sub ulmi — (orele 10), Mașina de scris
— (orele 15), Adam și Eva — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Somnoroasa 
aventură — (orele 11), Șeful sectorului 
suflete — (orele 15,30), umbra — (orele 
20). Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Omul care aduce ploaia — (orele 10), 
Opera de trei parale — (orele 15), Clipe 
de viață — (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristo- 
for ! — (orele 10 și orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Hipnoza
— (orele 10), Este vinovată Corina? — (o- 
rele 15,30), Oedip — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă — (orele
10.30) , Scandaloasa legătură — (orele 16). 
Zizi și... formula ei de viață — (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 10), 
Pădurea împietrită — (orele 19,30). Tea
trul Mic (Str. C Miile nr. 16) : Vulpile 
—- (orele 10), Andrea — (orele 15,30), Ori- 
clt ar părea de ciudat — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Vis vesel — (orele 10,30), 
Soldatul fanfaron — (orele 16). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Stăpînul apelor — (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Matineu 
literar „Salom AIehem“ — (orele 11), 
Cîntârețul tristeții sale — (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică ,.I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Don Juan (actele 
I și II), Idiotul (fragmente) — (orele 11), 
In lumea apelor — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică*1 (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Elefănțelul curios — (orele 11). Dru
mul piperului — (orele 16), (sala din Str. 
Academiei nr. 18) : Băiatul și vîntul — 
(orele 11). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (sala Savoy) • Revista dragostei
— (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe ia 
noi — (orele 20). Circul de stat : „Vitoșa"
— Spectacol prezentat de circul din 
R. P. Bulgaria — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cine-1 crimina
lul ? — cinemascop : Patria (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18.45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Sărutul : Republica (9,45;

MÂȚII
R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, a 
primit în audiență de rămas bun 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Indoneziei la Bucu
rești, Sukrisno, în legătură cu ple
carea sa definitivă de la post.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
EXTRAORDINAR ȘI PLENIPO
TENȚIAR AL AUSTRIEI ÎN R. P.

ROMÎNA

Sîmbătă dimineață a sosit în Ca
pitală dr. Johann Manz, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei în Republica Popu
lară Romînă. La sosire, în Gara de 
nord, dr. Johann Manz a fost 
întîmpinat de Dionisie Ionescu, am
basador, directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost de față membrii Ambasadei 
Austriei la București, în frunte cu 
dr. Franz Irbinger, însărcinat cu 
afaceri ad-interim.

(Agerpres)

eleni și Bîlteni... Am în față un colț 
dintr-o nouă Vale a Prahovei, împă
durit, pe o distanță kilometri
că de turlele și de nenumăratul ră
muriș tubular al marilor schele pe
trolifere, al instalațiilor de foraj pen
tru sondele de mari adîncimi, al ce
lor trei stații de dezbenzinare a ga
zelor de sondă. în 1952 erau 17 son
de. Astăzi sînt cîteva sute, iar apele 
negre ale petrolului oltenesc, prelua
te de cisterne și conducte, sînt tri
mise la Ploiești, Brazi și Borzești, 
spre a fi înnobilate prin metamorfo
zele chimice. înălțîndu-se peste 
crengile arborilor, peste poligoanele 
cîmpurilor, aceste sonde anunță, în 
sute de locuri, noua geometrie a vii
torului. Peisajul are încă, pe alocuri, 
ceva baroc. Dar asistăm, în zi
lele de azi, la un început ma
jor de modificare, de convertire a 
naturii către ceva superior, în care 
resturile peisajului rustic stăruie ca 
niște pete de ulei pe o pînză aproa
pe de finisare. S-au tăiat magistrale 
moderne, s-au ridicat cartiere noi, 
s-au construit case de cultură, cine
matografe, școli, spitale și stadioa
ne... Văd pretutindeni, și la Țicleni, 
și la Bîlteni, șl în alte localități ale 
noii „Oltenii petrolifere", fragmente 
din orașele viitorului.

Romanul petrolului oltenesc se 
desfășoară pe multiple planuri de 
acțiune, de la istorie în prezent și 
înapoi la istorie, la erele cele mai 
vechi (geologii încă nu și-au spus 
ultimul cuvînt 1), cuprinzînd nara
țiuni, oameni, fapte, evenimente. 
Noul spune „prezent" nu numai în 
datele peisajului, ci și în ale vieții 
cotidiene. Metoda modernă de lu
cru, însușită într-un timp record de 
sondorii care, acum cîțlva ani, abia 
descifrau noua profesie, a devenit 
cuvîntul de ordine, măsura oricărei 
activități.

Chimie
Pe aceeași hartă a Olteniei, sem

ne și mai recente ne impun, din nou, 
un popas — iar acest popas sparge 
iarăși tiparele economiei clasice a 
regiunii, situînd Oltenia — Cîndva a- 
tît de înapoiată — la unison de dez
voltare cu tara întreagă.

Sîntem pe teritoriul chimiei — te
ritoriu al viitorului — industrie ce 
și-a inaugurat, în Oltenia, unul din 
cele mai impresionante sedii ale 
sale : Combinatul chimic de la Cra
iova. Un complex de 14 fabrici mo
derne, concepute și utilate la nive
lul de exigență al secolului, în care 
totul, de la amănunt pînă la corela
ția între giganți, ține de cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii. Combinatul 
va produce anual 300 000 tone azo
tat de amoniu (îngrășăminte oferite 
agriculturii sub forma, foarte efica
ce, a granulelor, datorită unui sis
tem de granulare proiectat în țară) ;

12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). O stea cade din 
cer —• cinemascop : București (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Melodia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15). Cel mai mare spectacol: 
Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21). 7 mirese 
pentru 7 frați : Carpați (9; 11; 13; 15; 17). 
Nevasta nr. 13: Capitol (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Vremea păgmilor : Aurora (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Rahova (10,30; 
15; 17; 19; 21). Zborul întrerupt : Festival 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cîntînd 
în ploaie : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  Ah, Eva ! : Central (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30). Cîntăreața sclavă : Lumina
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Hatari
(ambele serii) : Union (11,15; 15,45; 19), 
Bucegi (10,15; 13,30; 16,45 20). Program 
pentru copii ; Doina (10: 11,15; 12,30). Un 
nou Ghilgameș : Doiria (13,45; 16; 18,15;
20,30).  Vacanță la mare : Timpuri Noi 
(9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 21,30). 4 000 de
trepte spre cer — După zece ani — Pre
tutindeni muncesc oameni — Expoziția 
realizărilor economiei naționale a R.P.R. 
— Inaugurarea lucrărilor de construcții 
hidroenergetice de la Porțile de Fier : 
Timpuri Noi (17,30; 19,30). Paula captivă: 
Giulești (12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița 
(9; 11,15; 13.30; 15,45; 18.15; 20,45), Arta (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Cosmos (16; 18;
20,15). Rebelul magnific : înfrățirea între 
popoare (11.30; 15,30; 17,45; 20). Ivailo :
Cultural (15,30; 18; 20.30). Veselie la
Acapulco : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Moscova-Genova : Buzești
(15,30; 17,45; 20). Viață ușoară : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Grivița (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). Climate — cinemascop: 
Unirea (11; 15,30; 18; 20,30). A treia ra
chetă : Flacăra (15,45; 18; 20). Viață par
ticulară : Vitan (11; 16; 18,15; 20,30).
Calabuch : Munca (11; 16; 18,15; 20,30).
Roșu și negru (ambele serii) : Popular 
(11,30; 16; 19,30). Răzbunătorul — cine
mascop : Moșilor (15,15; 17,45; 20,15). Șe
ful : Viitorul (11: 15,30; 18; 20,30). Jude
cătorul de minori : Colentina (16: 18,15:
20,30).  Cu mîinile pe oraș : Volga (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 21) Străzile au amintiri’• 
Volga (orele 18,45). Titanic vals : Flo- 
reasca (11; 16; 18,15: 20,30), Flamura (9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30). Cartouche — 
cinemascop: Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Intîlnire cu spionul : Progre
sul (11,30: 15,30; 18; 20,15), Pacea (11; 15,45; 
18; 20,15). Sălbaticii de pe rîul morții — 
cinemascop : Lira (15; 17; 19; 20,45). La 
patru pași de infinit : Drumul Sării (11; 
15,30; 17,45; 20). Ghinionistul : Ferentari 
(12; 14; 16; 18; 20). Diavolul deșertului : 
Cotroceni (11; 14; 16,15; 18,30: 20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 —

Plecarea delegației
R. P. Ungare

Sîmbătă dimineață a părăsit Ca
pitala delegația ungară condusă de 
dr. Ajtai Miklos, președintele Co
misiei de Stat a Planificării, care a 
semnat protocolul privind colabo
rarea economică și livrările recipro
ce la principalele produse pe pe
rioada 1966—1970 între R. P. Ro
mînă și R. P. Ungară. Pe aeroportul 
Băneasa membrii delegației au fost 
conduși de Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, membri ai, con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Comerțului Ex
terior și ai Comitetului de Stat al 
Planificării. k

Au fost de față Jeno Kuti,. am
basadorul R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

fabricile grupului vor livra 35 000 
tone acetilenă, 20 000 tone butanol, 
20 000—25 000 tone acid acetic, la 
care se vor adăuga 20 000 tone ace- 
tat de vinii monomer și importante 
cantități de alte produse. Unele a- 
gregate, chiar și fabrici (cazul celei 
de oxigen, de acid azotic) au și în
ceput să producă. De la marile re 
zervoare, la instalațiile speciale v 
unde, urmînd spirala unor infinit ds 
complicate prefaceri, materia pri
mă se înnobilează, sporindu-ș* va
loarea pe o linie de progresie geo
metrică — totul se petrece în adîn- 
cul mașinilor ferit privirii.

Cu anul 1964 s-a încheiat, aici, 
o importantă etapă de muncă. In 
marile agregate, în conducte și com- 
presoare, în blocul de separare și 
gazometre au început să circule ga
zele ; aparatele de control și măsu
ră indică viteze, presiuni și tempera
turi... Combinatul chimic de la Cra
iova a început să vibreze, să prindă 
viață, pășind în anul 1965 — anul 
intrării sale în funcțiune — sub sem
nul unei pasionante întreceri.

Lupta pentru atingerea parametri
lor proiectați e în toi; fiecare zi e 
un examen, fiecare faptă de muncă
— oglindită pe fondul acestui prim 
și decisiv examen al începutului — 
capătă multiple rezonanțe. Am fost, 
nu de mUlt, în timp ce vizitam o sec
ție a fabricii de oxigen, spectatorul 
unui astfel de examen, săvîrșit pe 
tăcute, într-un timp foarte scurt; a- 
sigurarea unui bloc al turbocompre- 
sorului împotriva dereglărilor și 
a pierderilor de lichid. După 
program, operația urma să du
reze exact trei minute. A durat numai 
două. N-am fi relatat acest amănunt
— nu l-am fi extras tocmai pe el, 
dintr-o agendă ațît de încărcată de 
fapte cum este cea a marelui combi
nat, dacă eroii întlmplărli — ope
ratorii chimiști Nicolae Coravu, Flo- 
rea Vlad, Vasile Pătru, Ștefan Te
cuci, Grigore Ciobanu și Nicolae 
Ciurăscu — n-ar li fost la primul 
lor examen mai dificil în produc
ție. Primul examen — primul succes. 
Un iapt care deschide, din proiectul 
lui, dimensiunea unor posibilități.

Vîrsta medie a constructorilor 
combinatului este de nici 30 de ani. 
A celor ce vor conduce complexele 
agregate și mai tînără. Dar s-a 
schimbat, în vîrsta socialismului, 
sub lumina planurilor elaborate de 
partid, vîrsta anilor înșiși ; au cres
cut puterile oamenilor, rîvna gestu
lui creator, dinamismul gîndirii, cu
tezanța spre noi înălțimi.

Noile ramuri industriale ale Olte
niei — petrolul, chimia și atîtea alte
le — parte din noul potențial econo
mic al țării — cu susținuta lor dez
voltare, sînt o evidentă dovadă ma
terială a acestui avînt.

Ilie PURCARU

Rețeta gospodinei. 9,30 — Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar : Aventurile 
echipajului Val-Vîrlej — Stăpînii apei 
de foc (reluare). Telejurnalul pionierilor. 
Poșta copiilor. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Aventurile lui Robin Hood (XVIII). 
Avarul. 19,35 — Repriza a treia a întîl- 
nirii de hochei dintre selecționata 
Steaua-Dinamo și echipa Traktor-Celea- 
binsk — Transmisiune de la Patinoarul 
artificial 23 August. 20,10 — Stenograme 
și caricaturi. 20,30 — Transmisiune de la 
Opera de stat din Timișoara : Lucia di 
Lamerinoor, de Donizetti. In pauze : re
portajul filmat „Balta Albă“ și filmul 
de desene animate „Căpitan Sabord". în 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit umedă. 

Cerul a fost acoperit în sudul și eatul 
țării, unde a nins intermitent. în o- 
brogea și izolat în Bărăgan, prec’^ ta- 
țiile au fost sub formă de ploaie, re 
s-a transformat în cursul după-amtezii 
în lapoviță și ninsoare. In Banat și Ar
deal cerul a fost variabil, mai mult a- 
coperit și au căzut ninsori locale. Vîntul 
a suflat potrivit, cu intensificări în sud- 
estul țării, predominînd din sectorul 
nord-estic, viscolind pe alocuri zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 5 grade la Dej, Cîmpulung 
Moldovenesc, Rădăuți și Tîrgu Neamț și 
plus 5 grade la Mangalia. Local s-a pro
dus ceață. In București : Vremea a de
venit umedă. Cerul a fost mai mult a- 
coperit și a nins intermitent. Vîntul a 
suflat potrivit, cu intensificări pînă la 
tare, viscolind zăpada. Temperatura 
maximă a atins plus 3 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 fe
bruarie. In țară : Vreme rece, mai ales 
în jumătatea de nord a țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în sud-estul 
țării. Ninsori locale vor continua să cadd 
mai frecvente în sudul Moldovei, Doj 
brogea și Bărăgan. Vîntul va sufla poj 
trivit din sectorul estic. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 15 și minus 5 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între minud 
6 și plus 4 grade. In BucureștiVreme 
rece, cu cerul variabil, temporar norod 
în prima parte a intervalului, cînd va 
continua să ningă. Vîntul va sufla po
trivit din est. Temperatura în scădere 
ușoară.
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înfăptuirea obiectivelor ultimului an al șesenalului pune 
fundament trainic noului plan cincinal — în curs de elabo
rare — care va însemna un nou și mare pas înainte în dez
voltarea economică a Republicii Populare Romîne, în creș
terea bunăstării poporului. însuflețiți de luminoasele per
spective care li se deschid, oamenii muncii de la orașe și 
sate, întregul nostru popor își vor consacra mai departe 
energia și priceperea desăvîrșirii construcției socialiste. Sub 
steagul glorios al partidului, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea pășesc înainte strîns unite în lupta pen
tru înflorirea și prosperitatea Republicii Populare Romîne.

CETĂȚENI SI CETĂTENE,
Profundele schimbări înnoitoare petrecute în toate do- 

mpniile activității economice, sociale și culturale, ilustrează 
forța și vitalitatea puterii populare. La temelia ei stă alianța 
de nezdruncinat a muncitorilor și țăranilor, prietenia fră
țească a poporului romîn cu minoritățile naționale, bazată 
pe deplina egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
unitatea poporului în jurul partidului și guvernului. Dra
gostea de patrie, înalta conștiință socialistă, generează noi 
energii creatoare în rîndurile maselor largi ale celor ce 
muncesc, constituie un puternic factor de dezvoltare a orîn- 
duirii socialiste.

Esența democrației noastre populare constă în faptul că 
întreaga putere de stat aparține celor ce muncesc; masele 
largi ale poporului iau parte nemijlocit la viața publică a 
țării. Pe baza sistemului nostru electoral, profund demo
cratic, fiecare cetățean are dreptul de a alege și de a fi 
ales în toate organele reprezentative ale țării. Cei mai 
vîrstnici își aduc aminte că pe vremea domniei exploata
torilor, oamenii muncii nu aveau nici un cuvînt de spus 
în treburile statului. Numeroasele partide, indiferent de 
firma și programul pe care le afișau, erau în întregime în 
slujba intereselor capitaliștilor și moșierilor. Ajungî.nd, pe 
rînd, la cîrma țării, ele jefuiau și sărăceau poporul, menți- 
nîndu-1 în mizerie și înapoiere. Romînia era subordonată 
marilor puteri imperialiste, bogățiile ei, puse la mezat, 
încăpeau pe mîinile trusturilor străine, din ale căror pro
fituri se înfruptau și politicienii burghezi. Parlamentele 
reflectau fidel această stare de lucruri; pe băncile Camerii 
și Senatului, în consiliile județene și comunale nu puteau 
pătrunde decît oameni de încredere ai capitaliștilor și mo
șierilor.

în puternic contrast cu situația din trecut, în Marea Adu
nare Națională a Republicii Populare Romîne și în sfatu
rile populare, deputății sînt aleși din rîndurile muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor — cei mai buni fii ai poporu
lui, care și-au dovedit prin fapte capacitatea, devotamen
tul și spiritul de răspundere în slujirea intereselor țării.

Tuturor cetățenilor Republicii Populare Romîne le sînt 
asigurate depline drepturi și libertăți democratice. în orîn- 
duirea noastră socialistă, fiecare om, indiferent de naționa

litate, are largi posibilități de afirmare a talentului, energiei 
și capacităților sale creatoare, de valorificare a cunoștin
țelor și aptitudinilor. în organele puterii de stat sînt repre
zentate, alături de romîni, toate minoritățile naționale ; lis
tele Frontului Democrației Populare cuprind candidați ro
mîni, maghiari, germani, sîrbi și alții. în Republica Popu
lară Romînă au fost create pentru minoritățile naționale 
școli elementare, medii și superioare, teatre, ziare, reviste 
și publicații.

Femeilor — însemnată forță socială reprezentând ju
mătate din populația țării — orînduirea socialistă le-a 
asigurat respectarea demnității de om și cetățean, 
Ie-a creat condiții de manifestare în toate domeniile 
de activitate economică, politică și culturală. Ele 
joacă un rol important în educarea copiilor, 
muncesc cu elan și hărnicie, îndeplinesc funcții de 
răspundere în fabrici și uzine, în cooperative de pro
ducție, în instituții de cultură și învățămînt, în orga
nizațiile de partid, de stat și obștești.

VOTÎND PENTRU FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPU
LARE, MILIOANELE DE FEMEI DIN ȚARA NOASTRĂ, 
MUNCITOARE, ȚĂRĂNCI, INTELECTUALE, GOSPO
DINE ÎȘI VOR EXPRIMA HOTARIREA DE A CONTRI
BUI CU ÎNTREAGA LOR PUTERE DE MUNCA, PRICE
PERE ȘI SPIRIT GOSPODĂRESC LA ACTIVITATEA 
ÎNTREGULUI POPOR PENTRU PROGRESUL ȘI PROS
PERITATEA PATRIEI, ÎN NUMELE FERICIRII CAMI- 
NELOR ȘI COPIILOR LOR.

Conștientă că nu există țel mai nobil căruia să-și 
închine elanul creator, entuziasmul tineresc, decît 
cauza desăvîrșirii construcției socialiste, tânăra ge
nerație muncește cu perseverență în industrie și agri
cultură, se pregătește cu rîvnă pentru a-și însuși 
știința și cultura înaintată, pentru a stăpîni tehnica 
modernă. Tineretul — mîndria întregului popor, nă
dejdea de mîine a țării — va fi înconjurat și pe viitor 
de dragostea caldă, părintească a partidului și gu
vernului. ALATURI DE VÎRSTNICI, ÎN ALEGERILE DE 
LA 7 MARTIE TINERII VOR VOTA PENTRU NOI SUC
CESE ÎN ÎNFĂPTUIREA IDEALURILOR LOR, PENTRU 
VIITORUL LOR LUMINOS.

Campania electorală determină în întreaga țară o amplă 
activitate politică și cetățenească, mobilizează noi energii 
ale maselor și stimulează inițiativa celor ce muncesc. Dez
baterile publice care au loc cu ocazia întîlnirilor dintre 
candidați și alegători prilejuiesc o mai aprofundată cu
noaștere a nevoilor și preocupărilor cetățenilor, întărirea 
legăturilor organelor puterii de stat cu oamenii muncii, gă
sirea mijloacelor practice pentru rezolvarea unor probleme 
de interes general și local.

CETĂȚENI SE CETĂTENE,
An de an se întăresc forțele socialismului și păcii, cresc 

rolul și influența sistemului mondial socialist în toate pro
blemele majore ale contemporaneității, în întreaga dezvol
tare a societății omenești. Pe harta politică a lumii apar noi 

state independente, alte popoare se ridică la luptă pentru 
eliberarea de sub jugul colonial. Țările socialiste și celelalte 
forțe iubitoare de pace depun eforturi perseverente pentru 
apărarea păcii — bunul cel mai de preț al omenirii.

Baza de neclintit a politicii externe a Republicii Popu
lare Romîne o formează prietenia și alianța frățească cu 
toate țările socialiste. Romînia militează consecvent pentru 
întărirea continuă a unității și coeziunii țărilor socialiste, 
pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre ele, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, a respectării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc.

Angajat în uriașa sa operă constructivă, poporul romîn 
este adînc interesat în menținerea și consolidarea păcii. 
Dînd expresie acestei înalte năzuinți, animată de spiritul 
răspunderii pentru soarta omenirii, Republica Populară Ro
mînă desfășoară o susținută activitate pentru promovarea 
principiilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite, pentru instaurarea unui climat de înțelegere, 
prietenie și cooperare între popoare. Țara noastră își aduce 
contribuția activă la lupta pentru normalizarea relațiilor 
internaționale, manifestînd inițiativă și sprijinind orice 
acțiuni îndreptate spre dezvoltarea colaborării între state 
și zădărnicirea acțiunilor cercurilor agresive imperialiste 
care se amestecă în treburile interne ale altor țări, întrețin 
focare de neliniște și pun în primejdie pacea lumii. Romînia 
luptă consecvent pentru încetarea cursei înarmărilor și in
terzicerea armelor nucleare, desființarea blocurilor mili
tare, înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea război mon
dial, înfăptuirea dezarmării generale.

Poporul romîn se pronunță ferm pentru lichidarea de
finitivă a dominației coloniale sub toate formele și își ex
primă solidaritatea cu popoarele care luptă pentru libertate 
și independență națională, considerînd că este dreptul sfînt 
al acestora să hotărască singure asupra soartei lor ; el con
damnă cu hotărîre încercările forțelor reacționare de a îm
piedica popoarele care au scuturat jugul colonial să-și în
făptuiască aspirațiile lor legitime, să pășească înainte pe 
calea progresului social.

Țara noastră și-a lărgit considerabil relațiile interna
ționale — economice, culturale, științifice, tehnice — co
respunzător intereselor proprii și cauzei generale a coope
rării internaționale și apropierii între popoare. Activitatea 
consecventă desfășurată în slujba apărării păcii, preocupa
rea susținută pentru explorarea și valorificarea tuturor po
sibilităților de slăbire a încordării în relațiile dintre state, 
au adus R. P. Romîne mulți prieteni pe toate continentele.

împreună cu celelalte țări socialiste și forțe ale păcii și 
progresului, Romînia își va aduce și pe viitor contribuția la 
întărirea colaborării între popoare, la apărarea securității 

Consiliul Național
al Frontului Democrației Populare

internaționale, neprecupețindu-și eforturile în lupta pentril 
victoria cauzei păcii.

Niciodată nu s-au ridicat sub steagul păcii forțe atît de 
uriașe ca în zilele noastre. Lupta lor unită va face să 
triumfe în lume spiritul înțelegerii și prieteniei între 
popoare.

Muncitori, țărani, intelectuali,

oameni ai muncii de la orașe și sate, 

cetățeni și cetățene,
7 MARTIE — ZIUA ALEGERII DEPUTAȚILOR IN 

MAREA ADUNARE NAȚIONALA ȘI SFATURILE POPU
LARE - VA FI O ZI DE SĂRBĂTOARE A ÎNTREGULUI 
POPOR. VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI POPULARE, VEȚI VOTA PENTRU DEZVOLTA
REA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI RIDICAREA BUNĂ
STĂRII POPORULUI I VOTUL DAT CANDIDAȚILOR 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE VA EXPRIMA 
DRAGOSTEA ȘI ÎNCREDEREA POPORULUI FAȚA DE 
PUTEREA POPULARĂ, FAȚA DE CONDUCĂTORUL ÎN
CERCAT AL OPEREI DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTA 
— PARTIDUL MUNCITORESC ROMIN, VA FI UN VOT 
PENTRU ÎNTĂRIREA CUCERIRILOR NOASTRE REVO
LUȚIONARE, PENTRU SOCIALISM, PENTRU PACE ȘI 
ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE.

La 7 martie — cu toții la vot!
Votați condidații Frontului Demo

crației Populare !
Trăiască unitatea intregului popor 

in lupta pentru desăvirșirea construcției 
socialismului!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romin — forța conducătoare a 
poporului nostru !

Trăiască și inflorească patria noas
tră, Republica Populară Romină !

încheierea lucrărilor celei de-a V-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor studenților din R.P.Romînâ ■> J-

Simbătă au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a V-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor studenților din R. P. Ro
mină.

în cursul dimineții s-au făcut in
formări asupra discuțiilor purtate în 
comisiile : profesională, culturală, 
sportivă și social-gospodărească, în
trunite în ziua precedentă, la care 
au luat cuvîntul peste 70 de delegați 
și s-au prezentat programele de ac
tivitate pentru perioada următoare, 
elaborate în comisii.

în cadrul discuțiilor asupra ra
poartelor Consiliului U.A.S.R. și Co
misiei de cenzori, vorbitorii au sub
liniat că salutul C.C. al P.M.R. adre
sat Conferinței constituie pentru 
studenți un nou imbold în pregătirea 
lor profesională, pentru a deveni 
buni specialiști, cadre cu o înaltă 
calificare, au mulțumit partidului 
pentru grija și îndrumarea părin
tească acordate studenților din pa- 

.tria noastră.
Referindu-se la activitatea desfă

șurată de asociațiile studenților, nu
meroși delegați au subliniat nece
sitatea ridicării pe o treaptă supe
rioară a muncii de pregătire profe
sională a studenților, îndeosebi în 
facultățile tehnice. Ion Alexe, pre
ședintele Consiliului Asociației stu
denților din Institutul de petrol, 
gaze și geologie din București, Ma
ria Latarciuc, studentă la Faculta
tea de chimie industrială din Iași, 
Basarab Nicolescu, student la Uni
versitatea din București, Wilhelm 
Goldner, student la Institutul poli
tehnic din Brașov, și alții au împăr
tășit din experiența în acest dome
niu a asociațiilor din care fac parte. 
Unii vorbitori, printre care Paul 
Kikeli, student la Institutul me- 
dico-farmaoeutic din Tg. Mureș, 
Traian Hopulele, student la Institu
tul politehnic din Galați, Vasile Bal
tac, președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor studenților din Institu
tul politehnic Timișoara, au relevat 
necesitatea folosirii unor forme vii, 
interesante de pregătire profesională. 
Delegatul Ștefan Scafa, student la In
stitutul de arhitectură „Ion Mincu“ 

din București, și alți vorbitori s-au 
ocupat pe larg de problema organi
zării cercurilor științifice. Marilena 
Pleșa, studentă la Institutul agrono
mic din Craiova, Ion Mitrea, preșe
dintele Consiliului Asociației stu
denților de la Institutul pedagogic 
din Bacău, Modesta Bolohan, preșe
dinta Consiliului Asociației studenți
lor din Institutul pedagogic din Su
ceava, și alți delegați au scos ' în 
evidență eficacitatea concursurilor 
profesionale.

O altă problemă subliniată de unii 
vorbitori, printre care : loan Dulfu, 
student la Institutul de mine din 
Petroșeni, Ileana Pusztai, studentă 
la Institutul medico-farmaceutic din 
Cluj, Florica Enache, președinta 
Consiliului Asociației studenților din 
Institutul pedagogic din Pitești, și 
alții, a fost aceea a unei mai strîn- 
.se legături intre teorie și practică, 
în acest sens s-au făcut numeroase 
propuneri de îmbunătățire a activi
tății asociațiilor studenților în do
meniul organizării practicii în pro
ducție. Marin Burtică, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor stu
denților din Timișoara, Gheorghe 
Brătucu, student la Institutul poli
tehnic din Brașov, și alții au arătat 
importanța studiului limbilor stră
ine, care permit studenților accesul 
la un vast material bibliografic.

Problemele activității politico- 
ideologice și cultural-educative, des
fășurate de asociații în rîndul stu
denților, au stat, de asemenea, în 
atenția a numeroși vorbitori : Anto
nică Dijmărescu, student la Institu
tul politehnic din București, Maria
na Bretner, studentă la Universita
tea din Timișoara, Lucia Su- 
cigan, studentă la Institutul pe
dagogic din Oradea, Vasile Leschian, 
președintele Consiliului Asociației 
studenților din Institutul pedagogic 
din Baia Mare, și alții. Ei au arătat 
că studenții dovedesc un interes 
crescînd pentru învățătura marxist- 
leninistă, dorind să cunoască mai 
bine experiența partidului nostru în 
aplicarea acestei învățături la con
dițiile concrete ale țării noastre.

Irimie Nicolae, secretar al Consi
liului Uniunii Asociațiilor studenți
lor din București, Iancu Simion, pre
ședintele Consiliului Uniunii Asocia
țiilor studenților din Cluj, și alții 
au subliniat necesitatea desfășurării 
unei activități mai profunde pentru 
imprimarea unor trăsături morale 
de tip nou în rîndul tinerilor. 
Mulți participanți la dezbateri au 
vorbit despre organizarea unor for
me mai vii, mai interesante și mai 
variate de petrecere a timpului liber 
al studenților, care să aibă în a- 
celași timp și un înalt caracter edu
cativ. Delegații Maria Lia Păcu- 
raru, de la Facultatea de filologie 
din Cluj, și loan Bakoș, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor stu
denților din Tg. Mureș, au subliniat 
că aceste acțiuni trebuie să contri
buie la dezvoltarea și cimentarea 
frăției statornicite între studenții ro
mîni și cei de alte naționalități.

Mai mulți delegați din institutele 
cu profil cultural-artistic, printre 
care Paul Eugen, președintele Con
siliului Asociației studenților de la 
Institutul de arte plastice din Cluj, 
Ilie Gheorghe, președintele Consiliu
lui Asociației studenților de la Insti
tutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" din Bucu
rești, au subliniat necesitatea cu
noașterii aprofundate a esteticii 
marxist-leniniste, a unei legături mai 
strînse cu viața, cu preocupările oa
menilor muncii.

Vasile Vlad, membru al Consiliu
lui U.A.S.R., a vorbit despre con
tribuția U.A.S.R. la întărirea unității 
și cooperării mișcării studențești din 
întreaga lume.

Vorbitorii au făcut, de asemenea, 
numeroase propuneri pentru atra
gerea maselor de studenți la dezvol
tarea activităților educative și îm
bogățirea conținutului acestora. De 
asemenea, ei au propus Ministeru
lui învățămîntului, U.C.F.S. să spri
jine mai mult asociațiile studențești.

La discuții au luat parte și in
vitați. Printre alții, prof. univ. Con
stantin Avram, rectorul Institutului 
politehnic din Timișoara, a subliniat 

că pentru a spori eficiența asimilării 
de către studenți a cunoștințelor 
predate trebuie să se aplice mijloace 
moderne, tehnice, în procesul in
structiv al studenților. în acest an 
școlar, la Timișoara, unde există un 
centru de calcul al institutului, a 
luat ființă o grupă de specializare 
în domeniul mașinilor electronice de 
calcul.

Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității București, a arătat că 
înflorirea economiei și culturii țării 
noastre oferă toate perspectivele de 
formare a viitorilor specialiști. Vor
bitorul a subliniat importanța spe
cializării și a colaborării dintre di
feritele domenii ale științei.

Evoluția rapidă a științei obligă 
studentul ca încă de pe băncile uni
versității să învețe să fie permanent 
la curent cu descoperirile științei și 
tehnicii în ramura lui de specialitate.

în cuvîntul său, prof. univ. Lu
dovic Csogor, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș, 
a menționat importanța activității 
cercurilor științifice studențești. 
Vorbitorul a mai subliniat faptul că 
activitatea culturală desfășurată de 
asociație sprijină apropierea și în
frățirea studenților romîni, maghiari 
și de alte naționalități.

Tov, Acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, s-a referit la 
realizările pe linia ridicării continue 
a nivelului științific al învățămîntu
lui. Este îmbucurător faptul că în 
condițiile unei exigențe sporite pre
domină notele bune și foarte bune. 
Perfecționînd și mai mult colabora
rea dintre Ministerul învățămîntului 
și Comitetul Executiv U.A.S.R., va 
trebui să găsim metode noi, mai efi
ciente pentru ridicarea conținutului 
muncii instructiv-educative din fa
cultăți în vederea dezvoltării dis
ciplinei conștiente și a pasiunii pen
tru învățătură la toți studenții.

Tov. Petru Enache, prim-seeretar 
al C.C. ai U.T.M., a arătat că este 
o sarcină de onoare pentru orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile stu
dențești să educe pe fiecare student 
pentru a învăța cu gîndul la pro
ducție, să cultive la studenți do
rința de a munci, după absolvire, 
acolo unde patria are mai multă ne
voie de capacitatea și forțele lor.

Uniunea Tineretului Muncitor pune 
la baza educării comuniste a tinere
tului înarmarea acestuia cu învăță
tura marxist-leninistă, cunoașterea 
politicii științifice a P.M.R., cultivă 
în rîndurile tineretului nobilele prin

cipii ale patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, dra
gostea înflăcărată față de patria so
cialistă, devotamentul nemărginit 
față de partid. Organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studențești trebuie să 
conlucreze strîns pentru a-și spori 
contribuția la educarea moral-cetă- 
țenească a studenților.

După încheierea discuțiilor, Confe
rința a aprobat în unanimitate acti
vitatea Consiliului U.A.S.R.. și ra
portul Comisiei de cenzori.

S-a trecut apoi la ultimul punct 
al ordinei de zl — alegerea Consi
liului U.A.S.R. și a Comisiei de cen
zori. Delegații au ales prin vot se
cret pe cei 97 de membri ai Con

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin
Tovarășului Gheorghe

în numele întregului tineret uni
versitar din Republica Populară Ro
mînă, noi, delegații la cea de-a V-a 
Conferință a Uniunii Asociațiilor 
studenților, ne exprimăm sentimen
tele de dragoste și recunoștință pro
fundă față de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și gu
vernul Republicii Populare Romîne, 
față de întregul popor pentru grija 
părintească cu care sîntem înconju
rați, pentru condițiile tot mai bune 
de studiu și trai ce ne sînt asigu
rate, pentru perspectivele luminoase 
ce ni se deschid pe vastul șantier al 
construcției socialiste în scumpa 
noastră patrie.

Mulțumim din toată inima Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn pentru salutul adre
sat conferinței noastre, îndrumar de 
preț, imbold însuflețitor pentru îm
bunătățirea întregii activități a aso
ciațiilor, în vederea sporirii contri
buției lor la înfăptuirea sarcinilor 
complexe puse de partid și de stat 
în fața învățămîntului superior.

Lucrările conferinței au constituit 
un prilej de trecere în revistă a re
zultatelor obținute, au dat posibili
tatea efectuării unui larg și rodnic 
schimb de experiență, unor dezba
teri ample asupra principalelor pro
bleme ale activității profesionale și 
obștești a studențimii și adoptării 
unor măsuri practice, menite să asi
gure perfecționarea și creșterea 
eficacității muncii asociațiilor în 
toate domeniile. 

siliului U.A.S.R. și cei 9 membri ai 
Comisiei de cenzori.

în continuare, delegații au apro
bat în unanimitate rezoluția celei 
de-a V-a conferințe a Uniunii Aso
ciațiilor studenților din R.P. Romînă.

Prin îndelungi și puternice aplau
ze, delegații au adoptat într-o atmo
sferă de entuziasm tineresc, scri
soarea adresată Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
în sală au răsunat ovații în cinstea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

★
în prima ședință plenară a Con

siliului U.A.S.R. s-a ales comitetul 
executiv. Din el fac parte tovarășii:

Gheorghiu-Dej
Asociațiile vor pune în centrul 

preocupărilor lor sprijinirea efortu
rilor cadrelor didactice în îmbună
tățirea procesului de învățămînt, 
educarea tineretului universitar în 
spiritul unei înalte răspunderi față 
de pregătirea de specialitate, al per
severenței și pasiunii în muncă, pen
tru însușirea temeinică a cunoștin
țelor teoretice și practice, la nivelul 
cuceririlor științei și tehnicii con
temporane, astfel ca fiecare absol
vent să fie pe deplin capabil să co
respundă exigențelor tot mai mari 
ale organizării și conducerii produc
ției moderne, ale dezvoltării vieții 
spirituale a poporului nostru.

Folosind experiența pozitivă acu
mulată pînă acum, desfășurînd o 
largă și multilaterală activitate po
litică și cultural-educativă, cu par
ticiparea întregii mase a studenților, 
asociațiile vor ajuta tineretul univer
sitar în studierea și însușirea mar
xism-leninismului, în cunoașterea a- 
profundată a politicii partidului și a 
realizărilor obținute în înfăptuirea 
ei, a poziției sale față de principa
lele probleme ale contemporanei
tății, a trecutului glorios de luptă al 
clasei muncitoare și poporului nos
tru, a tot ce e mai valoros în știința 
și cultura națională și universală. 
Ele se vor strădui necontenit să-și 
sporească aportul la formarea noilor 
generații de intelectuali, ca oameni 
înarmați cu o pregătire profesio
nală superioară, o concepție științi

Ștefan Bîrlea, președinte; Ecate- 
rina Ghinea, Iuliu Fejes, Dinu Bă- 
ran Popescu și Doina Smîrcea, vice
președinți ; Alexandru Ignat, secre
tar ; Nelu Roșu, casier; Mariana 
Bretner, Marin Burtică, Dumitru 
Constantin, Elena Duminică, Marga
reta Filiuță, Emil Ghițulescu, Simion 
Iancu. Gheorghe Ilie, Niculae Iri
mie, Paul Kikeli, Gheorghe Lungu, 
Alexandru Mureșan, Maria Lia Pă
curarii, Marilena Pleșa, Paul Savu, 
Mariana Tufan, membri.

Comisia de cenzori, în prima sa 
ședință, a ales ca președinte pe tov. 
Ilie Simon.

(Agerpres)

fică despre natură și societate, o 
justă orientare politică, un larg ori
zont cultural, cu un profil moral- 
cetățenesc demn de epoca socialis
mului victorios.

U.A.S.R. va dezvolta continuu 
prietenia frățească cu studențimea 
din țările socialiste, va lărgi rela
țiile de colaborare cu organizațiile 
studențești de pretutindeni, aducîn- 
du-și și în viitor contribuția la în
tărirea unității și cooperării în miș
carea internațională studențească, 
pe platforma comună a luptei pentru 
condiții mai bune de viață și studiu, 
pentru libertate, democrație, pace și 
progres social.

Exprimînd voința unanimă a 
tineretului universitar, asigurăm 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și pe dumnea
voastră personal, tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, că vom urma nea
bătut îndemnurile iubitului nostru 
partid, nu vom precupeți nici un 
efort în pregătirea noastră pentru 
muncă și viață, că la terminarea stu
diilor vom porni spre locurile de 
muncă încredințate, acolo unde este 
cea mai mare nevoie de noi — dă- 
ruindu-ne, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, toate cunoștințele, talen
tul, întreaga energie și entuziasmul 
tineresc cauzei construcției socialiste 
în scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă.

CONFERINȚA A V-A A U.A.S.1L
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încheierea convorbirilor dintre delegațiile 
organelor de planificare din R. P. Romînă 
și Uniunea Sovietică privind colaborarea 

economică pe perioada 1966-1970
Așa cum s-a anunțat la 17 fe

bruarie a.c. s-au încheiat la Mos
cova convorbirile dintre delegațiile 
organelor de planificare din R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică, pri
vind colaborarea economică bilate
rală și livrările principalelor produ
se între cele două țări pe perioada 
1966—1970.

în cursul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de co
laborare și' înțelegere reciprocă, au 
fost stabilite schimburi de mărfuri 
ce țin seama de propunerile elabo
rate în ultimii doi ani de experții 
din principalele sectoare ale econo
miilor naționale ale R.P.R. șiU.R.S.S,

S-a căzut de acord ca în perioada 
de cinci ani care urmează, Uniunea 
Sovietică să livreze Romîniei mate
rii prime și produse ale industriei 
metalurgice ca : minereu de fier, 
cărbune cocsificabil, cocs metalurgic, 
feroaliaje, fontă, materiale refracta
re, precum și unele produse de pre
lucrare metalurgică. Totodată partea 
sovietică va asigura livrarea către 
R. P. Romînă a unor materii prime 
și produse ale industriei chimice, a 
celulozei și hîrtiei, precum și pen
tru industria ușoară, cum ar fi: con
centrate de apatită, asbest, hîrtii și 
cartoane, bumbac.

Romînia va livra Uniunii Sovietice 
în perioada 1966—1970, cantități im
portante de material tubular, produ
se ale industriei chimice și a petro
lului — cauciuc sintetic, produse so
dice, mase plastice, detergenți, colo- 
ranți, uleiuri minerale, bitum, para
fină și alte produse petroliere — 
precum și un volum însemnat de 
produse ale industriei lemnului : mo
bilă, cherestea, ambalaje de lemn 
etc. De asemenea, au fost convenite 
livrări din R.P.R. de produse agro- 
alimentare, precum și de produse ale 
industriei ușoare.

în preajma alegerilor municipale din Franța

Numeroase alianțe 
între partidele de stînga

PARIS 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Peste o săptămînă se deschide în 
mod oficial campania electorală 
pentru alegerile municipale ce vor 
avea . loc la 14 și 21 martie, cînd 
28 000 000 de alegători vor desemna, 
pentru o perioadă de șase ani, 
530 000 de consilieri comunali și mu
nicipali. în 38 000 comune și orașe 
ale Franței. în toate orașele cu o 
populație depășind 30 000 de locui
tori au fost încheiate o serie de a- 
lianțe între partide, încă de la pri
mul tur de scrutin, deoarece noua 
legă electorală interzice modificarea 
ulterioară a listelor. Cu alte cuvin
te, orice posibilitate de a încheia noi 
alianțe între cele două tururi de 
scrutin, practic e imposibilă.

Noul sistem, denumit al „listelor 
blocate", a determinat încheierea a 
numeroase acorduri între partide. 
Astfel, din cele 159 orașe cu mai 
mult de 30 000 de locuitori, în apro
ximativ 30 au și fost încheiate liste 
de Uniune democratică socialisto- 
comunistă. Acordurilor anunțate an
terior li s-au adăugat cele de la 
Nisa, Dijon, Pepignan și Orleans, 
între cele 30 localități amintite nu

Romanul „Baltagul" 

in librăriile din Londra
LONDRA (prin telefon). — In li

brăriile londoneze a apărut romanul 
„Baltagul" („The Hatchet") de Mihail 
Sadoveanu, editat de „George Allen 
and Unwin Ltd." Cu acest prilej, în 
saloanele ambasadei R.P.R. din Lon
dra a avut loc vineri seara o reuniu
ne literară la care au luat parte sir 
Stanley Unwin, director și proprie
tar al editurii, personalități ale vie
ții culturale engleze, ca scriitorul 
James Aldridge, dramaturgul Ar
nold Wesker, romanciera Olivia 
Manning și alți scriitori, critici lite
rari, șefi de rubrici și cronicari lite
rari de la ziare și de la revistele de 
specialitate, ziariști. Cunoscutul e- 
seist și critic britanic Kenneth John
stone a făcut o detaliată prezentare a 
lui Mihail Sadoveanu și a operei 
sale, relevînd locul creației marelui 
nostru scriitor în literatura contem
porană universală.

A vorbit apoi sir Stanley Unwin, în 
vîrstă de SI de ani, care a arătat că 
în vdsta și îndelungata sa activitate 
editorială, rareori i s-a întimplat. să 
publice o carte atît de valoroasă.

Asistența a întâmpinat cu apre
cieri elogioase editarea „Baltagului" 
în limbq. engleză.

în ce privește construcțiile de 
mașini, au fost convenite livrări re
ciproce, pe baza unui nomenclator 
variat de mașini, utilaje și instala
ții complexe. Romînia va furniza 
utilaje complete pentru industria 
chimică și industria de prelucrare a 
țițeiului, instalații de foraj de mare 
adîncime, precum și alte instalații 
și utilaje pentru foraj și extracția 
petrolului; de asemenea, va livra 
Uniunii Sovietice cargouri maritime 
și alte nave de diferite tipuri.

U.R.S.S. va furniza Romîniei in
stalații și utilaje metalurgice, echi
pament termo-energetic, utilaj mi
nier, mașini și instalații pentru con
strucții și rutiere, autovehicule, mo
toare și alte echipamente navale, u- 
tilaje pentru industria poligrafică, 
radio-tehnîce și electronice ș.a.

Totodată, s-a căzut de acord asu
pra unui volum important de li
vrări reciproce de mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, utila
je pentru industria textilă, mașini, 
utilaje și materiale electrotehnice, 
produse ale industriei de aparate, 
rulmenți și altele.

Cele două delegații au convenit ca 
toate produsele ce vor forma obiec
tul livrărilor reciproce și în special 
produsele industriei construcțiilor 
de mașini, să fie livrate la cel mai 
ridicat nivel tehnic și calitativ, ur- 
mînd a fi permanent perfecționate 
pentru a corespunde celor mai reu
șite produse similare realizate pe 
piața mondială.

Livrările reciproce convenite la 
actualele convorbiri vor servi ca 
bază pentru elaborarea Acordului 
comercial de lungă durată și a al
tor înțelegeri economice între cele 
două țări pe perioada 1966—1970, 
urmînd a fi precizate, completate și 
dezvoltate cu ocazia tratativelor 
respective. (Agerpres) 

este inclus Parisul și localitățile din 
departamentele Seine și Seine et 
Oise, unde un acord general, pe 
plan departamentul, a fost realizat 
între socialiști și comuniști.

Reprezentanții federațiilor socia
listă. comunistă și P.S.U. din capi
tala Franței s-au întîlnit joi și au 
hotărît să ducă împreună bătălia 
electorală, depunîhd liste de Uniune 
democratică în toate circumscripții
le capitalei.

Corespondență din Cairo

Criza sudaneză într-o
e Divergențele dintre partide în problema formării 
guvernului nu s-au aplanat • Tratativele se 
anunță a fi foarte dificile

După cum se știe, criza a izbucnit joi 
dimineața, cînd primul ministru Serr Ka- 
tim el Khalifa a prezentat președintelui 
Consiliului Suprem demisia cabinetului 
său.

Demisia guvernului sudanez, prima de 
acest tel după doborîrea regimului mi
litar, în octombrie 1964, n-a constituit o 
surpriză pentru majoritatea observatori
lor din Orientul Mijlociu, deoarece evo
luția evenimentelor din ultimele zile o 
prevesteau. Format în noiembrie 1964, 
guvernul Khalifa a moștenit o situafie 
deosebit de complicată, cu multe proble
me care se cereau rezolvate, cea mai ur
gentă dinfre ele fiind aceea a sudului. 
Această parte a țării, ce se întinde pe 
250 000 mile pătrate — cam un sfert din 
Suprafața jării — avînd o populafie de 
3 milioane locuitori, a fost mulfi ani se
parată de nord. Politica colonialistă și de 
izolare din trecut, bazată pe principiul 
„divide et impera", agravată de războ
iul purtat de regimul Abbud împotriva 
triburilor răsculate, a creat mari nemulțu
miri în cele trei provincii sudice, „Nilul 
superior", „Bahr el Ghazal" și „Ecuatoria
la". Mii de oameni și-au părăsit cămi
nele, refugiindu-se în țările vecine sau 
în jungle, de unde luptau împotriva uni
tăților militare „de pacificare”.

Guvernul Khalifa și-a fixat de la în
ceput, ca unul din principalele obiective, 
reglementarea situației din sud. în acest 
scop au fost adoptate o serie de măsuri, 
printre care acordarea unei largi amnis
tii, eliberarea tuturor celor deținuți pen
tru participarea la lupta în sprijinul dole
anțelor populației din sud, încetarea ostili
tăților militare și acordarea unor înlesniri 
tuturor celor care se vor înapoia la casele 
lor, fie din junglă, fie din străinătate. De 
asemenea, s-au stabilit legături cu re
prezentanții partidului sudist S.A.N.U. 
pentru tratative, în cadrul cărora să se

Constituirea 
guvernului turc

ANKARA 20 (Agerpres).— Noul 
cabinet turc, care a fost aprobat sîm- 
bătă după-amiază de președintele 
Republicii, Cemal Gursel, cuprinde 
23 de membri. Președintele Consiliu
lui de Miniștri, Suat Hayri tlrgiiplu, 
este senator independent. Printre 
ceilalți miniștri se numără Suleyman 
Demirel, ministru de stat și vice
președinte al consiliului (președinte 
al Partidului dreptății), Hasan Din- 
cer (deputat al Partidului național- 
țărănesc), care deține portofoliul a- 
părării naționale, I. H. Akdogan, 
ministru de interne (deputat al 
Partidului națiunii), Hasan Ishîk, mi
nistrul afacerilor externe (în pre
zent ambasadorul Turciei la Mosco
va, propus de Partidul dreptății), 
Ihsan Gursan, ministrul finanțelor 
(deputat din partea Partidului drep
tății).

Noul premier turc, Urgiiplu, a 
reunit sîmbătă după-amiazg primul 
Consiliu de Miniștri. Citirea progra
mului guvernamental în Adunarea 
Națională este prevăzută pentru vi
nerea viitoare. Ministrul muncii 
Ihsan Sabri Caglayangil, senator al 
Partidului dreptății, a fost numit 
purtătorul de cuvînt al guvernului.

Referindu-se la alegerea noului 
cabinet turc, agenția France Presse 
subliniază că pentru prima dată din 
mai 1960, Turcia va fi guvernată 
de un cabinet de coaliție fără parti
ciparea Partidului republican al 
poporului, condus de Ismet Inonii. 
Inimii se află acum în fruntea opo
ziției și speră, fără îndoială, să a- 
sigure astfel partidului său, care in 
prezent dispune de 191 mandate în 
Adunarea Națională, șanse mai mari 
Ia viitoarele alegeri legislative de- 
cît dacă s-ar fi aflat la putere.

Noul guvern urmează să se pre
zinte în fața parlamentului. în Se
nat, scrie France Presse, Crgiiplu 
este sigur de majoritate. în Aduna
rea Națională, noul guvern va putea 
să conteze pe 225 voturi ale depu- 
taților celor patru partide care for
mează coaliția și, eventual, pe votu
rile independenților care dispun de 
21 de locuri.

Londra: Demonstrație de solidaritate cu lupta studenților portughezi 
împotriva represiunilor organizate de autoritățile salazariste

reglementeze problema în ansamblul ei. 
în acest scop a fost fixată o întrunire a 
reprezentanților tuturor partidelor poli— 
lice din nord și din sud. Gu
vernul Khalifa își legase mari spe
ranțe de această conferință prevăzută 
pentru 18 februarie la Juba, capitala pro
vinciei ecuatoriale. O dată reglementată 
problema sudului, se putea trece la or
ganizarea alegerilor, în urma cărora era 
de așteptat că situația din tară va intra 
în normal. Datorită unor divergente apă
rute în sinul partidului sudist S.A.N.U. și 
provocărilor puse la cale de organiza
ția teroristă Anyana, care acționează în 
junglele din sud, conferința de la Juba 
a fost amînată fără să se fixeze o nouă 
dată pentru ținerea ei.

Partidele Umma, National Unionist și 
Frafii musulmani și-au intensificat atacu
rile împotriva guvernului, pe motiv că 
acesta a amînat alegerile cu trei săpfă- 
mîm. Președintele partidului Umma, 
Saadîk El Maghdi, a amenințat că va 
recurge la cei 30 000 adepfi ai săi pen
tru a răsturna guvernul dacă nu va con
simți la o nouă repartiție a mandatelor 
ministeriale. în realitate El Maghdi se 
referea la îndepărtarea din guvern a re
prezentanților Partidului comunist și or
ganizațiilor profesionale. Această ame
nințare a fost tradusă în fapt. La 17 
februarie cîteva mii de persoane înar
mate cu săbii și bastoane au sosit la 
Khartum. în aceeași zi, cele trei par
tide au cerut, printr-o notă, ca 
primul ministru să demisioneze. Sub 
presiunea evenimentelor, premierul Kha
lifa a prezentat demisia cabinetului. 
Imediat, liderii partidelor politice au fost 
invitați la Consiliul Superior, punîndu-li-se 
două întrebări : 1) dacă Serr Katim el 
Khalifa să fie însărcinat din nou cu for
marea guvernului sau să fie desemnată 
o personalitate neutră și 2) dacă noul

După convorbirile franco-americane

„Fiecare a rămas pe vechile sale poziții"
Să fie salvată viata 
lui Justo Lopez!

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Convorbirile dintre ministrul de ex
terne francez, Couve de Murville, și 
membri ai guvernului american, care 
au început joi, s-au încheiat vineri 
seara. Agenția France Presse arată 
că, în cursul convorbirilor, partea 
franceză a declarat că „este intere
sată într-o creștere a contactelor 
sale comerciale cu țările din Est. Re
prezentanții americani au declarat 
că înțeleg acest punct de vedere".

Agenția transmite un bilanț al în
trevederilor în care se arată : 
Chiar dacă în problema inter
națională cea mai acută — situația 
din Asia de sud-est — pozițiile ce-

S. II. A se vor opune 
revenirii la etalonul aur |

WASHINGTON 20 (Agerpres). — | 
Gardner Ackley, președintele Con
siliului consilierilor economici ai 
președintelui Statelor Unite, a decla
rat, potrivit Buletinului de știri al 
Casei Albe, că în cazul în care este 
adevărat că guvernul francez doreș
te o revenire la etalonul aur în sis
temul monetar occidental, State
le Unite se vor opune acestui lucru. 
Gardner Ackley a făcut această de
clarație în fața Comisiei economice 
comune a Senatului și Camerei Re
prezentanților, unde au început au
dieri în legătură cu situația econo
mică a Statelor Unite.

Pe de altă parte, Buletinul de știri 
al Casei Albe menționează că minis
trul de finanțe al S.U.A., Douglas 
Dillon va avea o întîlnire cu membrii 
acestei comisii, care va examina și 
situația balanței de plăți. Problemele 
balanței de plăți vor fi luate în dis
cuție și de Comisia pentru proble
mele bancare și monetare a Sena
tului.

nouă fază 
cabinet să fie format din neutri sau din- 
tr-o coaliție de partide. Răspunsurile au 
fost diferite. Unele partide au încercat 
să impună un cabinet nefavorabil forjelor 
democratice. Partidul democrat al poporu
lui, Partidul comunist și Frontul național al 
organizațiilor profesionale au insistat să 
fie menținut cabinetul Khalifa în forma
ția anterioară. Aceeași opinie au formu
lat-o și reprezentanții organizațiilor mun
citorești și țărănești. Dacă însă se vor 
face unele schimbări, au arătat aceștia, 
jumătate din portofolii să fie acordate 
organizațiilor populare. De asemenea, re
prezentanții organizațiilor muncitorești 
au arătat că vor declara grevă pînă la 
formarea unui guvern național.

Vineri seara, în capitala Sudanului au 
avut loc mari manifestații, ai căror parti
cipant purtau pancarte cu inscripții : 
„Nu ne trebuie un guvern fără repre
zentanții clasei muncitoare”. Un repre
zentant al Federației sindicale a munci
torilor și țăranilor a înmînat președinte
lui Consiliului Suprem, Tighani al Mahi, 
un memorandum in care se arată că 
„Consiliul Suprem nu are nici o împu
ternicire constituțională care să-i permită 
schimbarea guvernului și formarea al
tuia”. Totodată, reprezentanții sindicatelor 
au adus la cunoștința președintelui Con
siliului Suprem că, „în cazul cînd în noul 
cabinet, reprezentanții muncitorilor și ță
ranilor, care adoptă o poziție corespun
zătoare intereselor țării, nu vor ocupa o 
jumătate din numărul ministerelor, va fi 
declarată greva generală".

Potrivit știrilor furnizate de presa su- 
daneză, tratativele privind formarea nou
lui guvern se anunță a fi foarte dificile. 
Cotidianul „Al Nil", organ al partidului 
Umma, scrie că nu poate fi vorba 
de formarea unui cabinet „în care for
țele de stînga să aibă un rol important", 
în același timp, „Al Ayyam", organ al 
sindicatelor sudaneze, scrie că „exclu
derea din guvern a reprezentanților sin
dicatelor ar constitui o victorie a forțe
lor reacționare, în fața căreia sindicatele 
nu ar rămîne inactive".

Nicolae PLOPEANU 

lor două țări nu sînt identice, schim
bul de vederi a fost „direct” și a 
permis o înțelegere mai bună, de o 
parte și de alta, a pozițiilor. La 
Paris și la Washington nu e- 
xistă un punct de vedere comun a- 
supra mijloacelor care ar trebui să 
permită să se ajungă la soluționarea 
problemelor din Indochina. Pentru 
Franța, tratativele se impun cît mai 
repede posibil pentru a evita de
zastrul. Pentru Statele Unite, trata
tivele nu sînt de conceput decît cu 
condiția ca rezultatele să fie dinain
te acceptabile Washingtonului și 
Saigonuîui.

Schimburile de vederi ale lui Couve 
de Murville cu diverși interlocutori 
americani, continuă agenția, au per
mis, în orice caz, să se vorbească 
cu realism despre o problemă gra
vă. Fiecare a rămas pe vechile sale 
poziții. Dar este evident că timpul 
și evenimentele vor permite situa
ției să evolueze într-un sens rațio
nal. După ce trece în revistă și cele
lalte probleme abordate în cursul 
convorbirilor de la Washington, a- 
genția menționează că nici strategia 
atlantică, nici forța nucleară a 
N.A.T.O., nici chiar criza prin care 
trece O.N.U. nu au fost discutate. 
Ministrul francez nu a avut prilejul 
să vorbească cu interlocutorii săi 
despre problemele monetare și fi
nanciare.

Virtejul evenimentelor 
de ia Saigon

SAIGON 20 (Agerpres).— „Vietna
mul de sud pare să fi intrat într-un 
sistem de lovituri de stat la fiecare 
12 ore. Abia s-a anunțat victoria ge
neralului Khanh asupra „rebelilor" 
colonelului Thao, că alte știri lasă 
să se înțeleagă, din nou, căderea în 
dizgrație a lui Khanh, de data a- 
ceasta mai gravă, întrucît propriii 
săi prieteni — generalii din Consiliul 
forțelor armate — l-au pus în mino
ritate în cursul unei reuniuni ce s-a 
desfășurat azi dimineață" — astfel 
își începea sîmbătă seara comenta
riul cu privire la situația de la Sai
gon, agenția France Presse.

în cursul unei conferințe de presă, 
desfășurată Ia statul major general 
al armatei sud-vietnameze, un pur
tător de cuvînt al Consiliului forțe
lor armate a declarat că. nu poate 
menționa nimic, deocamdată, în le
gătură cu reuniunea generalilor, în
trucît „acolo este vorba despre o 
chestiune foarte secretă". întrebat 
despre soarta lui Khanh, el s-a mul
țumit să afirme numai că generalul 
Khanh se află într-un turneu de 
inspecție în regiunea cîmpiilor 
înalte și că rămîne „pentru moment" 
comandantul-șef al armatei sud- 
vietnameze. Prin aceasta, purtătorul 
de cuvînt a confirmat, de fapt — 
precizează A.F.P. — că Nguyen 
Khanh nu mai este președintele 
Consiliului forțelor armate și că 
chiar funcția sa de comandant-șef 
al armatei nu este sigură.

Potrivit aprecierii generale a agen-

Peroniștii
în vederea

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Alberto Iturbe, membru al Consiliu
lui executiv al mișcării peroniste din 
Argentina, a anunțat la o conferință 
de presă că fostul președinte al Ar
gentinei, Juan Peron, care acum se

7 000 de fotografii 
ale Lunii

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că nava cosmică americană 
,,Ranger-8“ și-a atins sîmbătă dimi
neața, la ora 9 și 57 minute (G.M.T.), 
obiectivul stabilit, căzînd pe supra
fața Lunii în punctul denumit „Ma
rea liniștii". Cu cîteva minute înain
te de a-și înceta existența, cele șase 
camere de televiziune instalate pe j 
bordul navei au transmis pe Pămînt 
aproximativ 7 000 de fotografii ale 
Lunii luate de la distanțe variind 
între 2 456 km și cîteva sute de me
tri, care au fost recepționate în 
condiții excelente. în momentul 
zdrobirii sale de Lună „Ranger-8“. 
construit în forma unui păianjen, cu 
o greutate de 346 kg, avea viteza de 
9 600 km pe oră. Nava cosmică a 
parcurs distanța de Ia Pămînt la 
Lună în 62 ore și 52 minute.

Reprezentanții N.A.S.A. au decla
rat că fotografiile obținute de pe 
„Marea liniștii" sînt prețioase, în- 
trucît această suprafață a Lunii a 
fost aleasă drept, loc probabil al de
barcării primilor cosmonauți ame
ricani pe Lună, la sfîrșitul actualu
lui deceniu. După cum transmite a- 
genția France Presse. la Washington 
se consideră că după reușita navei 
„Ranger-8“, programul „Ranger" 
este pe punctul să ia sfîrșit. Mai este 
prevăzută numai lansarea unei sin
gure noi nave din această serie 
peste aproximativ o lună. Agenția 
menționează că primele șase nave 
cosmice din seria „Ranger", care au 
fost lansate cu începere din anul 
1961 în direcția Lunii, nu și-au a- 

l tins ținta.

Asupra vieții patriotului spaniol 
Justo Lopez de la Fuente planează 
o gravă primejdie. Autoritățile fran- 
chiste de la Madrid intenționează 
să-l trimită în fața unui tribunal mi
litar și, pe baza unor acuzații fante
ziste, să-l condamne la moarte.

Justo Lopez este un vechi militant 
antifascist. în decembrie 1964, Lo
pez, în vîrstă de 60 de ani, a fost 
condamnat la 23 de ani închisoare 
împreună cu Josă Sandoval, Luis 
Antonio Gil și alți luptători îm
potriva franchismului, pentru drep
turile și interesele vitale ale po
porului spaniol. Tribunalul l-a a- 
cuzat de „propagandă ilegală” și 
activitate în rîndurile Partidului Co
munist din Spania. Concomitent se 
urzea planul asasinării sale. „încă 
din primul moment — scrie ziarul 
italian „l'Unită", referindu-se la pro
cesul de atunci — s-a avut impre
sia că regimul pregătește un nou 
caz Grimau. Acum însă impresia a 
devenit certitudine. Franchismul 
vrea să-1 asasineze pe Lopez de Ia 
Fuente".

După cum se știe, patriotul spa
niol Julian Grimau a fost judecat în 
anul 1963 de un tribunal militar și 
condamnat la moarte, sub acuzația 
de „rebeliune militară continuă". 
Această odioasă crimă fascistă a 
provocat un puternic val de mî- 
nie și proteste în întreaga lume, 
în prezent autoritățile spaniole in

țiilor de presă, la Saigon s-a impus 
însă, în mod deosebit, un alt general 
și anume Nguyen Cian Thi, co
mandantul regiunii militare nr. 
1, care a fost caracterizat de 
comentatorii acestor agenții drept 
„noul militar forte".

Pe de altă parte, corespondentul 
agenției Associated Press relata 
sîmbătă după-amiază, din Washing
ton, că oficialitățile S.U.A. au primit 
favorabil vestea eșecului loviturii de 
stat de vineri, însă au menționat, 
totodată, că „încă nu se poate ști ce 
schimbări politice pot urma". Aceasta 
nu este, de altfel, de mirare, dacă se 
ține seama de virtejul evenimentelor 
ce se desfășoară la Saigon, făcînd să 
apară și să dispară, din oră în oră, 
personaje despre care, după cum 
arată France Presse, „nu se mai 
poate ști dacă sînt prieteni sau duș
mani, aliați sau adversari și este 
greu să ne dăm seama de însemnă
tatea și natura acestui dute-vino la 
putere".

„Succesiunea de lovituri și contra- 
lovituri din Vietnamul de sud creează 
o situație de mare dezorientare pen
tru Statele Unite — scrie corespon
dentul din Saigon al agenției Asso
ciated Press. Se pune întreba
rea dacă poate exista, în realitate, 
suficient sprijin pentru un guvern 
sud-vietnamez care să fie în măsură 
să justifice pretenția americană că 
forțele S.U.A. se află acolo la cere
rea autorităților. Despre ce autori
tăți este vorba ?“ 

s e unesc 
legerilo

află în exil Ia Madrid, intenționează 
să se întoarcă în țară pentru a lua 
parte la alegerile parlamentare de Ia 
14 martie. Pe de altă parte, însă, a- 
genția Associated Press arată că 
există unele știri potrivit cărora Pe
ron ar fi cerut adepților să se abți
nă de la vot sau să introducă în urne 
buletinele albe, în semn de protest 
împotriva restricțiilor impuse de că
tre guvern mișcării peroniste. (După 
cum se știe, Consiliul național elec
toral permite peroniștilor să-și pre
zinte candidați în alegeri, dar le in
terzice să-și desfășoare campania 
folosind denumirea oficială a parti
dului). Deocamdată, însă, mișcarea 
peronistă, deși scindată în două frac
țiuni — în „vechea gardă", care se 
pronunță pentru reîntoarcerea lui 
Peron, și „neoperoniștii" — a 
căzut de acord să participe la vii
toarele alegeri sub o lozincă comună.

începe ziua polară. După trei luni de întuneric, In regiunea Finmark 
din Norvegia de nord soarele a răsărit din nou. în următoarele luni el 

se va afla deasupra orizontului fără întrerupere

tenționează să procedeze la fe’ și 
cu Justo Lopez și de aceea îl aaac® 
învinuiri asemănătoare. între altele 
este acuzat pentru faptul că în anii 
războiului civil a luptat în armata 
republicană în calitate de coman
dant al brigăzii 36.

Zilele trecute pe adresa ziarului 
belgian „Le Drapeau rouge' a so
sit o scrisoare din partea Măriei Lo
pez, soția acuzatului, care cuprinde 
un emoționant apel către opinia pu
blică mondială: „Trăiesc aceste ore 
chinuită de gîndul la ce i s-a întîm- 
plat lui Julian Grimau și nu pot uita 
fața îndurerată a soției lui. Cer tu
turor oamenilor de bună credință și 
mai ales soțiilor și mamelor să nu-1 
lase singur pe soțul meu în această 
situație. Astăzi el mi-a scris con- 
firmîndu-mi pericolul în care se află 
și pe care îl aflasem din ziare. în 
momentul greu în care mă aflu cer 
ajutor întregii lumi".

Opinia publică internațională este 
profund neliniștită de soarta curajo
sului fiu al poporului spaniol și își 
intensifică tot mai mult acțiunile de 
protest pentru a-i salva viața. Ală- 
turîndu-și glasul milioanelor de oa
meni de pretutindeni, oamenii mun
cii din țara noastră condamnă noua 
înscenare judiciară ce se pregătește 
la Madrid, cer cu hotărîre încetarSd 
represiunilor antidemocratice din 
Spania. Să fie salvată viața lui Justo 
Lopez 1

FLORENȚA. Elio Gabbuggiani, 
membru al Partidului Comunist Ita
lian, a fost reales în funcția de pre
ședinte al Consiliului de administra
ție provincială din Florența, cu 21 de 
voturi față de 12 voturi cît a primit 
candidatul Partidului democrat-creș- 
tin, Alberto Nocentini.

LONDRA. După cum transmite a- 
genția B.T.A., Stanko Todorov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, care se află în vizită 
în Marea Britanic, a fost primit de pri
mul ministru, Harold Wilson, cu care 
a avut un schimb de păreri cu privire 
la problemele colaborării tehnico- 
științifice dintre cele două țări. De a- 
semenea, el a avut întrevederi cu re
prezentanți ai cercurilor de afaceri, 
membri ai Camerei de Comerț din 
Londra în legătură’ Cir posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor comerciale bul- 
garo-engleze.

CARACAS. Agenția Prensa Latina 
informează că starea sănătății secreta
rului general al P. C. din Venezuela, 
Jesus Faria, s-a înrăutățit brusc, ca 
urmare a tratamentului inuman la 
care a fost supus în timpul celor 16 
luni de detențiune fără nici un act de 
judecată.

PEKIN. După cum anunță China 
Nouă, la 20 februarie a avut loc la 
Pekin semnarea unui tratat de priete
nie între B. P. Chineză și Republica 
Unită Tanzania. Tratatul a fost sem
nat de Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, și de Julius K. Nyerere, pre
ședintele Republicii Unite Tanzania.

GEORGETOWN. Cheddy Jagan, 
fostul premier al Guyanei Britanice, 
a plecat la 20 februarie spre Londra, 
unde va avea o serie de întrevederi 
cn unele personalități ale partidului 
laburist, în legătură cu situația din 
Guyana Britanică.

VANCOUVER. Lucrările de salva
re continuă la minele din Granduc, 
situate la aproximativ 150 km nord de 
localitatea canadiană Prince Rupert, 
unde o alunecare de teren a surprins 
în galerii un mare număr de munci
tori. Pînă în prezent au fost salvate 
aproximativ 100 de persoane. Numă
rul răniților se ridică la 17, dintre 
care mai mulți se află într-o stare 
gravă. Aproximativ 20 de persoane 
sînt date încă dispărute.

NEW YORK. Comisia O.N.U. pen
tru situația femeilor se va întruni în
tre 1 și 20 martie la Teheran, pentru 
a discuta un proiect de declarație cu 
privire la eliminarea discriminărilor 
împotriva femeilor. La întrunire va 
mai fi discutată și problema asisten
ței acordată de O.N.U. pentru eman
ciparea femeii.
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