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in unitățile agricole socialiste se 
fac pregătiri intense menite să asi
gure buna desfășurare a lucrărilor 
în campania de primăvară. Sarcini 
de mare răspundere revin stațiunilor 
de mașini și tractoare. Prin lucrări 
de bună calitate și făcute la timp, 
mecanizatorii contribuie ca în coope- 
îtivele agricole de producție să se 

Abțină recolte mari. Anul trecut, 
mecanizatorii de la S.M.T. Chirno- 
geni au Sprijinit pe membrii coope
rativei agricole de producție din Co
roana (regiunea Dobrogea) să obțină 
cite 4 546 kg porumb boabe la ha de 
pe 650 ha. Faptul că în 1964 
rativa agricolă din Brădeanu 
nea Ploiești) a recoltat la 
hectar, în condițiile unei

coope- 
(regiu- 
fiecare 
secete

accentuate, cîte 3 458 kg porumb 
boabe, 29 000 kg sfeclă de zahăr și 
1 800 kg floarea-soarelui se datoreș- 
te în mare măsură lucrărilor de 
bună calitate executate de mecani
zatorii de la S.M.T. Smeeni. Aseme
nea exemple sînt numeroase.

Și în această primăvară, mii de 
tractoare vor porni să lucreze pe tar
lalele întinse ale cooperativelor 
agricole. In zilele care au mai ră
mas pînă Ia ieșirea în cîmp, condu
cerile S.M.T., mecanizatorii se stră
duiesc să termine revizuirea și re
pararea tractoarelor și mașinilor a- 
gricole pentru ca, o dată începută 
munca în cîmp, să se lucreze fără 
întrerupere și cu întreaga capacitate. 
Ca urmare a măsurilor organizatori
ce și a muncii harnice a mecanicilor 
și tractoriștilor, 125 SMT.-uri au 
terminat reparațiile. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut în regiunile 
Brașov, București,. Mureș-Autonomă 
Maghiară și Banat. Pe țară, planul 
de reparații a fost realizat în pro
porție de 95,6 la sută la tractoare și 
97,7 la sută la semănători pentru 
porumb. Se constată întîrzieri în re
giunile Suceava și Iași, unde repara
țiile tractoarelor au fost executate 
în proporție de numai 85 și respec
tiv 91 la sută față de prevederile 
planului.

Acum, în preajma lucrărilor de 
primăvară, în fiecare unitate se în
tocmesc, împreună cu consiliile de 
conducere din cooperativele agrico
le, planuri de desfășurare a cam
paniei. Se prevede amănunțit ce lu
crări urmează să se facă pe fie
care tarla și la fiecare cultură, în 
cît timp vor fi executate, ce mij
loace se vor folosi.

Obținerea unor recolte mari este 
condiționată în primul rînd de ca
litatea lucrărilor executate de me
canizatori. în această privință con
tează mult felul în care organiza
țiile de partid, conducerile S.M.T. se 
ocupă de educarea mecanizatorilor, 
de pregătirea lor profesională, de 
dezvoltarea unui înalt simț de răs
pundere față de mașinile încredin
țate, față de îngrijirea și folosirea 
lor cu randament maxim. Mecani
zatorului i se cere să fie un bun 
meseriaș, să cunoască temeinic ma
șina, s-o mînuiască cu pricepere. An 
de an, agricultura noastră este în
zestrată cu mașini noi. perfecționa
te, ale căror principii de funcționare 
trebuie bine însușite. Dar recoltele 
mari nu se obțin numai prin sim
pla mecanizare a unei lucrări sau a 
alteia, ci în primul rînd prin exe
cutarea lor la timpul optim, prin

tar- 
ma-

care

respectarea cerințelor agrotehnicii 
înaintate. Iată de ce fiecare meca
nizator trebuie să stăpînească în 
egală măsură și știința agrotehni
că. La cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic, ei și-au însușit nu
meroase cunoștințe în această di
recție. Acum este cazul să le aplice 
în practica muncii.

Executarea la timp a tuturor lu
crărilor agricole presupune folosirea 
tractoarelor și mașinilor agricole cu 
un randament maxim. O bună ex
periență în această privință au 
tractoriștii de la S.M.T. „23 August" 
(regiunea Dobrogea), care își depă
șesc planul cu regularitate. Expli
cația constă în faptul că fiecare din
tre ei are o bună calificare, lucrea
ză campanii întregi pe aceleași 
laie și îngrijește tractorul sau 
șina ca un bun gospodar.

Pregătirea mecanizatorilor
vor lucra în campania agricolă de 
primăvară trebuie urmărită îndea
proape de către conducerile gospo
dăriilor de stat șl ale stațiunilor de 
mașini și tractoare, de consiliile a- 
gricole regionale și raionale. în răs
timpul scurt care a mai rămas pînă 
la începerea lucrărilor, paralel cu 
pregătirea mașinilor și utilajelor se 
cuvine acordată o deosebită atenție 
instruirii brigadierilor, tractoriști
lor, minuitorilor de agregate cu pri
vire la felul cum se execută diferite 
lucrări. Trustul S.M.T. din Consiliul 
Superior al. , Agriculturii a trimis 
tuturor stațiunilor de mașini și trac
toare un plan de instruire a meca
nizatorilor, tehnicienilor și conduce
rilor din S.M.T. privind pregătirea 
mașinilor, efectuarea rodajului și a 
probelor necesare, respectarea vite
zei de lucru, alegerea discurilor în 
funcție de calibrul seminței, pregă
tirea terenului pentru însămînțare. 
executarea semănatului în rînduri 
drepte etc. Inginerii șefi din sta
țiunile de mașini și tractoare care 
au fost dotate cu noua semănătoare 
pentru culturile prășitoare, SPC-6, 
au participat recent la un instructaj 
la Uzinele „Semănătoarea". în toate 
regiunile țării s-au făcut instructaje 
cu cadrele de conducere din S.M.T. 
spre a le familiariza cu mașinile ce 
vor lucra pe ogoare. Consiliile agrico
le sînt chemate să vegheze ca toate 
aceste instrucțiuni să fie bine însu
șite de fiecare mecanizator.

în pragul însămînțărilor de pri
măvară se va organiza pregătirea 
inginerilor agronomi din cooperati
vele agricole de producție. O mare 
atenție este necesar să se acorde 
identificării discurilor de la semă- 
nătorile 2 SPC-2, care trebuie să co
respundă cu calibrul semințelor 
existente în unitățile agricole s’ocia- 
liste. In acest scop se impune ca 
Agrosemul, consiliile agricole să ia 
măsuri corespunzătoare pentru a- 
provizionarea unităților cu sămînța 
de porumb 
pot asigura 
tru fiecare

Folosind 
pînă acum,
organizatorice pentru folosirea co
rectă și deplină a parcului sporit de 
mașini și tractoare, lucrările agri
cole de primăvară se vor efectua la 
un înalt nivel agrotehnic — condiție 
hotărîtoare în obținerea unor recolte 
bogate.
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Vorbind despre marile realizări din ultimii ani, numeroși cetățeni ai Capitalei se referă, în cadrul adunărilor 
cetățenești care au loc în preajma alegerilor, la noile cartiere bucureștene

in secția de electroliză a cuprului 
de la Combinatul chimico-metalurgic 

din Baia Mare

Numeroși cetățeni din circumscripția 
electorală nr. 2 Bucureștii Noi — oameni 
ai muncii de la întreprinderile „Laromet", 
„Tehnometal" etc., medici, profesori și 
pensionari din cartier — au luat parte la 
adunarea cetățenească în care s-au în- 
tîlnit cu candidatul F.D.P. în alegerile 
pentru Marea Adunare Națională, tova
rășul Stan Dumitru, reglor la Uzinele 
„Grivifa Roșie". Ir. cuvinful său, candida
tul a înfățișat marile realizări obfihute in 
perioada actualei legislaturi, tablou de 
fapte vii, care își găsesc oglindirea în 
Manifestul Consiliului Național al Fron
tului Democrației Populare. „Am satis
facția că la ritmul anual impresionant, de 
14,8 la sută, în care s-a dezvoltat în a- 
ceastă perioadă producția industrială a 
țării, au contribuit și Uzinele „Grivifa 
Roșie” unde lucrez — a spus tovarășul 
Stan Dumitru. Să judece oricine ce în
seamnă să realizezi intr-un singur an 
cît nu se făcea altădată nici într-un de
ceniu".

Au luat apoi cuvîntul maistrul Stan 
llarion și inginerul Gheorghe Vlădescu 
de la Uzinele „Laromet", pensionara Ma
ria Huidu, directorul de școală Alexandru 
Tartacan, maistrul strungar Petru Orșa de 
la Uzinele „Grivifa Roșie” și alți 
numeroși cetățeni. Spunea inginerul Vlă- 
descu : „Am citit cu o mîndrie pe care 
o încercăm cu toții Manifestul Consi
liului Național al F.D.P. Vezi In el în-

Lucrările Conferinței pe țară
a Uniunii Scriitorilor din R. P. Romină

Marți au continuat lucrările Con
ferinței pe țară a Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Geo Bogza și Zaharia 
Stancu.

La discuții pe marginea dării de 
seamă asupra activității comitetu
lui de conducere al Uniunii Scriito
rilor și a referatelor pe genuri de 
creație au luat cuvîntul Titus Po- 
povici, Matei Călinescu, Kovacs 
Gyorgy, Octavian Nistor, secretar

al C.C. al U;T.M., Ion Istrati, Ni- 
chita Stănescu și Geo Bogza.

Lucrările ședinței de după-amiază 
au fost prezidate de Aurel Rău și 
Titus Popovici.

In continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul Tudor Ciortea, vicepre
ședinte al Uniunii Compozitorilor, 
Fănuș Neagu, Pop Simion, Alexan
dru Oprea, Marin Preda, Corneliu 
Leu, Eugen, Jebeleanu, Ion Lăn- 
crănjan și Maria Banuș.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

treaga fără, dezvoltarea ei pe toate tă- 
rîmurile, avîntul muncii socialiste. Multe 
am putea adăuga și noi, din cîte cunoaș
tem, rezumîndu-ne tie doar la raionul 
nostru „Grivifa Roșie", unde se află peste 
30 de întreprinderi. Numai în ultimii 
ani au fost create noi întreprinderi — 
„Electrofar", „Tehnometal", „Zarea" etc.; 
au fost extinse, sistematizate și moder
nizate întreprinderile „Textila Grivifa", 
„Dacia”, „Uzina metalurgică Grivifa", 
„Tableta”, iar Uzinele „Grivifa", cu veche 
tradiție revoluționară, au devenit prin 
reprofilare o puternică întreprindere con
structoare de utilaj chimic. Multe reali
zări remarcabile s-ar mai putea adăuga 
la Manifest".

Referindu-se la politica partidului de 
dezvoltare economică și social-culturală 
a țării, de creștere continuă a nivelului 
de trai, maistrul Stan llarion a spus : 
„In raion s-au ridicat cartiere întregi : 
Bucureștii Noi, Steaua, jiului, Pajurei. 
Cele aproape 8 000 de apartamente con
struite numai în ultimii patru ani consti
tuie un manifest electoral scris în mo
dul cel mai concret".

Emoționant a fost cuvîntul directorului 
de școală Alexandru Tarfacan, om că
runt, trecut prin experiența vieții. „In 
fiecare an s-a deschis în raion o școală 
nouă — a spus el. De la 212 cadre di
dactice în 1944, am ajuns azi la 875. 
Pentru un pedagog, pentru un educator, 
cifra asta spune mult. Beneficiem astăzi 
de condiții la care nici nu puteau visa 
învățătorii și profesorii de odinioară".

Fiecare vorbitor a adăugat fapte noi, 
s-a referit la alte realizări, încredințînd 
adunarea cetățenească, pe candidatul 
F.D.P., că-și va aduce contribuția, prin 
propuneri gospodărești și prin muncă 
patriotică, la bunul mers al treburilor ob
ștești.

BILANȚ
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PERSPECTIVE

Ștefan ZIDĂRIȚA

In sală, multe halate albe. Și totuși, nu 
ne aflăm într-o policlinică sau intr-un in
stitut de cercetări, ci la clubul întreprin
derii de panificație „Steagul Roșu", unde 
are loc adunarea cetățenească în cara 
alegătorii din circumscripția electorală 
nr. 26 se întîlnesc cu candidatul pentru 
Marea Adunare Națională, acad. prof. 
Gheorghe Mihoc, rector al Universității 
din București.

Numeroși vorbitori — muncitori și in
telectuali, tineri și virstnici — s-au refe
rit în cuvîntul lor la Manifestul Consi
liului Național al F.D.P., oglindă a ma
rilor înfăptuiri ale poporului nostru, con
structor al socialismului. Puternicul avînt 
al industriei și agriculturii, dezvoltarea 
impetuoasă a unor noi ramuri în econo
mia națională au determinat dezvoltarea 
învățămîntului de toate gradele.

„Corespunzător cerințelor de cadre cu 
pregătire superioară necesare construc
ției socialiste — a spus acad. Gh. A4ihoc 
— s-a extins rețeaua de universități și 
facultăți, cuprinzind in prezent peste 
I23OOO de studenți. In perioada 1959— 
1964 numărul studenților a crescut de 2,2 
ori ; aproape 60 000 de studenți sini bur
sieri. Au fost construite localul Universi
tății din Timișoara, noi spații de învăfă- 
minf la Universitatea din lași, complexe 
studențești la București și în alte centre 
universitare. Se știe — a spus in con
tinuare vorbitorul — că statul socialist a 
făurit savanților și cercetătorilor științifici 
din București, ca și celor din ioate col

țurile țării, un cadru cum nu se poaie 
mai prielnic pentru fructificarea cit mai 
deplină a tuturor energiilor și inițiati
velor".

La ampla dezvoltare a învățămîntului 
s-a referit și Ion Median, vorbind des
pre înțeleaptă politică a partidului de 
ridicare a cadrelor de specialiști nece
sari in diferite ramuri industriale care 
valorifică superior resursele naturale ale 
patriei noastre.

Din cuvintele cetățenilor care au parti
cipat plini de însuflețire la această adu
nare au prins contur noile imagini ale 
raionului V. I. Lenin, în care obiectivele 
industriale se îmbină în chip firesc cu 
noile construcții de locuințe, cu dez- 

avoltarea institutelor de invățămint și 
instituțiilor de cultură și artă.

Nicolae Gurău, maistru la .întreprinde
rea de panificație „Steagul Roșu", a vor
bit despre noile condiții în care lucrează 
muncitorii din întreprindere, despre nu
mărul tot mai mare de oameni ce-și 
petrec concediul in stațiuni de odihnă 
și tratament.

„Bucureștiul nostru s-a îmbogățit an de 
an cu zeci de blocuri noi de locuințe, 
cu parcuri, cu terenuri de joacă pentru 
copii — a spus Amalia Varodi. Femeilor, 
care se bucură de drepturi egale cu ale 
bărbaților, li s-a deschis un larg cîmp de 
activitate atît în producție cit și in acțiu
nile gospodărești. Harnice și pline de 
grijă pentru bunurile obștești, femeile se 
ocupă de îngrijirea fondului de locuințe, 
de buna gospodărire a cartierelor".

Cu mîndrie și entuziasm, cetățenii dis
cută despre înfăptuirile la care au fost 
martori și părtași, despre noile perspec
tive ce se deschid în dezvoltarea raio
nului lor. O parte din propunerile ce 
au fost făcute in întîlnirile cu candidații 
se află în 
nai, multe 
înfăptuire.

atenția sfatului popular raio- 
din acestea fiind în curs de

Paul DIACONESCU

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE

A MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR AL
MAURER.
BELGIEI

Dimensiuni noi
ale muncii artistului

necesară. Numai așa se 
discurile potrivite pen- 

calibru de sămînță.
experiența acumulată 
luînd din timp măsuri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți la amiază 
pe dl. Maurice Brasseur, ministrul 
comerțului exterior al Belgiei.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care a decurs într-o atmos
feră amicală.

La convorbire au luat
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior.

A fost de față dl. Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

parte Gogu

la S.M.T. Smeeni, regiunea Ploiești, se iace o ultimă verificare a trac
toarelor înainte de a II scoase in cimp

Foto : Gh. Amun
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In Delta Dunării s-a descărcat ieri ul
timul snop care avea să completeze can
titatea de 1 000 000 tone stuf, cîf s-a 
recoltai de la începutul acțiunii de va
lorificare a acestei însemnate bogății
turale și pînă în prezent. 1 000 000 tone 
de stuf echivalează cu 1 600 000 
metri cubi de lemn pentru celuloză, a- 
dică producția anuală a unei suprafețe 
de circa 400 000 hectare de pădure. Din 
această cantitate, 75 la sută s-a între- ' 
buințat pentru fabricarea celulozei, ia' 
25 la sută pentru industria materialelor 
de construcții. Numai la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Brăila s-au obținut din 
stuf, pînă la sfîrșitul anului trecut, 153 300 
tone de celuloză, in 1964, producția de 
celuloză a combinatului a fost cu 4 la 
sută mai mare decît întreaga producție 
de celuloză dm lemn realizata în 1938.

Colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni care muncesc în acest sector 
au obținut an de an rezultate tot mai 
bune. Față de prima campanie, cînd s-au 
recoltat 6 400 tone de stuf, in 1964 s-au 
obținut 278 000 de tone. In această pe
rioadă, gradul de mecanizare a lucrări
lor a crescut de la 0,3 la sută la peste 
90 la sută.

In Delta Dunării au mai fost execu
tate lucrări de hidroameliorații, care au 
scos de sub inundații importante zone 
stuficole. in acest scop s-au amenajat 
200 km de diguri, 800 km canale, 200 
ha de platforme. S-au construit, de ase
menea, stăvilare, ecluze și stații de pom
pare, care asigură dirijarea apelor în zo
nele stuficole destinate exploatării stu
fului. (GHEORGHE MARIAN, economist 
in Ministerul Industriei Petrolului și Chi
miei).
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Stuful recoltat a luat calea apel

Dezvoltarea mișcărijyț.teatrale în 
ănii regimului nostru, realizările de 
tot mai mare prestigiu înregistrate și 
în acest domeniu de creație sub a- 
tenta îndrumare și conducere a par
tidului sînt cuceriri care-și răsfrîng 
roadele asupra întregii noastre cul
turi socialiste în plină afirmare. A- 
desea, în contactele pe care ni le 
prilejuiesc vizitele peste hotare sau 
turneele unor trupe străine în țara 
noastră, ne dăm seama că realizări
le acestea — urmărind sistematic o 
creștere în lărgime și adîncime a ar
tei teatrale — încep să se distingă 
ca valori ce pot fi apreciate și în 
scara valorilor mondiale. Vizitatorii 
străini remarcă aceasta în impresiile 
lor, ei au cuvinte de bună apreciere 
la adresa oamenilor de teatru, a pu
blicului nostru care solicită, urmă
rește și aplaudă spectacolele noas
tre. Dacă ne interesează și ne bucu
ră recunoașterea generală a efortu
rilor făcute, nu mai puțin bucuroși 
sîntem cînd este vorba despre elo
giul la adresa publicului larg, ma
rele nostru stăpîn, cel pentru cate 
lucrăm și căruia îi închinăm crezul 
și munca. De la el, pentru el și 
împreună cu el învățăm să ne ridi
căm continuu exigențele, aspirațiile, 
nivelul. Una din mările realizări ale 
regimului nostru este neîndoios le
gătura intimă care s-a stabilit între 
teatru și publicul mereu mai avizat.

Cu un trecut relativ scurt, care 
abia depășește un secol, dar cu 
rădăcini prelungite in întreg spi
ritul artei noastre naționale, teatrul 
romînesc are o frumoasă tradiție re

Liviu CIULEI

alistă, pe care ne-au lăsat-o moște
nire venerabili înaintași și pe care 
dorim din toată inima s-o continuăm 
și s-o ducem la înflorire. Continua
rea și dezvoltarea celor mai bune 
tradiții ale teatrului romînesc, condi
ție a înfăptuirilor celor mai îndrăz
nețe, constituie o altă realizare a po
liticii culturale a partidului.

Pentru prima oară în istoria vieții 
noastre teatrale dispunem de colec
tive mari, stabile, care beneficiază 
de un sprijin multilateral din partea 
statului. Avem în prezent 44 de co
lective teatrale în Capitală și în re
giuni. Teatrul a pătruns în locuri 
unde niciodată, poate, n-a ajuns în 
trecut. Actorului, redîndu-i-se demni
tatea într-o societate bazată pe 
muncă, pe prețuirea valorilor spiri
tuale, i s-au încredințat în com
plexul culturii noastre răspunderi pe 
care inimoșii noștri înaintași nu 
le-au putut măcar închipui. Muncii 
actorului, efemeră în sine, i s-au 
creat spații de exprimare de mari 
dimensiuni. Arta noastră poate ajun
ge la vibrații autentice, poate atinge 
marile corzi ale sufletului și ale gîn- 
dului omenesc, căpătîndu-și astfel 
durată de viață în amintirea fiecă
rui spectator, devenind un bun pe 
care omul îl ia cu el, îl păstrează 
in intimitatea lui pentru a-1 readuce 
din amintire în judecată. Arta tea
trului își atinge astăzi adevăratul ei 
scop, acela de a contribui la educa-

ția cetățenească și estetică a spec
tatorului, de a-1 face să-și compare 
conștiința lui cu viața înconjurătoa
re, de a-i transmite idei înaintate și 
sentimente nobile.

Momentele de bilanț pe care ni le 
ocazionează marile evenimente ob
ștești ne fac să privim cu bucurie 
în jurul nostru și în trecutul celor 20 
de ani care au făcut posibilă aceas
tă dezvoltare impetuoasă. Sute de 
piese, sute de titluri de literatură 
dramatică văd lumina rampei — de 
Ia comorile literaturii universale cla
sice pînă la cele mai noi lucrări ale 
literaturii contemporane. Peste 3 000 
de actori îsi îmbracă în fiecare sea
ră costumul și haina lăuntrică a per
sonajelor clasice și moderne sau pe 
cea, și mai la îndemînă dar tot atît 
de grea în răspundere, din literatura 
noastră originală, pentru a trăi cele 
trei ore în cadrul restrîns al scenei, 
in care s-au concentrat sensurile 
vieții pe care o trăim și din care se 
împrăștie atîtea sensuri și învăță
minte.

Dacă mesajul teatrului și-a mărit 
puterea de pătrundere în conștiințe, 
dacă există o asemenea amplă ac
tivitate teatrală, acestea se datoresc 
grijii celor care conduc destinele 
culturale ale poporului nostru. A- 
ceastă dimensiune nouă a vieții tea
trului impune celor care îl slu
jesc o responsabilitate cres- 
cîndă și, aș putea să spun, o res
ponsabilitate cu un caracter nou. 
Conținutul nou al acestei responsa-

(Continuare în pag. II-a)

1»34 da O3TO
Soluționarea crizei 
de guvern din Sudan

Criza politică din Sudan a luat sfîrșit 
ieri prinfr-o înțelegere între partidele 
politice cu privire la repartizarea porto
foliilor ministeriale. Agenfia Reuter 
anunță că la 25 februarie ar urma să 
inceapă conferința liderilor politici din 
nordul și din sudul Sudanului,

SAIGON Reversul 
medaliei

Din Saigon se anunță că, după 
înlăturarea sa de la putere, Khanh 
a fost numit „ambasador cu mi

siuni speciale", o funcție strict ono
rifică la care, în trecut, a recurs 
și Kitanh pentru a se descotorosi 
de adversarii săi. Se anunță, de 
asemenea, că cercurile budiste nu 
și-au făcut pînă acum cunoscută 
poziția față de noul curs al situa
ției.

TRATATIVELE
ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ

Marți a sosit la Ankara, venind 
din Nicosia, mediatorul O.N.U. în 
Cipru, Galo Plaza Laso. El a a- 
vut întrevederi cu noul premier 
turc Urgiiplu și cu alți membri ai

guvernului asupra modalităților de 
rezolvare a problemei cipriote. 
Mediatorul O.N.U. va pleca apoi 
la Londra, completînd astfel o 
nouă serie de întrevederi cu re
prezentanții tuturor părților inte
resate. El va prezenta ulterior ra
portul său final secretarului gene
ral al O.N.U.

HAPRIP Ciocniri 
între studenți și poliție

O adunare de protest a studen
ților de la Universitatea din Ma
drid împotriva anulării unor con
ferințe pe teme pacifiste a fost a- 
tacată de poliție. S-au produs 
ciocniri urmate de arestarea unui 
număr încă neprecizat de studenți.
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IN PAS CU CERINȚELE VIEȚII Tema
Formele de învătămînt bazate pe 

expuneri au căpătat o largă extin
dere în regiunea Banat, ca și în alte 
regiuni ale țării. Una dintre aceste 
forme o constituie ciclurile de con
ferințe, pe care le considerăm un 
mijloc deosebit de elastic al propa
gandei de partid.

Expuneri diferențiate
Activitatea noastră în domeniul 

propagandei prin conferințe se ca
racterizează anul acesta printr-o 
mai accentuată diferențiere a ei, 
corespunzător nevoilor și preocupă
rilor oamenilor muncii. Aceasta se 
oglindește în organizarea unui nu
măr mult mai mare de cicluri de 
expuneri pentru diferitele catego
rii de auditori. In primul rînd 
este vorba de acei membri de partid 
și tovarăși din activul fără partid, 
care, prin natura activității lor, nu 
pot fi cuprinși în cercuri de studiu 
— muncitorii forestieri, din trans
porturi, de pe șantiere de construc
ții, lucrătorii din comerțul socialist 
etc. Astfel, pentru prima oară în a- 
cest an, au fost create asemenea ci
cluri pentru muncitorii forestieri 
din raioanele Lipova, Bozovici, Or
șova, Oravița. Expunerile se țin, de 
regulă, lunar, folosindu-se acele 
prilejuri cînd toți muncitorii se a- 
dună la gura exploatării. Pentru lu
crătorii din comerț au fost organi
zate cicluri de conferințe în toate 
orașele și raioanele mari ale re
giunii.

Ciclurile de expuneri au acum un 
auditoriu mai numeros și în rîndu- 
rile intelectualilor. Pe lingă confe
rințele care se țin sistematic din anii 
trecuți pentru medici, juriști, cadre 
didactice, comitetul regional, comi
tetele raionale și orășenești de par
tid au organizat noi cicluri destina
te cadrelor artistice din teatrele 
și instituțiile muzicale ale Timișoa
rei și Aradului, specialiștilor din a- 
gricultură.

Tematicile conferințelor au fost 
elaborate pe baza unei largi consul
tări a auditorilor. Plecînd de la ce
rința de a face cît mai temeinic cu
noscută politica partidului, în toate 
ciclurile a fost inclus un număr de 
expuneri menite să pună în lumină 
problemele fundamentale ale aces
tei politici, preocupările actuale ale 
partidului, aprecierile lui asupra 
problemelor interne și internațio
nale. Amintim între acestea temele: 
creșterea rolului conducător al 
partidului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului, industriali
zarea socialistă a țării noastre, po
ziția P.M.R. față de problemele 
mișcării comuniste mondiale, poli
tica externă a Republicii Populate 
Romine etc.

Alături de aceste teme cu caracter 
general, fiecare ciclu cuprinde altele 
corespunzătoare specificului activi
tății celor cărora se adresează. Ast
fel, muncitorii forestieri din Bozo
vici au audiat expuneri despre căile 
de creștere a productivității muncii 
și reducere a prețului de cost în ex-

Activistul 
de partid— 
conferențiar

Peste 1 000 de membri și candi
dați de partid și oameni ai muncii 
fără partid din Satu Mare audiază 
cele 16 cicluri de conferințe orga
nizate pentru ei în acest an de în- 
vățămînt de comitetul orășenesc de 
partid.

Pentru a asigura propagandei prin 
conferințe o calitate corespunzătoa
re, s-a luat măsura ca la această 
activitate să participe direct mem
brii biroului și comitetului orășenesc 
de partid, tovarăși din aparatul de 
partid. Practica arată că, avînd o 
bună pregătire politico-ideologică și 
de cultură generală, ei cunosc în 
același timp situația concretă din 
întreprinderi și instituții, sarcinile 
actuale, au o bogată experiență în 
munca politică, ceea ce le permite 
să îmbine strîns teoria cu practica, 
să imprime conferințelor un carac
ter actual, viu, mobilizator.

Multă vreme a existat tendința 
de a repartiza activiștilor de partid 
îndeosebi teme privitoare la con
strucția de partid. Este adevărat că 
aceste teme le sînt deosebit de fa
miliare, ei le pot pregăti cel mai 
ușor. Munca de propagandă cîștigă 
însă mult dacă activiștii țin expu
neri și despre probleme generale ale 
politicii partidului nostru. In ulti
mul timp, li s-au repartizat mai 
multe asemenea teme. Tovarășul 
loan Iențiu, membru al biroului co
mitetului orășenesc de partid și pre
ședinte al sfatului popular, a vorbit 
muncitorilor de la fabrica „Mondia- 
la“ despre statul nostru democrat- 
popular, despre dezvoltarea demo
crației socialiste în etapa actuală. 
Alți activiști au făcut expuneri des
pre sarcinile planului pe anul 1965, 
probleme ale situației internaționa
le etc.

Cu toate acestea, consider că noi 
nu tragem încă toate foloasele pe 
care le oferă participarea activiști
lor la munca de propagandă. Faptul 
că ei țin conferințe bune, interesan
te este, desigur, foarte bun, dar nu 
și suficient. Activiștii ar putea 
participa în mult mai mare măsură 
la discutarea textelor de conferințe. 
Colectivul de lectori care discută 
conferința ar putea beneficia de ex
periența activistului, discuția s-ar 
îmbogăți cu idei și fapte noi.

Ioana ANTON
director al Cabinetului orășenesc 
de partid — Satu Mare 

ploatarea forestieră în care mun
cesc, cei de la Caransebeș despre 
grija pentru păstrarea fondului fo
restier. In fața medicilor urmează 
să fie expuse teme ca: probleme 
ale cauzalității în medicină, concep
ții actuale în problemele eredității. 
Juriștii din Caransebeș ascultă con
ferințele despre probleme ale con
strucției de stat, despre transformă
rile petrecute în suprastructura juri
dică a țării noastre. Pentru inginerii 
agronomi se țin expuneri despre 
probleme actuale ale progresului 
tehnic în agricultură, despre dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole. Multe din tema
tici ar putea fi încă îmbunătățite. 
De pildă, în ciclul pentru cadrele 
medii sanitare, în locul temei despre 
evoluția științei medicale și asisten
ța medicală de-a lungul veacurilor, 
ar fi fost fără îndoială mai folosi
toare o expunere aespre probleme 
actuale ale acestei profesiuni ; pen
tru cadrele artistice nu s-a prevă
zut nici o temă -privind rolul crea
torului în socialism.

De pe acum se poate însă aprecia 
că eforturile pentru diferențierea 
tot mai accentuată a ciclurilor de 
conferințe, pentru legarea tematicii 
lor de preocupările auditorilor, au 
sporit eficacitatea acestei activități. 
Dovada o constituie în primul rînd 
afluența publicului. Oamenii vin cu 
plăcere să asculte conferințe, care 
le dau posibilitatea să învețe lucruri 
noi, să înțeleagă mai bine eveni
mentele pe care le trăiesc, să tragă 
concluzii pentru activitatea lor prac
tică.

Informare operativă
Realitatea contemporană în con

tinuă transformare ridică mereu 
alte probleme. Membrii de partid, 
masele de oameni ai muncii simt 
nevoia să fie informați operativ a- 
supra noilor probleme și evenimente 
din viața internă și internațională. 
Spre a răspunde acestor cerințe, 
comitetul regional, comitetele ra
ionale și orășenești de partid orga
nizează și ținerea de conferințe în 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază în fața tuturor membrilor 
de partid, indiferent dacă studiază 
sau nu în învățămîntul de partid. 
Astfel, membrii birourilor raio
nale și alți activiști de partid 
au făcut expuneri în numeroase or
ganizații de bază din întreprinderi, 
instituții, școli despre poziția parti
dului nostru în principalele proble
me ale vieții internaționale contem
porane, explicînd pe larg probleme 
cuprinse în Declarația partidului 
nostru din aprilie 1964.

In multe organizații s-a încetățe
nit practica de a se ține expuneri cu 
privire la problemele stringente 
care se ridică în activitatea eco
nomică a întreprinderilor respecti
ve, în viața internă de partid. 
Muncitorilor de la Uzinele construc
toare de mașini Reșița, Uzinele me
canice Timișoara, întreprinderea 
textilă Lugoj, de pildă, li s-a vorbit 
în ultimul timp despre importanța 
sarcinii puse de partid de a îmbu
nătăți calitatea produselor și căile 
prin care poate fi realizat acest o- 
biectiv în unitățile respective.
‘ De multe ori, membrii birourilor 

comitetelor raionale și orășenești, 
instructorii și alți activiști, cu pri
lejul deplasării în întreprinderi sau 
la sate, fac în fața membrilor de 
partid, a activului fără de partid, 
informări asupra unor probleme ac
tuale. Astfel, primul secretar al Co
mitetului raional de partid Orșova, 
după ce a studiat organizarea mun
cii în cooperativa agricolă de pro
ducție Domașnea, a împărtășit con
cluziile sale tuturor membrilor și 
candidaților de partid de aici în ca
drul unei expuneri în. care le-a 
arătat concret cum ar putea să-și 
îmbunătățească activitatea în viitor.

Arta expunerii
Activez de cîțiva ani ca lector vo

luntar al comitetului regional de 
partid și în acest timp am avut pri
lejul să țin mai multe expuneri la 
universitatea serală de marxism-le
ninism, în fața propagandiștilor din 
orașul Tg. Mureș și din regiune, la 
universitatea populară, la Casa ofi
țerilor și pentru studenți. în artico
lul de față îmi propun să înfățișez 
cîteva aspecte din modesta mea ex
periență referitoare la arta expune
rii — artă pe care mă străduiesc să 
mi-o însușesc.

Deși doresc să insist asupra me
todei de a expune o conferință, mă 
voi referi totuși în primul rînd la 
pregătirea ei, deoarece între aceste 
două momente există o strînsă inter
dependență.

Fundamentul oricărei conferințe cu 
caracter politico-ideologic îl consti
tuie. firește, învățătura marxist-leni- 
nistă, documentele și hotărîrile parti
dului nostru. întocmirea unei confe
rințe bune presupune, însă, pe lîngă 
studiul temeinic al acestor docu
mente, o muncă de creație, pricepe
rea de a alege ceea ce este esen
țial, de a te apropia de preocupă
rile auditoriului. Aceeași temă se 
cere - într-un fel tratată pentru pro
pagandiști și într-altfel pentru stu
denți sau pentru cadre didactice. în 
acest sens, se poate spune că con
tactul cu auditoriul nu începe în sala 
de conferințe, ci o dată cu elabora
rea expunerii.

De aceea, consider că este foarte 
important ca încă din faza elaborării 
conferinței să știm cui ne vom adre
sa. De curînd am expus în 
fața propagandiștilor din învăță
mîntul politic U. T. M. conferința 
„Cum să ne comportăm în so
cietate*. Țlnînd seama de audito

Comitetul regional de partid urmă
rește generalizarea acestei practici, 
care s-a dovedit eficientă și apre
ciată de membrii de partid.

Un nivel mai înalt 
al conferințelor

Amploarea pe care a căpătat-o 
propaganda prin conferințe, înaltele 
exigențe ce se pun cu privire la ca
litatea ei au determinat organele 
de partid să ia măsuri pentru întă
rirea grupurilor de lectori. în pre
zent, asemenea grupuri funcționează 
pe lîngă comitetul regional, ca și pe 
lîngă toate comitetele raionale și 
orășenești, cuprinzînd pe cei mai 
pregătiți comuniști din aparatul de 
partid, de stat și din economie, ca
dre din învățămîntul mediu și uni
versitar. Un pas important înainte 
în activitatea grupurilor de lectori 
l-a marcat organizarea în cadrul 
fiecăruia a unor colective speciali
zate pe discipline — economie, filo
zofie, istorie, construcție de partid. 
Discutarea de către aceste colective 
a lecțiilor elaborate de lectori con
tribuie mult la ridicarea calității 
lor.

Mai sînt însă cazuri cînd lecțiile 
sînt elaborate în pripă, superfi
cial. Se mai țin încă unele lecții 
care nu reliefează tocmai ceea ce 
este esențial și anume problemele 
actuale, sarcinile noi puse de partid. 
La unele cabinete de partid raionale 
se consideră că pentru legarea 
propagandei de viață, de specificul 
local e suficient ca textele primite 
de la cabinetul regional să fie com
pletate cu unele exemple locale, 
luate la întîmplare. Dar asemenea 
localizări sînt formale și, ca atare, 
de puțin folos. Eficiente pot fi nu
mai acele conferințe care în conți
nutul lor pun accentul pe proble
mele cu adevărat importante pentru 
raionul sau unitatea respectivă, 
ilustrează aceste probleme cu fapte 
locale și împărtășesc experiența 
înaintată, îndreptînd atenția audito
riului asupra sarcinilor nerezolvate.

Alte conferințe au un caracter 
tehnicist. De pildă, în expunerea 
„Realizarea planului de investiții", 
destinată cadrelor de bază din în
treprinderile de construcții din ora
șul Reșița, explicarea politică și e- 
conomică a importanței sarcinilor 
puse de partid în acest domeniu a 
fost înlocuită cu un instructaj pro
fesional.

Pentru a înlătura aceste lipsuri 
și a îmbunătăți calitatea conferin
țelor, comitetul regional are în ve
dere măsuri menite să vină în spri
jinul lectorilor. între acestea se pre
văd simpozioane, dezbateri pe pro
bleme teoretice actuale.

Pentru îmbogățirea experienței 
metodice a lectorilor, vom organiza 
discuții în cadrul cărora lectorii cei 
mai buni să arate cum se documen
tează, cum utilizează manualele, 
presa, revistele de specialitate, ma
terialul concret de viață, literatura, 
spre a realiza expuneri intere
sante.

• Campania electorală, care se află 
în plină desfășurare, oferă un bun 
prilej de intensificare a propagandei 
prin conferințe. Comitetul regional 
și comitetele raionale și orășenești 
de partid au luat măsuri ca în a- 
ceastă perioadă să se țină numeroa
se conferințe, simpozioane, în care 
sînt popularizate marile înfăptuiri 
ale regimului democrat-popular, o- 
glindite în Manifestul Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
Populare, profundul democratism al 
orînduirii noastre de stat, succesele 
obținute în dezvoltarea raioanelor și 
comunelor regiunii în cei 20 de ani 
de viață.

Toate acestea vor avea ca rezultat 
creșterea rolului propagandei prin 
conferințe în mobilizarea oamenilor 
muncii la . îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

loan GLUVACOV
secretar al Comitetului regional 
de partid Banat

riu, am insistat asupra principiilor 
comportării morale, încercînd tot
odată să arăt tinerilor cum vor trebui 
să conducă discuțiile în cercurile 
de studiu. Avînd de ținut aceeași 
temă pentru tinerii de la cooperativa 
„Arta Populară" (în prezent Arta 
Mobila), m-am pregătit în mod di
ferit, documentîndu-mă din timp, 
la fața locului, asupra activității a- 
cestor tineri, asupra comportării lor 
în muncă și în societate. Cu ajuto
rul exemplelor adunate, am putut 
vorbi mult mai convingător, m-am 
putut face mai bine înțeles.

în ce privește modul de a expune, 
eu sînt pentru prezentarea liberă, 
necitită, a conferințelor în fața pu
blicului. Nu absolutizez însă ideea. 
Pentru mine, expunerea liberă în
seamnă — dacă se poate spune ast
fel — însușirea temeinică a conți
nutului conferinței în procesul e- 
laborării ei, în așa fel încît să o 
pot prezenta ca și cum aș a- 
vea textul în față. Faptul că stăpî- 
nesc bine tema, că nu sînt legat de 
un text pe care să-l citesc în fața 
auditoriului, pentru a înlănțui ideile, 
îmi dă posibilitatea să realizez un 
contact viu cu publicul, să observ 
tot timpul reacția lui la problemele 
tratate, să-mi dau seama dacă am 
reușit sau nu să-i captez interesul. 
Ideea de mai sus aș exprima-o și 
astfel : raportul esențial care se sta
bilește la ținerea unei conferințe este 
acela dintre conferențiar și public, 
iar nu dintre conferențiar și textul e- 
laborat. înțelegerea acestui fapt 
este, fără îndoială, unul din „secre
tele" artei expunerii.

Un alt aspect este priceperea de 
a convinge. Conferențiarul trebuie să 
convingă auditoriul că lucrurile 

educației 
socialiste

Educația socialistă, dezvoltarea 
trăsăturilor etice noi capătă o tot 
mai mare pondere în munca organi
zațiilor de partid. Aceasta se reflec
tă și în propaganda prin conferințe 
politico-ideologice care se desfășoa
ră în regiunile Bacău și Suceava.

Cultivarea noii atitudini față de 
muncă, față de bunurile obștești și 
îndatoririle sociale face obiectul 
a numeroase expuneri, ca de pildă : 
„Comuniștii în fruntea luptei pentru 
respectarea disciplinei socialiste a 
muncii și pentru apărarea avutului 
obștesc" (alcătuită la Cabinetul re
gional de partid Bacău), „Educarea 
membrilor și candidaților de partid 
în spiritul principiilor moralei co
muniste", „Comuniștii — exemplu 
pentru ceilalți oameni ai muncii" 
ș.a. înfățișarea muncii exemplare a 
colectivelor unor întreprinderi, evo
carea unor acte autentice de eroism 
în muncă pun în lumină abnegația 
și entuziasmul, răspunderea pentru 
soarta producției, identificarea cu 
interesele generale care-i caracteri
zează pe oamenii muncii înaintați.

Nu în toate conferințele se face 
însă simțită puterea mobilizatoare a 
exemplului viu, semnificativ. Din 
conferința despre „înaltul titlu de 
membru de partid" ținută în orga
nizațiile de partid din Onești au lip
sit tocmai acele fapte de viață care 
întruchipează înaltele trăsături mo- 
ral-politice ale membrilor de partid. 
Credem că activitatea bogată a co
muniștilor din Onești merită a fi 
luată în seamă la alcătuirea unei 
conferințe care își pune drept țel e- 
ducarea membrilor și candidaților de 
partid din oraș.

Dezvoltarea conștiinței socialiste 
presupune totodată o muncă stărui
toare de combatere a manifes
tărilor retrograde. în această ac
tivitate capătă o însemnătate tot 
mai mare, așa cum s-a ară
tat la Congresul al III-lea al parti
dului, formele obștești de influen
țare a celor ce încalcă normele 
vieții sociale. Conferințele pe teme 
educative pot contribui la activi
zarea judecății opiniei publice — 
dacă, o dată cu evidențierea exem
plelor înaintate, care merită să fie 
urmate, iau atitudine împotriva ma
nifestărilor înapoiate, arată daunele 
pe care acestea le aduc. Unele con
ferințe însă nu răspund acestei ce
rințe. într-o conferință ținută recent 
în întreprinderile din Bacău se face 
numai o afirmație generală că „mai 
sînt muncitori care întîrzie de la pro
gram sau părăsesc locul de muncă 
înainte de venirea schimbului". Oare 
nu ar fi fost mai eficient ca, alături 
de aceasta, autorii să fi tradus în 
calcule economice ce reprezintă în- 
tîrzierile dintr-o fabrică ?

Chipul moral al constructorilor so
cialismului se întregește prin atitu
dinea tovărășească în relațiile de 
muncă, prin cinste și sinceritate, pu
ritate morală în viața personală. 
Iată tot atîtea aspecte care s-ar cere 
să fie mai des și mai cuprinzător 
tratate în conferințele pe teme edu
cative.

Gh. ZAMFIR

spuse de el sînt juste, părerile ex
primate să fie însușite în mod orga
nic.

Este știut că forța de convingere 
a unei conferințe rezidă înainte d? 
toate în argumentarea ei temeinică. 
Tocmai de aceea caut să susțin 
ideile pe care le prezint cu fapte 
grăitoare. îmbogățirea expunerilor 
cu exemple din viață, literatură, artă, 
știință sporește atractivitatea lor. în- 
tr-o conferință despre dezvoltarea 
științelor în țara noastră în etapa 
actuală, vrînd să ilustrez deosebi
rea profundă față de situația științe
lor în timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, am făcut apel la mărturiile 
scrise ale lui Victor Babeș și lănoș 
Bolyai. Cele citate exprimau revolta 
acestor savanți împotriva regimului 
care nu numai că nu sprijinea dez
voltarea științelor, dar și persecuta 
pe slujitorii ei. La Casa ofițeri
lor am ținut conferința : „B. P. Ro- 
mînă — stat socialist". Mi-am dat 
seama, în timpul expunerii, că am 
procedat bine folosind versuri ale 
poeților noștri, pătrunse de profunde 
sentimente patriotice.

Toate cerințele cărora trebuie să 
le răspundă o conferință bună nu 
sînt ușor de realizat. Un anumit rol 
joacă, fără îndoială, aptitudinile 
propagandistului, dar contează foar
te mult pregătirea ideologică, cultu
ra, experiența. Cu eforturi perseve
rente, propagandiștii își pot îmbo
găți mereu cunoștințele, își pot în
suși priceperea de a expune bine, 
convingător, interesant.

Schimbul de experiență în dome
niul acesta este foarte binevenit. 
Personal particip des la conferințe 
și recunosc că am învățat mult din 
experiența tovarășilor mei

Ștefan ERDELYI 
lector la Comitetul 
regional de partid 
Mureș-Autonomă Maghiară

Noul magazin alimentar cu autoservire din cartierul Grlgorescu-Cluj Foto : Agerpre»

SCRISORI
Condiții mai bune 
de lucru

Intr-o scrisoare adresată redacției 
se semnala că unele ateliere din ca
drul Institutului de cercetări electro
tehnice din Capitală nu dispun de 
vestiare și spălătoare corespunză
toare.

Direcția generală tehnică din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini ne informează că, împreună 
cu conducerea institutului, a stabilit 
măsuri de îmbunătățire a condițiilor 
de lucru în ateliere. Pînă la sflrșitul 
acestei luni, deficiențele semnalate 
vor fi înlăturate.

Numai un minut !
Actualmente, diferența între sosi

rea în Capitală a trenului accelerat 
406 Baia Mare-București și plecarea 
personalului 2005 spre Petroșeni este 
doar de un minut, fapt ce creează 
complicații călătorilor care circulă cu 
aceste trenuri — ne scrie învățătorul 
Teodor Stoiculescu din raionul Lu
duș.

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor ne informează că în 
viitorul mers al trenurilor, care intră 
peste cîtva timp în vigoare, între so
sirea trenului accelerat 406 și pleca
rea trenului personal 2005 va fi o di
ferență de 18 minute.

S-au defectat repede
Corespondentul Sepsi Istvdn ne-a 

scris: „La ușile căminului cultural 
din comuna Toncin-Făgăraș, raionul 
Reghin, au fost montate broaște noi, 
fabricate de Întreprinderea de echi
pament metalic pentru binale Ora
dea. Dat după scurt timp ele s-au 
defectat și ușile nu se mai pot închi
de. Colectivul acestei întreprinderi 
n-ar putea da produse de calitate 
mai hună ?"

Conducerea întreprinderii ne răs
punde că, întrucît s-a constatat că 
tipul de broască F.M.-50 simplă, de 
care este vorba, nu e corespunzător, 
a fost scos din planul de producție, 
urmîrid a fi înlocuit cu un alt tip de 
broască mai perfecționat.

Dimensiuni 
ale muncii 
(Urmare din pag. I-a)

bilități constă, în primul rînd, în ac
tul ds conștiință că munca noastră 
este un bun public, că ea participă 
din plin la formarea zi cu zi a con
științei socialiste a poporului. Nu lu
crăm pentru noi, pentru ceea ce se 
numea „carieră" ; clipa în care am 
gîndi astfel ar marca începutul fa
limentului nostru artistic.

Gestul artistic este un gest de dă
ruire. Se numește creație. Poate are 
ceva din gestul etern al femeii care 
naște. Are ceva din chinurile acestei 
faceri, din bucuriile și din darul pe 
care ea îl face omenirii. Dar conți
nutul acestei responsabilități mai im
plică și răspunderea pentru dezvol
tarea în adîncime și pentru progre
sul continuu al artei noastre. Am 
scris într-un articol în care încer
cam să deslușesc pulsul vieții noas
tre teatrale că teatrul romînesc a de
pășit faza unui teatru al intuiției, a 
unul teatru al emoțiilor spontane, 
mergînd către un teatru de gîndire, 
către un teatru de idei și anume al 
nobilelor idei ale socialismului, în 
care se formează și se modelează 
omul nou. Este, desigur, din punctul 
de vedere al evoluției, o fază supe-

și răspunsuri

Biblioteca
a fost redeschisă

De multă vreme, biblioteca „Gri- 
gore Alexandrescu“ din cartierul 
nostru este închisă, ne-a scris cores
pondentul voluntar Ion Pascovici din 
Capitală.

Sfatul popular al raionului Nico- 
lae Bălcescu ne informează că. a fost 
numită o nouă bibliotecară. Cititorii 
pot frecventa din nou biblioteca.

Asistență stomatologică
In comunele Băleni-Romîni și Bă- 

leni-Strhi din raionul Tîrgoviște lip
sește asistența stomatologică, ne-a 
scris corespondentul Dan D. Stoian.

Sfatul popular al regiunii Plo
iești ne răspunde că secția sanitară 
a raionului Tîrgoviște a fost înzes
trată cu o caravană stomatologică ce 
va acorda asistența solicitată și în 
aceste comune.

Transportul în comun
Un corespondent voluntar din co

muna Căzănești, raionul Tr. Severin, 
ne-a scris că autobuzele I.R.T.A. care 
circulă pe traseul Tr. Severin-F.rcea 
sînt de multe ori într-o stare tehnică 
necorespunzătoare, se defectează des, 
iar călătorii pierd timp în așteptarea 
lor. Comportarea personalului acestor 
autobuze lasă de dorit.

Inspecția regională de control 
I.R.T.A. Oltenia ne informează în 
răspunsul trimis că autobaza Tr. Se
verin a luat măsuri de a nu se mai 
trimite pe trasee autobuze ce nu co
respund din punct de vedere tehnic. 
Personalul care a avut o atitudine 
necivilizată față de călători a fost 
sancționat.

Pentru difuzarea presei
Ar fi necesară înființarea unui 

chioșc de vînzare a ziarelor în gara 
Basarab-București — ne-a scris Alex. 
Rezea. Modul în care se vînd a mim, 
pe o tarabă mică, improvizată, r.'t 
este satisfăcător.

Direcția exploatării din Direcția 
generală a poștelor și telecomunica
țiilor ne informează că în incinta 
acestei stații va fi instalat un chioșc 
de difuzare a presei.

noi 
artistului 

rioară, mai ales că prin teatrul de 
idei nu înțelegem un teatru sec, in- 
telectualist, ci un teatru în care 
ideea dezvoltă sentimentul, senti
ment care se transmite spectatoru
lui în emoție, declanșînd înțelegere, 
gîndire. Un asemenea deziderat nu 
putea fi măcar conceput dacă în 
viața noastră teatrală nu ar fi avut 
loc marile transformări de structură 
despre care am vorbit.

Firește, ne gîndim și la viitor. Mul
țumirea de sine înseamnă stagna
re și apa stătută nu e de băut. Dacă 
faza actuală a teatrului a dezvoltat 
trăsăturile sale realiste spre faza su
perioară a unei arte realist-soclalis- 
te, în aceste condiții, noi, artiștii, tre
buie să tindem spre mai mult. Cred 
că avem datoria să ridicăm a- 
ceastă muncă spre noi perspective, 
pe care posibilitățile ce le avem ni 
le solicită și ni le impun, pe un drum 
către un teatru științific, paralel cu 
dezvoltarea întregii noastre vieți e- 
conomice, obștești, un teatru cu un 
țel cultural-educativ înalt, la reali
zarea căruia ne angajăm să nu 
precupețim eforturile noastre, fie ele 
oriclt de mari.

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Varie

tăți cu autoservire (spectacol prezentat 
de Teatrul de stat de Operetă — orele
19,30).  Teatrul de Operă și Balet al R.P. 
Romîne : Prometeu, Amorul vrăjitor și 
Petrușca (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Mam-zelle Nitouche (orelp
19,30).  Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : Eminescu (orele 19,30), 
(sala Studio) : Moartea unui artist (orele
19,30).  Teatrul de Comedie : Casa inimi
lor sfărîmate (orele 20). Teatrul ,.Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cum vă place (orele
19,30).  (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Fii cuminte, Cristofor ’ (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) • 
Hipnoza (orele 19,30), (sala Studio) : So
net pentru o păpușă (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Mușcata 
dm fereastră (orele 19,30). Teatrul pen
tru copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 24): 
Vis vesel (orele 9,30). Teatrul ,,Barbu 
Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 
34) : Stăpînul apelor (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții sale 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ,,I. L. Cara- 
fiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Don 
uan (actele I și II), Idiotul (fragmente) 

— orele 20. Teatrul ,.Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei nr. 50) : Elefănțelul 
curios (orele 16), (sala din Str. Acade
miei nr. 18) : Ocheșel și Bălăioara (o- 
rele 16), Eu și materia moartă (orele
20,30).  Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20), (sala Victoria) : Aventurile u- 
nei umbrele (orele 20). Ansamblul artis
tic 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 20).

CINEMATOGRAFE
Regina cîntecelor : Patria (8; 10,45;

13,30; 16; 18,45; 21,30), București (9; 11,30; 
14; 16,30; 19: 21.30). Un enoriaș ciudat : 
Republica (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,43;
21), Modern (9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30;
20,45).  Tovarășii : Luceafărul (8,45; 11;
13,15: 15,45; 18,30, 21). Șapte mirese pen
tru șapte frați : Car păți (8,45; 10.45; 12,45; 
14,45: 16,45). Nevasta nr. 13 : Capitol (9; 
12; 15; 18; 21), Excelsior (9; 11,30: 14;
16,30 : 19; 21,30), Tomis (9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30: 21). Micul pescar — cinema
scop : Festival (9,45; 12; 14; 16,15; 18.30;
20,45).  Sărutul : Victoria (10; 12; 14; 16: 
18,15; 20,30), înfrățirea intre popoare (10; 
15,30; 17,45; 20), Arta (16; 18,15; 20.30). Cli
mate — cinemascop : Central (9,33: 12,15; 
15,15: 18,15; 21). Cu mîlnilc pe oraș : Lu
mina (10; 12.30; 15; 17.45; 20,15), Moșilor 
(15,30; 18; 20,15). Eroi curajoși ca tigrii : 
Union (16; 18,15: 20.30), Vitan 16: 18,15;
20.30) . Program pentru copii : Doina (o- 
rele 10 dimineața). Veselie la Acapulco : 
Doina (11,30: 13,45; 16; 18,45; 20,30). Delta, 
raiul albinelor — Pădurea și nisipul — 
Mai repede ca gîndul — Eroii ringului
— Glumă nouă cu fier vechi — Jakek
somnorosul — Deasupra munților Tatra: 
Timpuri Noi (10—15 în continuare ; 17; 
19: 21). Titanic vals : Giulești (10; 12; 14; 
16; 18; 20,15), Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Cascada diavolului : Cultural 
(10; 12.15; 14.30; 16.45; 19; 21,15). O btea 
cade din cer — cinemascop : Fere- iar 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45), )-
dia (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Flo- 
reasca (11; 16, 18,15; 20,30), Flamura 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Cîntind 
in ploaie : Buzești (9; 11,30; 14,30; 17;
19.30) , Bucegi (10; 12,30: 15,30; 18; 20.30). 
Dragoste la zero grade : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). La patru pași de infinit î 
Union (16; 18.15: 20,30). Paula captivă : 
Flacăra (10; 15,30; 17,45; 20). Zborul în
trerupt : Miorița (10: 12; 14; 16,15: 18.30;
20,45).  Comoara din lacul de argint — 
cinemascop : Munca (10,30: 13: 15,30; 18;
20.30) . Idiotul : Popular (16; 18,15: 20,30). 
Cel mai mare spectacol : Aurora (9; 12; 
15; 18; 21). Soție pentru un australian
— cinemascop : Cosmos (15,30; 18; 20,15). 
Hatari — ambele serii : Viitorul (10; 
15,30; 19). Intîlnire cu spionul : Colen- 
tina (16; 18,15; 26,30). Volga (10; 12,15: 15; 
17,30; 20). Viață ușoară : Rahova (15: 17; 
19: 21). Cine-i criminalul ? — cinema
scop : Progresul (15,30; 18; 20,15). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Lira (10,30; 15,30; 19,15). Ivailo : Feren
tari (16; 18,15; 20.30). A treia rachetă : 
Cotroceni (15; 17; 19; 21). Ah, Eva ’ pa
cea (11; 15,45; 18; 20,15).

Cum e vremea
Ieri tn țari : vremea a fost rece, cu 

cerul variabil, mai mult noros în Ardeal, 
unde a nins izolat, vin tul a suflat slab 
pînă la potrivit, predomlnlnd din sec
torul vestic, prezentînd Intensificări 
locale șl temporare in estul țării. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între minus 8 grade la 
Avrămeni șl Ocna Sugatag șl plus 2 
grade la Calafat și Berzeasca. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cerul 
variabil, vintul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
26 și 27 februarie a.c. In țară : Vreme 
schimbătoare și în încălzire ușoară în- 
cepînd din vestul țării. Cerul va fl 
variabil, mal mult acoperit. Vor cădea 
precipitații In toate regiunile țării sub 
formă de ninsoare șl. Izolat, lapovlță. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura Sn creștere ușoară ; 
minimele vor fl cuprinse Intre minus 12 
grade și minus 2 grade. Iar maximele 
Intre minus 5 și plus 5 grade. Local 
ceață. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul variabil, temporar aco
perit. Vor cădea ninsori slabe. Vint 
potrivit din nord-vest. Temperatura în 
creștere ușoară.
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24 FEBRUARIE 1945 VEȘTI OIN TARILE SOCIÂIISTE
Au trecut 20 de ani de la eveni

mentele din 24 februarie 1945, mo
ment important în lupta maselor 
largi populare, conduse de parti
dul comunist, pentru smulgerea 
puterii politice din miinile clase
lor exploatatoare și instaurarea 
puterii populare.

insurecția victorioasă din august 
1Ș44, descătușîrid energia revolu
ționară a maselor, a dat un puter
nic impuls luptei poporului pentru 
obiective mereu mai înalte ale 
progresului social.

Puternica influență și autoritate 
a partidului comunist, capacitatea 
sa de a mobiliza masele s-au vă
dit cu putere în marile acțiuni de 
luptă ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate pentru înfăptuirea 
reformelor democratice, pe baza 
platformei elaborate de partid, 
pentru democratizarea vieții publi
ce, pentru instaurarea unui gu
vern democratic, în continua mo
dificare a raportului forțelor de 
clasă în favoarea poporului mun
citor. In procesul creșterii valului 
revoluționar, masele muncitoare 
luau cu asalt primăriile, preturile 
și prefecturile, instalînd în frun
tea acestora reprezentanți ai po
porului ; țărănimea,, cu sprijinul 
direct al clasei muncitoare, punea 
stăpînire pe pământurile moșieri
lor.

In fața uriașului val al luptei 
revoluționare, forțele reacțiunii, 
într-o încercare disperată de a 
salva vechile rînduieli burghezo- 
moșierești, au recurs la provocări 
armate.

La 24 februarie 1945, cînd circa 
600 000 de cetățeni manifestau în 
Capitală pentru instaurarea unui 
guvern democratic, asupra coloa
nelor de demonstranți s-a deschis, 
din ordinul lui Rădescu, foc de 
mitralieră de la ferestrele Prefec
turii poliției, Ministerului de In
terne. Tot cu gloanțe au fost în- 
tîmpinați manifestanții și în alte 
localități din țară. Au căzut morți 
și răniți.

In ciuda acestor încercări de re
primare a luptei oamenilor mun
cii, amploarea demonstrațiilor a 
crescut și mai mult. Valul luptei 
populare l-a silit pe Rădescu și pe

REGIUNILE

ȚĂRII

CRIȘANA
Ca și celelalte regiuni ale țării, regiunea Crlșana a 

cunoscut in ultimele două decenii adinei transfor
mări. In industria regiunii au apărut ramuri noi, iar 
cele existente au fost dezvoltate. Uzina construc
toare de mașini-unelte „Înfrățirea"-Oradea, Uzina de 
utilaj minier din Orașul Dr. Petru Groza, fabricile de 
ulei „Interindustrial", de produse chimice „Sinteza", 
de tricotaje „Miorița" — iată cîteva din întreprin
derile construite sau modernizate în anii puterii popu
lare. O mare dezvoltare a luat industria energetică. 
S-au pus în funcțiune hidrocentrala de la Așlileu, 
termocentrala Voivozi, s-au terminat liniile electrice 
de înaltă tensiune pe traseul Aștileu-Voivozi, se află 
în construcție termocentrala de mare capacitate de 
la Oradea. S-a construit stația de prelucrare a bau
xitei de la Dobrești. Uzina de aluminâ din Oradea, 
cea mai mare construcție industrială din regiune, va 
livra în curînd primele tone de alumină pentru uzina 
din Slatina.

Încheierea procesului de cooperativizare socia
listă a deschis agriculturii regiunii largi posibi
lități de dezvoltare. La sfîrșitul anului 1964, 142 coo
perative agricole de producție aveau fonduri de bază 
de peste 1 milion de lei, 11 dintre ele de peste 5 mi
lioane lei. Cooperativa agricolă de producție din Sîn- 
tana dispunea la sfîrșitul lui 1964 de un fond de bază 
de peste 14 milioane lei, iar cea din Șimand de un 
fond de 11 milioane lei. Organizarea agriculturii pe 
baze științifice este asigurată de cei 764 specialiști 
— ingineri agronomi, zootehniști și medici veterinari. 
Există în regiune condiții deosebit de favorabile pen
tru creșterea animalelor. Efectivul de animale pro
prietate obștească a cooperativelor agricole de pro
ducție număra, la sfîrșitul anului 1964, 117 306 bovine, 
92 747 porcine, 318 374 ovine. în satele regiunii, nu
mai in perioada 1959—1964 au fost construite 28 800 
case noi.
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ceilalți reprezentanți ai reacțiunii 
din guvern să demisioneze. La 6 
martie 1945 a fost instaurat primul 
guvern din istoria Romîniei, în care 
clasa muncitoare avea rolul pre
cumpănitor. Aceasta a deschis 
drum liber unor profunde trans
formări revoluționare în viața e- 
conomică și social-politică a țării 
noastre.

Reproducem fotografii și extrase
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din presa vremii, care evocă eve
nimentele de acum 20 de ani: 
un aspect al marii demonstrații din 
Capitală, instrucțiuni date de Ră
descu pentru reprimarea manifes- 
tanților, protestele maselor largi 
din întreaga țară împotriva acțiu
nilor provocatoare ale lui Rădescu, 
facsimile care arată voința poporu
lui de a se instaura un guvern de
mocratic.

încheierea discuțiilor dintre delegațiile organelor 
de planificare din R. P. Romină și R. P. Ungară 
privind colaborarea economică și livrările reciproce 
la principalele mărfuri pe perioada 1966-1970
în zilele de 18 și 19 februarie, 

o delegație economică a R. P. Un
gare condusă de tov. dr. Ajtai 
Miklos, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, a dus discuții la 
București cu delegația romină con
dusă de tov. Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, cu privire la 
colaborarea economică și livrările 
reciproce la principalele categorii de 
mărfuri între cele două țări pe pe
rioada 1966—1970.

Dintre schimburile de mărfuri 
stabilite pentru perioada 1966—1970 
sînt de menționat îndeosebi livrările 
de laminate și țevi de oțel, mate
riale refractare, aluminiu blocuri, 
semifabricate și produse din alumi
niu, medicamente și țesături de 
bumbac din R. P. Ungară, precum 
și livrări de produse sodice, carbid, 
policlorură de vinii, coloranți orga
nici și intermediari, cherestea, mo
bilă, plăci aglomerate din lemn, mo
torină, sare și ipsos din R. P. Ro- 
mînă.

în domeniul construcțiilor de ma
șini s-a căzut de acord ca în a- 
ceastă perioadă Romînia să livreze

INFORMAȚII
PRIMIRI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI

Marți 23 februarie vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Alexandru Moghio- 
roș, a primit în audiență de rămas 
bun pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Indoneziei la 
București, Sukrisno, și pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare la București, Jeno 
Kuti, în legătură cu plecarea defini
tivă de la post a acestora.

PRIMIRE
DE CĂTRE PREȘEDINTELE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Marți 23 februarie președintele 

Marii Adunări Naționale a R. P.

Cu prilejul Zilei
Cu prilejul celei de-a 47-a aniver

sări a Zilei Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei au depus .marți 
o coroană de flori la Monumentul

_ Volumul producției globale
“ industriale a regiunii a fost 

în 1964 cu 413,7 la sută mai mare 
decît în 1950. >

—_ Agricultura dispune de o
™ puternică bază tehnico-ma- 

terială. La sfîrșitul anului 1964 
existau in regiune 3 653 tractoare, 
3 395 semănători mecanice, peste 
1500 combine pentru păioase și 
alte mașini agricole.

_ In anul școlar 1964/1965 
funcționează în regiune 901 

școli, cu 6 797 cadre didactice și 
142 910 elevi.

_ Numărul spitalelor a cres-
™ cut în anii puterii populare 

de trei ori, iar al paturilor de 
patru ori. In perioada 1961—1964 
au fost construite 39 unități sani
tare noi, printre care cele din O- 
rașul Dr. Petru Groza, Șimleul- 
Silvaniei, Salonta, Beiuș, Chiși- 
neu-Criș. Numărul medicilor s-a 
dublat față de 1948, iar al cadre
lor medii sanitare a crescut de a- 
proape 4 ori.

__ In cele 680 de cămine cul-
■■ turale șl case de cultură își 

desfășoară activitatea 1 800 de 
formații artistice, care reunesc 
peste 25 000 de artiști amatori.

_ Rețeaua comercială cuprin-
® de peste 2 300 unități de 

desfacere. Volumul produselor 
vîndute prin comerțul de stat și 
cooperatist a depășit cu 757 mi
lioane lei volumul vînzărilor din 
1960. 

utilaje de foraj și extracție a țițeiu
lui, mașini și utilaje pentru con
strucții, produse ale industriei 
electrotehnice, rulmenți, armături 
industriale, iar Ungaria va furniza 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, produse ale industriei 
electrotehnice de curenți tari și 
slabi, mașini de ridicat și transpor
tat și altele.

Părțile au fost de acord ca nivelul 
tehnic și calitativ al produselor ce 
vor forma obiectul livrărilor reci
proce, și în mod deosebit al celor din 
domeniul industriei constructoare 
de mașini, să corespundă celui mai 
înalt nivel mondial din perioada res
pectivă de livrare.

Cele două delegații au convenit 
ca la elaborarea planurilor de dez
voltare a economiilor naționale ale 
R.P. Romîne și R.P. Ungare pînă în 
anul 1970 să se țină seama de rezul
tatele actualelor discuții, subliniind 
totodată posibilitatea ca acestea să 
fie completate și lărgite la încheierea 
Acordului comercial de lungă du
rată și a Protocoalelor comerciale 
anuale dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Un
gară, privind anii 1966—1970.

Romîne, Ștefan Voitec, a primit în 
audiență de rămas bun pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare la București, Jeno 
Kuti, în legătură cu plecarea sa de
finitivă de la post.

PRIMIRE DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 23 februarie ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe dr. Johann 
Manz, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Austriei la Bucu
rești, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acre
ditare. (Agerpres)

Armatei Sovietice
Eroilor Sovietici, din Capitală. Au 
fost de față reprezentanți ai Minis
terului Forțelor Armate, ai Minis
terului Afacerilor Externe, precum 
și atașați militari acreditați în R. P. 
Romînă.

★
Atașatul militar aero și naval al 

Uniunii Sovietice la București, colo
nel V. S. Makovkin, a oferit marți 
seara o recepție cu prilejul celei 
de-a 47-a aniversări a Zilei Forțe
lor Armate ale Uniunii Sovietice.

Au luat parte general de armată 
Leontin Salăj an, ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori ai. forțelor noastre armate.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Romî
nă, atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Semnarea unul contract 
cu un șantier englez privind 
livrarea unor nave pentru flota 

comercială a R. P. Romine
In continuarea acțiunii privind 

dezvoltarea flotei noastre comercia
le, I.S.C.E. „Industrialexport" a 
purtat tratative la București și Lon
dra cu conducerea Șantierului na
val „Sir James Laing-Sunderland“- 
Anglia, în vederea cumpărării unor 
cargouri de mărfuri generale pen
tru transporturile maritime.

Contractul semnat prevede cum
părarea în condiții de credit comer
cial a două nave, fiecare avînd ca
pacitatea de încărcare de cca 15 000 
TDw, o viteză de 18 noduri și o 
autonomie de circa 12 000 mile. 
Navele vor fi construite la nivel 
tehnic mondial, asigurîndu-se un 
înalt grad de mecanizare și auto
matizare a comenzilor de naviga
ție, propulsie și încărcare, precum 
și condiții optime de confort pen
tru echipaj. Livrarea acestor nave 
este prevăzută în semestrul II 1966.

(Agerpres)

Înmînarea distincțiilor 
acordate unor orașe 
fruntașe pe tărîm 
gospodăresc

Marți după-amiază, orașului de 
subordonare raională Codlea i s-a 
înmînat diploma și premiul II pe 
țară în întrecerea pentru înfrumu
sețarea și buna gospodărire a ora
șelor, decernat de Consiliul de Mi
niștri. Cu același prilej, unui număr 
de 70 de cetățeni evidențiați în ac
tivitatea patriotică li s-a înmînat 
insigna de fruntaș.

In aceeași zi a avut loc și festi
vitatea de înmînare a mențiunii 
acordate de Consiliul de Miniștri 
orașului Tr. Severin. 80 de cetățeni, 
fruntași în munca patriotică, au 
primit insigne de „Fruntaș în gos
podărirea orașelor".

La Cărei a avut loc festivitatea 
decernării diplomei și a premiului I 
de oraș raional fruntaș pe regiunea 
Maramureș, în întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea și buna gos
podărire a orașelor pe 1964. Totoda
tă, 40 de deputați și cetățeni au fost 
distinși cu insigna de fruntaș.

Primele instalații 
în funcțiune

în apropiere de Opole (R. P. Po
lonă), au intrat în funcțiune, după 
probe tehnologice reușite, primele 
instalații ale Fabricii de țevi din lo
calitatea Zawadzki. încă în a- 
cest trimestru va ii terminată con
strucția părții a doua, iar pînă la 
jumătatea anului constructorii vor 
da în folosință și partea a treia 
a acestei întreprinderi moderne, 
care va constitui o secție a u- 
zinelor siderurgice „Swierczewski".

Fabricarea în serie a instalații
lor la uzinele „Swierczewski' 
creează perspective favorabile 
pentru extinderea producției de 
țevi și în alte întreprinderi. Astfel, 
la uzina siderurgică „Ferrum" au 
început pregătirile în vederea lăr
girii secției de țevi pentru conducte 
de gaze, iar la uzina „Zawiercie" 
se proiectează sporirea producției 
de țevi pentru foraj și prospecțiuni 
geologice la mari adîncimi.

Un vechi așezămint 
de cultură

Documentele atestă existența la Pra- 
ga a unei mari biblioteci din se
colul al XIV-lea. Ea a luat ființă pe 
lingă Universitatea Carolină și, ca 
atare, s-a numit „Biblioteca universi
tară". în anul 1773, ea dispunea de 
15 000 de volume, în deceniul al cin
cilea al secolului trecut — de 100 000, 
în 1938 — de 1 000 000. Ea a devenit 
Biblioteca de stat din Praga, în eviden
ța ei fiind peste 2 000 000 de cărți. 
Biblioteca se îmbogățește anual cu 
aproape 40 000 de volume. în secțiile 
de specialitate se păstrează 6 000 de 
manuscrise vechi și tot atîtea papiru
suri, 1 200 de manuscrise orientale și

Dinamo București — R. I. K. Goteborg
26-11

Iubitorii de handbal — spectatori și 
telespectatori — au urmărit aseară una din 
cele mai frumoase partide interna
ționale susținute în ultima vreme în 
sala Floreasca de campioana țării 
noastre, Dinamo București. Intîlnind 
în meci retur din sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" pe R.I.K. 
Goteborg (Suedia), dinamoviștii au făcut 
o adevărată demonstrajie handbalistică, 
aplaudată la scenă deschisă de public 
și chiar de adversari. Prin jocul lor ofen
siv, în care subtilitatea și repeziciunea 
combinațiilor au fost urmate de șuturi 
necrufătoare la poarta oaspefilor, bucu- 
reșfenii și-au asigurat repede avantajul 
scorului ; pînă în minutul nouă ei în
scriseseră șase puncte, în timp ce Gote- 
borg doar două I Aceeași superioritate 
s-a vădit de altfel în tot timpul partidei. 
O formă deosebită a avut Ivănescu. 
El a fost autorul a 9 puncte din cele 26 
pe care le-a înscris echipa sa. Demn 
de remarcat este că formația bucureșfea- 
nă s-a comportat bine și în apărare, ma
rea majoritate a șuturilor trase de hand- 
baliștii suedezi oprindu-se sau fiind de
viate de blocajul dinamoviștilor.

Campioana Suediei, alcătuită din ju
cători masivi, cu o bună tehnică indivi
duală, a reușit rareori să oprească atacu
rile echipei noastre. Jocul oaspeților a 
avut claritate doar în prima repriză, după 
pauză ritmul și forja de pătrundere a 
suedezilor scăzînd vizibil. Faptul se ex
plică și prin aceea că oaspejii au sosit la 
București cu numai două ore înainte de 
începerea partidei. Din cele 11 puncte 

Nimic de făcut 1 L Ionescv, înscris* nestingherit
Foto : A. Cartojan

alte tipărituri de valoare. Biblioteca 
primește 3 400 de reviste științifice, 
tehnice, de artă de pe toate meridia
nele globului.

Canale de irigație
In ultimii ani, în provincia Phenianul 

de sud (R. P. D. Coreeană) au fost con
struite două mari canale de irigație 
care folosesc apa riurilor Kapcenghan 
și Mucenghan. In curînd aici va fi dat 
în folosință un nou canal, lung de 103 
kilometri. Potrivit prevederilor, aces-* 
ta va intra parțial în exploatare în 
luna aprilie.

Apartamente pentru 
110 000 locuitori

Orașul Dresda are în prezent o 
populație de peste 500 000 de locui
tori. Peste 110 000 locuitori s-au 
mutat în locuințe moderne, dintre 
care cîteva zeci de mii în marile 
blocuri din centrul orașului unde, 
după bombardamentul aerian din 
1945, pe o suprafață de 12 km p 
nu a mai rămas nici o locuință.

Linie de producție 
pentru motoare „Diesel0

La Uzinele mecanice „Cian Nîng 
Dao“ din Hanoi (R. D. Vietnam) a 
fost dată recent în exploatare o linie 
de producție în flux pentru motoare 
Diesel cu putere mică și mijlocie, des
tinate navelor de transport și pescă
rești, precum și mașinilor agricole. în 
prezent se desfășoară și alte lucrări 
de extindere a uzinei. Se prevede con
struirea unor secții pentru fabricarea 
de mașini-unelte și instrumente de 
măsurat. în curînd, întreprinderea va 
începe să producă mașini de rectifi
cat, de frezat și alte mașini-unelte.

(16-7)
înscrise de echipa suedeză, patru se da- 
toresc lui Anderson, unul din cei mai 
buni component ai formației. Este de 
reținut că Anderson a marcat toate aceste 
goluri din lovituri de la 7 m.

Partida a fost arbitrată cu competentă 
de L. Kesthely (Ungaria).

Dinamo București — cîștigătoare, după 
cum se știe, și a meciului desfășurat la 
Goteborg (scor 24—11) — s-a calificat 
astfel în semifinalele C.C.E. Noua adver
sară a campionilor noștri este echipa el
vețiană Grasshopers Zurich. Primul meci : . 
27 februarie la Zurich ; al doilea : 20 
martie la București.

I. D.

tenis de masă Echipa romînă 
victorioasă in Anglia

Echipa de tenis de masă a R. P. Ro- 
mîne, care se află de mai multe zile 
în Anglia, a evoluat într-un nou meci 
mixt desfășurat în localitatea Brent
wood (Essex). Selecționata romînă a în
vins cu scorul de 4—2 formația Inter
national Club. Dorin Giurgiucă a re
purtat două victorii (cu 2—0) în fața 
lui Wright și a lui Neale. în proba de 
dublu mixt, Giurgiucă și Ella Constan- 
tinescu au dispus cu 2—0 (21—17; 
21—17) de Neale - Diana Rowe. Maria 
Alexandru și Ella Constantinescu au 
cîștigat cu 2—1 (22—24; 21—16; 
21—15) meciul cu Bell - Ogus.

i
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UE UEO TE HO TARE
Corespondență din Paris MONTEVIDEO sudan Criza de guvern
Dialogul n-a modificat 
pozițiile inițiale

Tratativele în legătură cu numirea 
noilor miniștri în guvernul italian

Numeroși vizitatori

Vizita ministrului de externe fran
cez Couve de Murville în S.U.A. și 
convorbirile pe care le-a avut la 
Washington cu secretarul de stat 
Rusk șl cu președintele Johnson re
prezintă un nou moment în relațiile 
franco-americane, caracterizate prin 
încordare și serioase deosebiri de 
păreri în numeroase probleme. Nici 
la Paris, nici la Washington nu s-a 
manifestat prea mult optimism în a- 
junul acestor convorbiri. Ziarul pari
zian „L'Aurore" scria : „Sînt slabe 
șansele ca ministrul nostru de 
externe să obțină altceva decît 
cuvinte de bunăvoință". Acum pre
sa franceză relevă că, în mai 
multe zile de convorbiri, nici una din 
părți n-a reușit s-o convingă pe cea
laltă ; fiecare a rămas pe pozițiile 
inițiale la capătul a ceea ce „Figaro" 
consideră „nu o negociere franco- 
americană, ci o simplă confruntare 
și o explicație" asupra unor proble
me actuale.

Pe agenda convorbirilor, problema 
situației explozive din Vietnamul de 
sud a deținut, după cum anunță pre
sa, primul loc. Cele două părți, rele
va agenția Associated Press, nu au 
fost de acord asupra modului în care 
s-ar putea ajunge la soluționa
rea crizei, în cursul convorbirilor 
manifestîndu-se „punctele de vedere 
foarte divergente ale S.U.A. și Fran
ței" în problema războiului din Viet
namul de sud. Ministrul francez — 
arată comentatorii — a susținut în 
mod ferm părerea guvernului său 
că perseverarea pe linia unei soluții 
militare „ar putea duce la o cata
strofă .

în interviul acordat unui post de 
televiziune american, ministrul de 
externe francez s-a pronunțat din nou 
în favoarea începerii cît mai rapide 
și fără condiții prealabile a unor tra
tative pentru reglementarea situației 
din Vietnamul de sud. „Cu cît se aș
teaptă mai mult, preciza el, cu atît 
situația se înrăutățește și cu atît mai 
mari sînt dificultățile în calea unei 
reglementări".

Corespondentul lui „France Soir" 
la Washington trage concluzia că 
„argumentele lui Couve de Murville 
în cursul discuțiilor cu președintele 
Johnson și Dean Rusk, pe care l-a 
întîlnit pentru a treia oară la sfîrșitul 
săptămînii, nu au modificat opinia 
interlocutorilor săi". După cum apre
ciază 
Unite 
ceză 
masa 
zate interese franceze în Indochina— 
arată că nu concep tratative decît cu 
condiția ca „rezultatele lor să fie 
acceptabile pentru Washington și 
Saigon". Agenția France Presse 
consideră că, deși nu a interve
nit o apropiere între pozițiile ce
lor două părți față de criza sud- 
vietnameză, „schimbul de păreri 
franco-american a permis, în orice

diferiți observatori, Statele 
— bănuind că poziția fran- 
decurge din speranța că la 
tratativelor ar putea fi favori-

caz, să se discute în mod realist o 
problemă gravă" și-și exprimă spe
ranța că „timpul și evenimentele vor 
permite să se înregistreze o evoluție 
într-un sens rațional". în presa fran
ceză se consideră că poziția Franței 
va exercita o anumită influență, în
tărind curentul de opinie din S.U.A. 
care se pronunță pentru o reglemen
tare pașnică în Vietnam, curent 
printre exponenții căruia se nu
mără senatorii Mansfield și Church, 
membri influenți ai partidului de
mocrat. „Vizita la Washington a 
ministrului de externe francez n-a 
fost cu totul inutilă mai ales că, 
prin intermediul televiziunii, acesta a 
dat americanilor posibilitatea să me
diteze la condițiile unor negocieri" 
— a scris „La Nation".

In cursul convorbirilor au fost a- 
bordate și alte probleme, cum sînt 
relațiile Est-Vest, problema germană, 
situația din Congo, problema Cipru
lui. Agenția France Presse relevă că 
nu au fost însă menționate probleme 
ca strategia atlantică, chestiunea 
forței nucleare multilaterale, proble
ma O.N.U. etc. După cum se știe, a- 
ceste probleme sînt dintre cele mai 
delicate în raporturile franco-ameri- 
cane și se apreciază că au fost lăsa
te la o parte tocmai pentru a nu se 
învenina și mai mult aceste raporturi. 
Referindu-se la proiectul forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., „Le 
Figaro" scrie: „în acest domeniu o 
discuție ar fi fost fără obiect, guver
nul francez continuînd să rămînă 
ostil oricărei forme de organizare co
lectivă a înarmării nucleare a Occi
dentului, care ar plasa forțele nu
cleare naționale în dependență de 
S. U. A.".

în ce privește relațiile Est-Vest, 
atît Parisul cît și Washingtonul — 
după cum arată agenția France 
Presse — sînt de acord să continue 
„pe diverse planuri" eforturile în ve
derea apropierii dintre Est și Vest. 
Cei doi miniștri, francez și american, 
au fost de acord în principiu că 
sporirea schimburilor comerciale cu 
țările socialiste va facilita îmbună
tățirea climatului internațional.

Nu este cunoscută încă o aprecie
re oficială globală asupra convorbi
rilor franco-americane. ~ 
vărat că atît partea 
cît și cea americană au 
evidență caracterul „foarte 
al convorbirilor. Couve de 
a declarat în cursul interviului tele
vizat că Franța și Statele Unite „sînt 
vechi prieteni și aliați" deși „intere
sele lor nu sînt întotdeauna aceleași 
și aprecierile lor asupra problemelor 
diferă adesea". Dar tocmai de aceea 
se consideră că convorbirile de la 
Washington au constituit doar „un 
dialog neterminat", cei doi miniștri 
de externe, francez și american, ur- 
mînd să continue în viitor discuțiile 
începute.

ROMA 23. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite :

A luat sfîrșit prima fază a tratati
velor dintre cele patru partide mem
bre ale coaliției guvernamentale, la 
care a participat și președintele Con
siliului de Miniștri, Aldo Moro. In 
cadrul tratativelor au fost abordate 
problema numirii unor miniștri, pre
cum și o serie de probleme economi
ce. Ministrul trezoreriei, Colombo, a 
declarat că la această întrunire „s-au 
discutat anumite amănunte în legă
tură cu problemele economice și 
s-au stabilit liniile generale ale ac
țiunilor viitoare. Urmează ca guver
nul să formuleze măsurile necesare".

In legătură cu eventualitatea în
locuirii unor miniștri se vorbește 
despre intrarea în guvern a lui Fan- 
fani (liderul curentului grupat în 
jurul revistei „Nuove Cronache" — 
Partidul dembcrat-creștin) în func
ția de ministru al afacerilor externe, 
precum și a lui Giolitti (Partidul so
cialist), deși acesta a declarat, eu

cîteva zile în urmă, că nu dorește să 
facă parte din actualul guvern. Se 
caută, de asemenea, un loc pentru 
un reprezentant al curentului de 
dreapta al P.D.C., condus de Ma
rio Scelba, și pentru un reprezen
tant al Partidului 
(ca urmare a 
seppe Saragat 
republicii). Vor trebui, 
miți cinci noi miniștri și un nu- 
măi' de subsecretari de stat. Dato
rită amploarei remanierii, presa ita
liană și cercurile politice o denumesc 
„criză camuflată". In unele cercuri 
bine informate se afirmă că preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Aldo 
Moro, pregătește un document care 
va fi supus partidelor din coaliția 
guvernamentală. Pentru zilele urmă
toare au fost convocate întîlniri ale 
conducerilor acestor partide și ale 
grupurilor parlamentare din Camera 
Deputaților și din Senat, pentru a 
se hotărî asupra măsurilor ce ur
mează să fie luate.

la pavilionul R.P. Romine

social-democrat 
numirii lui Giu- 
ca președinte al 

deci, nu-

După reducerea suprataxei la importurile britanice

SE AȘTEAPTA PASUL URMĂTOR
LONDRA 23. — Corespondentul 

Agerpres, Liviu Rodescu, transmite:
Primele reacții înregistrate la se

siunea Asociației europene a libe
rului schimb care se desfășoară 
la 
de 
de 
a

Este ade- 
franceză 

scos în 
cordial" 
Murville

Tudor VORNICU

Geneva sînt descrise în presa 
ieri ca foarte favorabile față 
reducerea cu cinci la sută 

suprataxei britanice. Corespon
dentul ziarului „Guardian" rela
tează : „Partenerii Marii Britanii 
consideră că reducerea a pus capăt 
în mod efectiv crizei de încredere 
în A.E.L.S., criză creată prin intro
ducerea suprataxelor în noiembrie. 
A fost, de asemenea, restabilită în
crederea în lira sterlină și în viito
rul economiei britanice". Comenta
torii țin totuși seama de con
dițiile în care a apărut această re
ducere, remareînd că Marea Brita- 
nie se află în situația de a se ară
ta „sensibilă" la cererile presante 
ale membrilor A.E.L.S., cereri pe 
care ziarul „Financial Times" le pre
zintă ca fiind „intr-o creștere per
manentă". Același ziar consideră de 
altfel că „în ciuda argumentelor 
economice nu poate exista îndoială 
că tocmai din motive politice tre
buia operată reducerea... Dată fiind 
actuala noastră situație, noi depin
dem de 
și riscul 
sigur în

Pe de 
părere că buna primire făcută redu
cerii cu 5 la sută nu trebuie să ducă 
la ignorarea faptului că în scurtă 
vreme se va cere o altă reducere

chiar anularea totală a suprataxe
lor.

Printre diversele reacții înregis
trate în capitala Marii Britanii se 
remarcă cea provenită din cercurile 
comisiei Pieței comune de la Bru
xelles, unde s-au formulat regrete 
că suprataxa nu a fost complet des
ființată. Din Copenhaga se anunță 
că premierul danez, Krag, consideră 
că reducerea ar fi putut să-și aibă 
efectul înainte de 26 aprilie, expri- 
mîndu-și totodată speranța că cei
lalți 10 la sută rămași vor fi reduși 
complet într-un viitor cît mai apro
piat.

Vizita președintelui 
Finlandei la Moscova

bunăvoința țărilor străine 
replicilor ar fi crescut de- 
mare măsură".
altă parte, ziarele sînt de

Urho 
au parti- 

Anastas 
și alte 

discutate

Și
al

ÎNĂSPRIREA RELAȚIILOR 
ÎNTRE CONGO SI UGANDA

KAMPALA 23 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor interne al Ugan- 
dei, Felix Onama, a declarat luni în 
Parlament că un avion venind din
spre Congo a bombardat o școală 
elementară dintr-o localitate înve
cinată cu frontiera congoleză. Cîți- 
va copii au fost răniți. In urma a- 
cestui nou act agresiv, a spus el, 
autoritățile Ugandei au luat măsu
rile necesare de apărare.

Pe de altă parte, din Leopoldville 
se anunță că trupele guvernului 
congolez se pregătesc în vederea 
unei mari acțiuni ofensive împotriva 
răsculaților din regiunea de nord- 
est, de Iîngă frontiera cu Uganda.

Observatorii de presă își exprimă 
temerea că operațiunile militare 
duse de trupele guvernului congo
lez în vecinătatea imediată a fron
tierei cu Uganda vor provoca o în
cordare și mai serioasă a relațiilor 
dintre cele două țări.

In centrul orașului Essen a avut loc recent o manifestație împotriva 
înarmării atomice a R. F. Germane

Primul program militar al laburiștilor
LONDRA 23 (Agerpres). — Gu

vernul englez a publicat marți o 
așa-numită „carte albă" a apărării. 
Acest document, arată agențiile de 
presă, reprezintă primul program 
militar al guvernului laburist. „Car
tea albă" 1965—1966 constituie o 
critică violentă la adresa programe
lor militare ale conservatorilor și 
subliniază că din 1952 și pînă as
tăzi s-au cheltuit în scopuri militare 
peste 20 miliarde lire sterline.^ Gu
vernul laburist se angajează să re
vizuiască politica militară a Marii 
Britanii în așa fel ca „națiunea să 
poată plăti cheltuielile necesitate de

scopuri", deși nu prevede 
mai substanțiale pentru re- 
bugetelor militare.

aceste 
măsuri 
ducerea

Cartea albă constată că întreți
nerea forțelor armate britanice în 
Germania occidentală ca și actualele 
proiecte strategice ale N.A.T.O. con
stituie o povară grea pentru econo
mia britanică.

In Cartea albă, guvernul britanic 
își exprimă speranța realizării unor 
economii prin împărțirea cu alte țări 
a cheltuielilor necesitate de cerce
tările în domeniul aviației militare 
și prin reducerea creditelor militare 
britanice în cursul anilor următori.

„Surorile morții“ 
pe banca acuzării

MUNCHEN 23 (Agerpres). — Luni 
a început la Miinchen procesul celor 
14 surori medicale naziste acuzate 
de complicitate în uciderea, între 
anii 1942 și 1945, a numeroși bol
navi incurabili din Germania. în 
calitatea lor de surori medicale, a- 
tașate pe Iîngă spitalul Obrawalde- 
Meseritz, ele au asasinat între 250 și 
300 de bolnavi.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS. la 23 fe
bruarie a avut loc la Kremlin o con
vorbire între conducătorii sovietici 
și președintele Finlandei, 
Kekkonen. La convorbire 
cipat Leonid Brejnev, 
Mikoian, Alexei Kosîghin 
persoane oficiale. Au fost
problemele relațiilor sovieto-finlan- 
deze, precum și probleme interna
ționale.

La dejunul oferit în aceeași zi de 
Prezidiul Sovietului Suprem
U.R.S.S. și de guvernul sovietic în 
cinstea lui Urho Kekkonen, A. 
Mikoian a rostit o cuvîntare. El a 
relevat că cele două părți sînt de 
acord asupra necesității dezvoltării 
și întăririi în continuare a prieteniei 
sovieto-finlandeze. Vorbitorul a a- 
nunțat că în curînd vor sosi în 
U.R.S.S. primii miniștri ai Suediei, 
Norvegiei și Danemarcei, ceea ce va 
oferi prilejul unor schimburi de pă
reri asupra problemelor de interes 
reciproc.

I.

Candidatura lui Barrientos
/

a provocat o „ceartă deschisă**
LA PAZ 23 (Agerpres). — O 

reuniune convocată de junta mili
tară boliviană pentru a se discuta 
„problema unificării naționale" s-a 
transformat într-o ceartă deschisă, 
atunci cînd s-a încercat impunerea 
candidaturii conducătorului juntei, 
generalul Rene Barrientos, la pos-

BOLIVIA

tul de președinte al țării, cu prilejul 
viitoarelor alegeri prezidențiale. 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, reprezentanții tuturor parti
delor politice boliviene prezenți la 
această reuniune s-au opus unei 
candidaturi a generalului Barrientos.

BONN 23 (Agerpres). — Directo
rul Centrului de urmărire a crime
lor de război din Ludwigsburg 
(R.F.G.), Erwin Schiile, a recunoscu,, 
că a fost condamnat în 1949 pentru 
crime de război. Anterior el recu
noscuse că a fost membru al parti
dului nazist.

Centrul, 
Schiile, 
palele 
pentru urmărirea 
război naziști.

al 
constituie 

organisme

cărui director este 
unul din princi- 
guvernamentale 

criminalilor de

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — 
Pavilionul R. P. Romîne la Tîrgul 
internațional al Atlanticului conti
nuă să se bucure de atenția oficia
lităților și a publicului vizitator. 
Zeci de mii de locuitori din Mon
tevideo și din alte orașe ale Uru- 
guayului, precum și turiști din toa
te țările Americii Latine, vizitînd 
pavilionul romînesc, și-au manifes
tat aprecierea față de realizările 
economice obținute de țara noastră.

Pavilionul R. P. Romîne a fost 
vizitat marți de dl. Luis Troccoli, 
senator, președintele Comisiei eco
nomice și financiare a Senatului din 
Uruguay, precum și de dl. Bastarica, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uruguayului în Romînia. Oaspeții 
au apreciat nivelul înalt de pre
zentare a exponatelor și s-au inte
resat de performanțele tehnice ale 
produselor industriale, precum și de 
condițiile de vînzare. Ei au avut un 
larg schimb de păreri cu delegația 
romînă cu privire la posibilitățile de 
încheiere a unor contracte comercia
le cu firmele uruguayene.

KHARTUM 23 (Agerpres). — Po
trivit agențiilor de presă, criza po
litică din Sudan, provocată de de
misia guvernului condus de Khatim 
el Khalifa a luat sfîrșit marți. După 
consultările avute ieri cu liderii 
partidelor politice din Sudan, Kha
tim el Khalifa, desemnat de pre
ședintele Consiliului Suprem să for
meze un nou guvern, a anunțat că 
s-a ajuns la înțelegerea ca portofo-

liile ministeriale să fie atribuite d’ >ă 
cum urmează: cîte trei reprezen
tanților partidului Umma, partidului 
național unionist, partidului demo
cratic al poporului și reprezentan
ților provinciilor din sud ; un por
tofoliu revine partidului comunist, 
și unul — reprezentantului parti
dului „Frații musulmani". Potrivit 
agenției Reuter, din cele 14 posturi 
în noul cabinet au fost completate 10.

VIETNAMUL DE SUD

KHANH ELIMINAT DE PE SCENA POLITICĂ
SAIGON 23 (Agerpres). — Gene

ralul Nguyen Khanh, fostul coman
dant șef al armatei sud-vietnameze, 
a fost numit, printr-un decret al 
șefului statului, „ambasador spe
cial" — anunță agenția France 
Presse. In acest fel, 
Khanh a fost eliminat de 
politică sud-vietnameză, 
noua „funcție" îl lipsește 
fel de putere.

După părerea observatorilor din 
Saigon, generalul Nguyen Chanh 
Thi, comandantul primei regiuni 
tactice — care a devenit figura cen
trală în ultimele 24 de ore — ar fi 
făcut „o bună impresie în rîndul

americane de la 
lasă să se creadă

generalul 
pe scena 
deoarece 
de orice

anumitor cercuri 
Saigon". „Aceasta 
că aceste cercuri s-ar putea sprijini 
pe Chanh Thi în evoluția situației 
de la Saigon" — scrie France Presse.

Agenția Associated Press rela
tează că, într-un interviu acordat 
unui corespondent al ei, Khanh a 
declarat marți că „este trist că tre
buie să-și părăsească trupele", dar 
că „își va continua activitatea în 
misiunea primită". El a ținut să 
sublinieze că nu va fi un „ambasa
dor rătăcitor" și că nu intenționea
ză să reprezinte Vietnamul de sud 
în „Congo sau altă țară asemănă
toare".

Tancuri pe străzile Saigonului în timpul ultimei lovituri de stat care a dus la inlâturarea generalului Khanh

PROBLEMA CIPRIOTA
• întrevederi la Atena și Ankara
• Guvernul cipriot nu acceptă tratative „în cinci“

ATENA 23 (Agerpres). — Luni a 
sosit la Atena ministrul de externe 
al Ciprului, Spyros Kyprianu, pen
tru a avea întrevederi cu reprezen
tanții guvernului grec în problema 
cipriotă. La sosire, Kyprianu a decla
rat că „amînarea dezbaterilor în Adu
narea Generală a O.N.U. a problemei 
cipriote a adus un element nou în 
această chestiune, element ale că
rui consecințe vor face obiectul con
sultărilor sale cu guvernul grec".

Referindu-se la starea actuală a 
problemei cipriote, el a subliniat că

guvernul său nu va accepta trata
tive în cinci (Anglia, Turcia, Gre
cia și reprezentanții celor două co
munități cipriote) în vederea găsi
rii unei soluții actualei crize din 
insulă, dar că „este gata să înceapă 
cu reprezentanții minorității ci
priote turce negocieri privind 
turile acesteia".

ANKARA 23 (Agerpres). — 
diatorul O.N.U. în Cipru, Galo 
Laso, și-a început imediat după so
sirea sa la Ankara întrevederile cu 
conducătorii turci.

SCURTE ȘTIRI

drep-

Me- 
Plaza

PROCESUL ÎMPOTRIVA
ZIARULUI AVGHI“
A FOST AMÎNAT SINE OIE

ATENA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Procesul împotriva ziarului 
„Avghi", intentat de procurorul 
Curții de Apel, a fost amînat sine 
die. Ministrul justiției a înaintat 
procurorului un document în care 
se arată că legea 4234, articolul 6, în 
baza căreia ar fi trebuit să fie ju
decat procesul, urmează a fi anu
lată printr-o lege de Parlament. 
Cercurile politice democratice din 
Grecia au primit cu satisfacție a- 
ceastă știre.

/BONN. — Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe vest- 
german a confirmat că directorul servi
ciilor vest-germane de ajutorare tehni
că a Yemenului, dr. Dequin, a fost ex
pulzat din această țară în urma unui 
ordin al guvernului yemenit. Purtăto
rul de cuvînt a declarat că Ministerul 
de Externe așteaptă ca Dequin să-și 
prezinte cît mai curînd raportul său în 
legătură cu cauzele acestei măsuri. El 
nu a arătat motivele expulzării lui 
Dequin.

Montgomery, capitala statului Alaba
ma, în semn de protest împotriva po
liticii segregaționiste a guvernatorului 
acestui stat, George Wallace. Poliția 
din Montgomery, a spus el, continuă 
încă să se dedea la brutalități împo
triva negrilor integraționiști.

ALGER. — Un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe al Algeriei 
a anunțat că tratativele petroliere al- 
gero-franceze vor fi reluate la Alger 
la nivelul șefilor de delegații. Cercu
rile competente ale aceluiași minister 
subliniază că actuala fază a tratati
velor va marca „o cotitură importantă 
în procesul evoluției cooperării alge- 
ro-franceze în domeniul petrolului"

TOKIO. La 22 februarie s-a des
chis la Tokio conferința internațio
nală pentru discutarea problemeloi 
legate de vînătoarea de foci în nor
dul Oceanului Pacific. La conferință, 
care va dura o săptămînă. participă 
reprezentanții Japoniei, Uniunii 
vietice, Statelor Unite și Canadei.

ROMA. Marți a fost semnat 
Roma un acord între Ministerul 
viației Civile din U.R.S.S. și Direcția 
aviației civile din Italia, privind în
ființarea unei linii aeriene directe în
tre Moscova și Roma.

NEW YORK. Luînd cuvîntul la o 
adunare a populației de culoare din 
Selma, Martin Luther King, laureat 
al Premiului N'obel pentru pace, a 
declarat luni seara că intenționează 
să organizeze un marș spre orașul

VIENA. La 23 februarie au început 
lucrările sesiunii de iarnă a Consiliu
lui guvernatorilor al A.I.E.A. (Agenției 
Internaționale pentru Energia Atomi
că). La lucrări participă delegații ce
lor 25 de state membre ale Consiliu
lui, printre care și țara noastră. Dele
gația romînă este condusă de ambasa
dorul R. P. Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană, reprezentantul permanent 
al R.P.R. pe Iîngă A.I.E.A.

LEOPOLDVILLE. După ce sîm- 
bătă ordonase expulzarea celor 13 pro
fesori trimiși de UNESCO în Congo, 
Chombe s-a văzut nevoit să revină luni 
asupra ordinului său. într-o notă adre
sată misiunii UNESCO de la Lulua- 
bourg, el a spus că ordinul de 
expulzare se datorește „unei neînțele
geri" și că acuzarea de „activitate 
contrară țelurilor urmărite de guver
nul congolez", care a fost formulată 
împotriva profesorilor, nu corespunde 
realității. S-a trimis îndată un curier 
la aeroport, dar era tîfziu. Profesorii, 
împreună cu familiile lor, plecaseră 
cu avionul spre Atena. Reprezen
tanța UNESCO de la Luluabourg și-a 
exprimat îndoiala că vreun profesor 
ar mai dori să se înapoieze în Congo.

DAMASC. In prima sa emisiune 
din dimineața de 23 februarie, radio 
Damasc a anunțat că Abdel Muhin 
Hakimi și Farhan Arassi, condamnați 
la pedeapsa capitală de Tribunalul 

1 „sub acuzația de 
:avoarea Ambasadei ame- 

au fost execu-

militar excepțional 
spionaj în favoare; 
ricane din Damasc", 
tați.

sediul Agenției 
energia atomi- 
loc un concert

VIENA. Luni, la 
internaționale pentru 
că din Viena a avut 
dat de o formație de muzică popu
lară romînească condusă de artistul 
emerit Nicu Stănescu.

In Australia de vest, la Kardinya, un puternic incendiu a mistuit o vastă 
plantație de pini

BONN. La invitația cancelarului 
Erhard, primul ministru al Norve
giei, Einar Gerhardsen, va face de la 
22 la 28 martie o vizită în republica 
federală. Gerhardsen va fi primit de 
președintele Liibke și va avea întreb 
vederi cu cancelarul Erhard, după ! 
care va vizita mai multe orașe din 
Germania occidentală.

BRUXELLES. La cererea Elveției 
sistemul vamal american la importul 
de chimicale va fi examinat la o șe
dință specială la nivel GATT în le
gătură cu lucrările rundei Kennedy. 
La această ședință specială vor lua 
parte, în afară de S.U.A., reprezentan
ții Marii Britanii, Elveției și țărilor 
Pieței comune care se consideră a- 
fectate de măsurile vamale americane.

LUXEMBURG. Potrivit datelor co
municate de înalta autoritate a Co
munității cărbunelui și oțelului, în 
ultimii șapte ani numărul minerilor 
de la minele de cărbune din țările 
comunității a scăzut cu circa o trei
me. In prezent lucrează aproximativ 
600 000 de mineri în minele acestor 
țări, față de 900 000 în 1957.
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