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însuflețite adunări cetățenești In regiunile
Ploiești, Hunedoara, Maramureș

Tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Drăghici și Dumitru Coliu
Pregătiri în gospodăriile
agricole de stat

Gata pentru a ieși
7 MARTIE
TOTI LA VOT

IA

in cimp
Gospodăriile agricole de sfat stnt gata 

să înceapă însămînțările de primăvară. 
In atelierele unităților s-a terminat re
pararea tractoarelor, semănătorilor și ce
lorlalte mașini care vor fi foiosife în a- 
propiata campanie agricolă. Gospodăriile 
agricole de stat și-au asigurat, totodată, 
cea mai mare parte din semințele nece
sare.

în unități continuă acum instruirea 
mecanizatorilor care vor lucra cu noile 
semănători de porumb S.P.C.-6 în vede
rea folosirii acestora cu maximum de 
randament și, totodată, revizuirea și repa
rarea mașinilor ce vor fi folosite la iri
garea culturilor și recoltările de vară.

Concomitent cu pregătirile pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agricole de pri
măvară, lucrătorii din gospodăriile de 
sfat au împrăștiat îngrășăminte azotoase 
pe semănăturile de toamnă. Pînă în pre
zent au fost aplicate îngrășăminte pe 75 
la sută 
toamnă.

PtrtnifaLfertwat psW temni mMxmUțani

votat!

din suprafața culturilor de
(Agerpres)

FDP
IN ZIARUL DE AZI

Colectivul Uzinei mecanice din Sinaia a încheiat primele două luni ale 
anului cu realizări însemnate în producție. Atît planul producției globale 
cit șl al producției mariă au iost depășite cu 1,5 la sută, iar la producti
vitatea muncii s-a înregistrat un spor de 0,8 la sută față de plan. In 
uzină se acordă o atenție deosebită ridicării calității produselor, un rol 
Important in îndeplinirea acestei sarcini avînd aplicarea măsurilor teh
nice șl organizatorice stabilite. In fotografie : șeful de echipă Ion Ivă- 
noiu verifică precizia operației de rectificare a cilindrului și conului de 
la pulverlzatorul pompei de Injecție pentru tractorul U 650, executată 

de Ion Marin, unul dintre muncitorii evidențiați In întrecere
Foto : Agerpres

IN ÎNTRECEREA socialistă

REALIZĂRI IN ÎNDEPLINIREA

■ In regiunea Banat

Rezultate și rezerve in legumicultura
(pag. a Il-a)

■ Clujenii despre magazinele lor
(pag. a Il-a)

■ Vești din țările socialiste
(pag. a IlI-a)

|| Corespondentă din Atena
Expectativă în problema cipriotă

(pag. a IV-a)

în toate regiunile țării continuă să 
aibă loc adunări cetățenești și întîl- 
niri cu alegătorii ale candidaților 
Frontului Democrației Populare pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare.

într-o însuflețită atmosferă, zilele 
acestea tovarășii Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici și Dumitru Coliu 
s-au întîlnit cu alegătorii din cir
cumscripțiile în care au fost propuși 
candidați în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională. însoțiți 
de conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, împreună cu alți 
candidați ai F.D.P., ei au vizitat mari 
combinate, uzine și fabrici, șantiere 
de construcții industriale și social- 
culturale, instituții de știință și cul
tură, noi cartiere.

Tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., care candidează în circum
scripția electorală nr. 1 Ploiești, s-a 
întîlnit cu muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari de la rafinăria și 
termocentrala Brazi, rafinăria Plo
iești, combinatul petrochimic, uzinele 
de utilaj petrolier „1 Mai", atelierele 
de reparat material rulant, cu țărani 
cooperatori din comunele Bărcănești 
și Brazi, cu alți alegători din institu
ții social-culturale din oraș.

în sala de festivități a uzinelor 
„1 Mai" din Ploiești a avut loc o a- 
dunare cetățenească la care au par
ticipat numeroși constructori de uti
laj petrolier, distilatori, rafinori, e- 
nergeticieni, intelectuali, țărani co
operatori, gospodine.

Tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 1 Hune- 
doara-Est, s-a întîlnit cu muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari de 
ia grupul de laminoare și oțelăria 
■nouă a Combinatului siderurgic Hu
nedoara, cu constructori de pe șan
tierul complexului spitalicesc, cadre 
didactice și elevi de la Școala me
die nr. 1, lucrători din comerț, cu 
siderurgiști de la uzina „Victoria" 
din Călan, cu țărani cooperatori din 
comunele Hășdat și Nădăștie.

La clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara a avut loc o adunare ce
tățenească la care au participat mii 
de siderurgiști, constructori, inte
lectuali, gospodine și țărani coope
ratori din satele învecinate.

Tovarășul Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., candidat în circumscrip
ția electorală nr. 1 Baia Mare, s-a 
întîlnit cu constructorii de pe șan
tierul noului 
de pe malul 
tori, ingineri 
nieră Săsar, 
metalurgic, uzina „1 Mai", Uzina 
centrală de preparare a minereuri
lor și Uzina mecanică de mașini și 
utilaje, cu 
denți de la 
3 ani și cu

în sala 
nerul" din Baia Mare a avut loc o 
adunare cetățenească la oare au 
participat mineri, metalurgiști, chi- 
miști, constructori, oameni de cul
tură și artă, studenți, gospodine.

Ca și celelalte manifestări din 
campania electorală, aceste adunări 
au demonstrat însuflețirea eu care 
este întîmpinată ziua alegerilor, 
înalta conștiință politică și cetățe
nească a maselor. Cu sentimentul de 
adevărați stăpîni ai țării, participan
ts la adunări au relevat amplul bi
lanț al realizărilor obținute de po
porul nostru sub conducerea parti
dului, în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai, perspecti
vele luminoase ce se deschid patriei 
noastre socialiste. Totodată, ei au 
discutat probleme gospodărești lo
cale, făcînd în acest sens numeroa
se propuneri valoroase. Exprimîn- 
du-și dragostea și atașamentul 
profund față de politica partidului 
și statului nostru, participanții la 
adunări au arătat voința lor de a 

' transpune în viață politica partidu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialiste — politică pusă în slujba 
bunăstării poporului, înfloririi pa
triei.

în cuvîntul său la adunarea de la 
uzinele „1 Mai" din Ploiești, Toma

ansamblu de locuințe 
Săsarului, cu munci- 

de la exploatarea mi- 
Combinatul chimico-

cadre didactice și stu- 
Institutul pedagogic de 
alți cetățeni.
cinematografului „Mi-

Rusca, muncitor la această uzină, 
a relevat puternica dezvoltare econo-4 
mică a regiunii Ploiești, ca urmare a 
politicii partidului și statului de in
dustrializare socialistă a țării. „Da
torită importantelor fonduri de 
investiții alocate de stat în peri
oada 1960—1964 — a spus vorbitorul 
— au fost construite 26 de întreprin
deri și secții noi, iar unitățile exis
tente au fost extinse și dotate cu noi 
mașini și instalații de înaltă tehnici
tate. Datorită performanțelor lor 
tehnico-economice, utilajele produse 
în uzina noastră sîpt apreciate atît 
în țară cît și peste hotare. Ca și toți 
muncitorii, eu sînt profund recunos
cător partidului nostru pentru con
dițiile minunate de muncă și de 
viață create și mă angajez să lucrez 
neobosit pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan“.

Ing. Bujor Olteanu, director gene
ral al rafinăriei Brazi, a spus printre 
altele: „Crearea rafinăriei Brazi, 
modernizarea celorlalte rafinării, 
precum și marele combinat petrochi
mic Ploiești, aflat în construcție, sînt 
o minunată întruchipare a politicii 
înțelepte a partidului de valorificare 
superioară a uneia din principalele 
bogății ale țării — țițeiul. Industria 
petrolului realizează în prezent pro
duse pe care niciodată înainte nu 
le-ar fi putut fabrica : benzine cu ci
fră octanică superioară, fracțiuni pe
troliere ușoare și alte produse cu 
largă utilizare în industria petrochi
mică. In 1964, valoarea produ
selor obținute dintr-o tonă de țiței 
prelucrat a sporit pe întreaga re
giune cu 49 la sută, depășindu-se 
astfel prevederile Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Colectivul rafinăriei Brazi este ho- 
tărît să 
calitatea 
satisfacă 
atît în 
ternă".

Președintele 
de producție 
Ivanov, vorbind la aceeași aduna
re, a scos în evidență marile schim
bări înnoitoare survenite în viața

îmbunătățească continuu 
produselor, astfel ca ele să 
cele 

țară
mai exigente cerințe 
cit și pe piața ex-

cooperativei agricole 
Bărcănești, Grigore

(Continuare in pag. III-a)
■>

PLANULUI SI A ANGAJAMENTELOR
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Otel mai mult PRIN EXTINDEREA

de calitate superioara
METODELOR MODERNE
DE EXTRACȚIE

Avioane americane 
au bombardat din nou 
teritoriul R. D. Vietnam

Candidați ai F.O. P.
->

în alegerile de deputați 

pentru sfaturile populare

Anii marilor prefaceri

Cine vizitează, la locul lor de muncă, 
pe siderurgiștii de la Hunedoara, nu 
poate să nu treacă pe la noua ofelărie, 
cu cuptoarele ei moderne, de mare ca
pacitate. Aici sînt consemnate, zi de zi, 
realizări importante în întrecerea socia
listă pentru sporirea producției de me
tal. Succese de seamă înscrie pe grafi
cele întrecerii și colectivul de la oțelăria 
nr. 1. Oamenii de aici — tineri, dar cu 
„stagiu" de mulți ani în fața cuptoa
relor — își îndeplinesc în mod exemplar 
sarcinile de producție, aplică o se
rie de măsuri stabilite cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan și luării 
angajamentelor pe 1965.

Inginerul Mihai Grigore, șeful secției, 
Și Traian Iov, secretarul organizației de 
partid, sprijină această afirmație cu ar
gumente convingătoare. în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului și a anga
jamentelor luate pe acest an, muncitorii 
fi tehnicienii secției au elaborat pînă 
acum peste 2 500 tone de oțel peste plan. 
Și ceea ce merită menționat, în mod 
deosebit, e faptul că la oțelăria nr. 1 
s-au înregistrat rezultate bune și în ridi
carea calității metalului. Sortimentele pla
nificate sînt respectate riguros. Aici se 
produc oțeluri pentru osii de vagoane, 
oțeluri de înaltă rezistență, aliate cu 
crom și nichel, apreciate de construc
torii de mașini pentru caracteristicile lor 
superioare. Oțelarii de aici acordă în
treaga atenție îndeplinirii sarcinii trasate 
de partid cu privire la ridicarea conti
nuă a calității producției. Ei au în vedere, 
înainte de toate, proprietățile fizico-me- 
canice ale metalului pe care-l elaborea-

ză. Prin serviciul de control tehnic de ca
litate din cadrul combinatului, ei sînt in
formați operafiv asupra comportării oțe
lului livrat principalilor beneficiari. In mod 
sistematic se iau măsuri pentru perfec
ționarea procesului tehnologic pe toate 
fazele. In prezent, se lucrează la sisfemul 
de reglare a vitezelor de furnare, în ve
derea îmbunătățirii proprietăților fizico- 
mecanice ale oțelurilor. Se experimentea
ză turnarea directă a unor șarje de oțe
luri speciale. Inginerii, în colaborare cu 
serviciul tehnic de cercetări și serviciul 
de control tehnic, urmăresc perfecționa
rea în continuare a tehnologiilor de ela
borare și turnare.

La cuptoarele prim-topitorilor A- 
lexandru Nojogan, Simion Mărilă și 
Traian Bîrlea disciplina tehnologi
că este respectată cu strictețe. ' Vasile 
Popeț, șeful unei echipe din hala de tur
nare, și-a obișnuit oamenii cu munca 
pe bază de instrucțiuni riguroase. Mais
trul Petre Cuc a fost repartizat să con
ducă operațiile de pregătire a trenului 
de furnare — 'o tehnologie simplă, de 
care depinde, însă, în mare măsură, cali
tatea oțelului.

Văzîndu-i pe oțelari cum lucrează, ți 
se pare că fotul este simplu. Dar elabo
rarea fiecărei șarje de înaltă calitate 
presupune un efort colectiv susținut. In 
întrecerea 
priceperea 
rezultatele 
dă, pe graficele de producție ale căror 
săgeți urcă mereu.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

socialistă, oțelarii își afirmă 
și inițiativa lor creatoare, iar 
se văd zilnic, ca într-o oglin-

La 
lu-

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
sondele de pe Valea Tazlăului se 
crează continuu. Petroliștii din schela 
Moinești înscriu zilnic, pe graficele în
trecerii, realizări însemnate în produc
ție. în cele două luni care au trecut 
din acest an, ei au dat peste plan im
portante cantități de țiței, gazolină și 
855 000 metri cubi de gaze utilizabile. 
Petroliștii schelei au acordat în această 
perioadă o grijă deosebită îmbunătăți
rii calității intervențiilor la sonde. în 
scopul măririi debitului de țiței la son
de, ei au executat 111 tratamente ou 
solvenți, 12 tratamente combinate și 7 
perforări adiționale; la 16 sonde s-au 
efectuat fisurări hidraulice, iar la alte 
13 — curățiri în talpă. Pe baza extin
derii metodelor moderne de extracție, 
productivitatea muncii a sporit într-o 
singură lună cu 3,3 la sută față de plan. 
Rezultatele obținute în creșterea pro
ducției și productivității muncii au in
fluențat în mod pozitiv și indicatorii 
financiari ai planului întreprinderii. Nu
mai în luna ianuarie s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 171000 lei și beneficii de 
656 000 lei peste sarcina de plan. în 
întrecerea pentru îndeplinirea planului 
și a angajamentelor s-au evidențiat 
muncitorii din secțiile oonduse de maiș
trii Victor Dimofte, Petre Lichi și ing. 
Nicolae Constantin.

Avioane aparținînd forțelor mi
litare americane și trupelor sud- 
vietnameze au efectuat marți 
două noi raiduri asupra terito
riului R.D. Vietnam. (Amănunte în 
pag. a IV-a).

Instalarea noului șef 
de stat în Uruguay

La Montevideo a avut loc ce
remonia instalării lui Washington 
Beltran în postul de președinte al 
Consiliului național guvernamental 
din Uruguay. Beltran • este președin
tele Partidului naționalist de dreapta, 
post pe care l-a ocupat după înceta
rea din viață în luna trecută a fos
tului președinte Luii Giannastassio. 
Agenția A. P. menționează că man
datul fostului președinte a expirat la 
1 martie. Potrivit prevederilor consti
tuției funcția de președinte al Consi
liului național guvernamental esfe ocu
pată prin rotația, pe o perioadă de 
un an, de către patru din cei 9 
membri ai Consiliului, In ordinea ob
ținerii numărului de voturi. Mandatul 
consiliului este de 4 ani.

Cantități sporite 
de ciment 
pentru șantiere

CLUJ (coresp. Scînteii"). — La fa
brica de ciment „Victoria socialistă" 
din Turda s-au aplicat încă de la înce
putul anului o serie de măsuri tehnice 
și organizatorice menite să asigure în
deplinirea planului și a angajamentelor 
luate în întrecere. Aceste măsuri își do
vedesc eficiența în realizările obținute 
în producție. De la începutul anului și 
pînă în prezent, colectivul fabricii a dat 
peste prevederile planului 6 061 tone 
de ciment, 7 000 tone de clincher, 2 300 
tone de var și peste 9 200 tone de 
calcar. Depășirea planului a avut loc 
în principal pe seama creșterii indicilor 
de utilizare a agregatelor. La cuptoa
rele de clincher s-au montat injectoare 
de gaz perfecționate și zone de lanțuri 
îmbunătățite ; cuptoarele 7 și 8 au fost 
înzestrate cu dispozitive de reglare au
tomată a arderii. în această perioadă 
s-au evidențiat în întrecere echipa conJ 
dusă de loan Partenie de la secția mori 
brute, muncitorii Nicolae Damian de 
la cuptorul de clincher, Alexandru To- 
dea ae la morile de ciment și Vasile 
Mureșan de la cariera de calcar.

îmbunătățirea alimentării cu apă
a unor orașe

în ultimii ani, statul 
a alocat fonduri Însem
nate pentru dezvolta
rea rețelei de alimen
tare cu apă potabilă a 
unui mare număr de 
orașe și localități din 
țară. între 1960—1964, 
rețeaua de apă s-a ex
tins cu circa 2 100 km, 
iar cea de canalizare 
urbană cu încă 1 009 
km. Anul acesta se 
prevede extinderea re
țelei de distribuție în 
orașe cu peste 200 km; 
debitul de apă va spo
ri cu peste 45 milioa
ne m c 
trecut.

Pentru 
cerințele 
de consum, 
va primi cu 80 000 m c 
mai multă apă pe zi. 
în acest scop continuă 
lucrările de construe-

iată

a 
tot

de anul

satisface 
mai mari 
Capitala

ție și amenajări la ba
rajul de pe Argeș șl 
de mărire a capacității 
stației 
„Sud", 
minat 
țiunii
Se află în curs de exe
cuție lucrări importan
te pentru alimentarea 
cu apă a orașului Cra
iova. Printre altele, se 
execută o conductă 
magistrală din tuburi 
de beton armat pre- 
comprimat pentru adu
cerea apei de la Izvar- 
na. La terminarea 
debitul va spori 
80 000 mc pe zi. în 
vederea îmbunătățirii 
alimentării cu apă a 
orașului Piatra Neamț 
se vor fora noi puțuri, 
far pînă la sfîrșitul 
trimestrului III se pre
vede terminarea unei

de pompare 
Recent s-a ter- 
dublarea aduc- 
Argeș—Arcuda.

el 
'de 
de 

lucrări 
unei

încheierea dezbaterilor 
in Adunarea națională 
turcă

în Adunarea națională turcă au 
luat sfîrșit marți seara dezbateri
le asupra programului guvernului 
Urgiiplil. încheierea dezbaterilor 
a avut loc în baza unei moțiuni 
care a întrunit o majoritate de 12 
voturi. Liderii celor patru partide 
ale coaliției au anunțat că vor a- 
corda încredere guvernului. Dacă 

■nu vor interveni disensiuni în rîn- 
dul acestor partide, se pare că 
guvernul UrgCplii va obține votul 
de învestitură.

SILVIU DUMITRESCU
■udor la Atelierele de reparat ma
terial rulant din Capitală a fost 
propus candidat în circumscripția 

orășenească nr. 399

Inepuizabilele frumuseți ale vie
ții nu s-au înfățișat niciodată sen
sibilității artistului într-o lumină 
mai generoasă, într-o mai amplă 
perspectivă decît astăzi. Sîntem în 
țara noastră martori ai unor trans
formări profunde, pe toate planu
rile, în toate direcțiile de activita
te umană, transformări pe care ar
tistul de azi se străduiește să le 
aprofundeze, să le cuprindă și să 
le dea expresie. Este un puternic 
stimulent pentru oamenii artei și o 
nesecată sursă de inspirație faptul 
că harnicul și talentatul nostru po
por, călăuzit de partidul clasei 
muncitoare, înfăptuiește în anii 
noștri ceea ce generații de înain
tași luminați au năzuit să înfăptu
iască, clădește cu succes o viață 
nouă, își afirmă cu tărie capacită
țile materiale și spirituale.

Bătînd cu pasul adesea, în ulti
ma vreme, locuri de o neasemuită 
frumusețe, pe valea Bistriței, a Ol
tului, a Argeșului, am avut mereu 
satisfacția de-a vedea cum omul 
eliberat înscrie în peisajul ne
schimbat de milenii semnul tăriei și 
voinței sale. Mari hidrocentrale, 
Zvelte construcții de fabrici șl uzi
ne presărate de-a lungul și de-a 
latul țării, orașe noi răsărite-n soa
re, parcă făcute să Incinte privi
rea, liniile armonioase ale arhitec
turii modeme pe litoral — au a- 
dăugat la farmecul priveliștilor na
turale noile frumuseți ale socialis
mului.

Trăim deopotrivă o epocă de mari 
prefaceri spirituale. Literatura, aria 
plastică, muzica se dezvoltă în 
condiții de neconceput odinioară.

iar publicul consumator de valori 
spirituale a crescut considerabil. 
Există astăzi la noi un climat de
osebit de prielnic culturii și parti
cipării la viața artistică și cultura
lă a unor mase largi, fapt care își 
găsește expresie în marele interes 
cu caro sînt întîmpinate noile apa
riții editoriale, spectacolele, con
certele, expozițiile de artă. Ca 
pictor, mi-aș permite să relev 
cîteva aspecte caracteristice. 
Familia artiștilor plastici și-a 
lărgit mult rîndurile, maeștrilor din 
generația vîrstnică li se alătură 
mereu tinere și viguroase talente, 
centrelor tradiționale de cultură li 
s-au adăugat altele noi. Avem la 
dispoziție ateliere de creație, săli 
de expoziții, mijloace nelimitate de 
a lua contact direct cu viața, cu 
noile realități. Există astăzi efectiv 
posibilitatea ca nici o forță crea
toare, nici o energie să nu se piar
dă, să nu se oprească la jumăta
tea drumului. Datorăm aceste con
diții noi și deosebit de fertile poli
ticii clarvăzătoare a partidului și 
statului, le datorăm poporului nos
tru care a dat pe Andreescu, pe 
Luchian, pe Petrașcu, pe Brîncuși.

Ținînd pasul cu efervescența 
creatoare a milioanelor de oameni 
ai muncii, răspunzînd înaltei pre
țuiri de care se bucură astăzi cul
tura și slujitorii ei, noi, artiștii plas
tici, avem datoria de a crea 
o artă a vremii noastre, a epocii 
socialismului, care să satisiacă se
tea de frumos a poporului și care 
să înalțe tot mai sus prestigiul cul
turii rominești.

Pavel CODIȚĂ

ei, 
cu

stații de pompare 
a unei conducte 
refulare. Aproape 
Sibiu se fac 
pentru crearea
noi surse de apă prin 
construirea unui baraj 
și a unei prize pe rîul 
Cibin, a unei stații de 
tratare, precum și 
pentru refacerea rețe
lei actuale de distribu
ție. Anul acesta ur
mează să fie terminate 
stația de captare a 
apei de suprafață din 
Cibin, conducta de a- 
ducțiune și stația de 
tratare, asigurindu-se 
astfel populației 
debit suplimentar 
24 000 mc pe zi. 
Tirgu Jiu se va da 
funcțiune cea 
două conductă 
duețiune de la

un 
de
La 
în

de-a 
de a- 

Runcu.

Masă rotundă"99

in Sudan
După discuțiile dintre liderii parti- 

udelor sudaneze din nord și aripa de 
stingă a partidului sudist Sanu, la 
Khartum a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că cele 
două părți au hotărît să participe la 
conferința „mesei rotunde", consa
crată rezolvării problemei „sudului", 
în comunicatul transmis de pos
tul de radio Omdurman a fost a- 
dresat totodată un apel către cei
lalți conducători ai grupării Sanu, 
precum și către alți lideri politici 
din sud de a ajunge la un acord 
privind reglementarea pașnică a 
problemelor pe care le implică si
tuația din provinciile meridionale ale 
Sudanului.

PAUL DINCULESCU
director științific Ia Institutul 
„Pasteur* este candidat în cir
cumscripția orășenească nr. 416 

București

MARIA TOPALA GHEORGHE POSTOLACHE
Inginer agronom la cooperativa președintele cooperativei agricole 
agricolă de producție din comu- . . ..
na Llmanu, raionul Negru Vodă. de P'°ductl’ «»« comuna Tlfești.
este candidată In circumscripția candidat In circumscripția regiona- 

electorală comunală nr. 29 lă nr. 48 Galați
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IN REGIUNEA BANAT

REZULTATE Șl REZERVE
In legumicultura

De cîțiva ani, Consiliul agricol regional Banat organizează la Arad, 
tn perioada de iarnă, o consfătuire privind cultivarea legumelor. In 
cadrul consfătuirii organizate recent s-au analizat realizările unităților 
agricole în ce privește sporirea și eșalonarea producției de legume, 
măsurile care trebuie luate pentru obținerea unor rezultate mai bune 
tn acest an.

Maeștrii recoltelor bogate de legu
me s-au întâlnit recent la Arad, la o 
consfătuire în care au dezbătut pro
blemele muncii lor. Au venit aici nu 
numai datorită invitațiilor primite, 
ci și atrași de realizările și experien
ța dobîndită de legumicultorii local
nici. într-adevăr, anul trecut, în re
giunea Banat s-au cultivat 9 500 de 
hectare cu legume și 1 900 de hecta
re cu cartofi. Poate că cifrele, în sine, 
n-ar spune prea mult dacă nu am a- 
dăuga că pe o mare parte din supra
fețele amintite s-au extins răsad
nițele, serele, adăposturile de polieti
lenă, că se aplică o serie de meto
de interesante, care au dus la crește
rea rapidă a producției la hectar. în 
afară de aceasta, mulți participanți 
la consfătuire au venit să împărtă
șească din experiența cooperativelor 
agricole în care lucrează.

Au fost aprecia- 
I te rezultatele co-SîimUWrea operativei agrico- 

materidlă le din Tomnatec. Președinteie ei, to
varășul Petru Fe- 

neși, a relatat că în 1964 de pe 75 ha 
cultivate cu legume s-a obținut o 
producție de 24 837 tone, realizîn- 
du-se un venit de 5 610 000 lei. La 
roșii s-au recoltat, în medie la hec
tar, 47 000 kg cu o valoare de 
130 500 lei, iar la ardei, cîte 17 070 
kg la hectar, în valoare de 32 080 lei. 
Rezultatele acestea au la bază fap
tul că aici toate lucrările se execută 
la timp și la un nivel agrotehnic ri
dicat, membrii cooperativei fiind 
cointeresați în sporirea producției. 
Membrii brigăzii legumicole cunosc 
din timp sarcinile de producție ce le 
revin și lucrează cu hărnicie în 
vederea realizării și depășirii lor. 
Pentru cantitatea de recoltă care se 
obține în plus, ei primesc plată su
plimentară. La cultura roșiilor, anul 
trecut, valoarea plății suplimentare 
a fost de 409 000 lei, iar la ardei 
de 143 000 lei. Pentru depășirea pro
ducției prevăzute, membrii coopera
tivei agricole care lucrează în echi
pa întâi au primit ca plată supli
mentară cîte 8 lei la ziua-muncă 
prestată la lucrările de la grădină. 
S-au acordat stimulente și pentru 
recoltarea la timp a roșiilor, amba
larea lor în bune condiții etc.

Și în alte cooperative agricole se 
aplică plata suplimentară pentru de
pășirea producției prevăzute, se ex
tind metodele înaintate de cultivare 
a legumelor. Prețioasă este experien
ța cooperativei agricole din Aradu- 
Nou. Fiind situată în imediata apro
piere a orașului, cooperativa a extins 
îndeosebi cultura forțată de ridichi, 
ardei, castraveți, conopidă, roși:, 
mult cerute pe piața Aradului. Anul 
trecut, culturile forțate în răsadnițe 
au ocupat 10 000 mp, iar în seră — 
2 400 mp. Cooperativa a reușit ca 
încă de la sfîrșitul lunii aprilie să 
recolteze ardei iuți, iar la începutul 
lunii mai să vîndă prima producție 
de castraveți. Veniturile realizate de 
la culturile forțate care s-au ridi-

putut realiza peste tot recomandarea 
consiliului agricol regional de a se 
amenaja cîte 300—350 mp de răsad
nițe la fiecare hectar de roșii tim
purii și 200—250 mp pentru celelalte 
culturi, în vederea asigurării unei 
densități optime a plantelor legumi
cole la plantarea în cîmp. Cauza 
principală: primele prefabricate din 
beton pentru ramele 
produse la Turda au 
punzătoare, iar unele 
forestiere au livrat

în condiții 
asemănă

toare

cat la 64,68 lei de fiecare mp la 
ardei iute, 54,53 lei la mp de cas
traveți și la 40 lei la mp de roșii 
sînt cu mult mai mari decît cele 
ce se obțin în mod obișnuit. 
Aceste rezultate au dus la obținerea 
unui venit de 2 milioane de lei din 
cultura legumelor. Asemenea exem
ple sînt numeroase în regiune.

La consfătuire 
s-a subliniat că în 
regiune există im
portante posibili
tăți de sporire a 
producției de le

gume. în unele unități, recoltele me
dii la hectar sînt sub posibilități, 
ceea ce se reflectă și în veniturile 
realizate de la această cultură. Iată 
un exemplu. La cooperativa agri
colă din Sînmartinul Sîrbesc, mun
ca a fost bine organizată atât la 
lucrările de întreținere, cît și la re
coltat. Ca urmare, de pe cele 110 
hectare cultivate cu legume s-a rea
lizat un venit mediu de 21 000 lei 
la hectar. în condiții asemănătoare, 
cooperativa agricolă din Ivanda a 
realizat, de pe cele 73 ha cu legume, 
numai 11 000 lei la hectar. Care sînt 
cauzele ? Pe lîngă faptul că lucră
rile de întreținere nu s-au efectuat 
la timp, recoltatul a întârziat mult, 
producția deprecjindu-se. Consfă
tuirea a căutat să stabilească mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor.

Un mijloc prin
cipal pentru spori
rea producției de 
legume îl consti
tuie irigarea cul
turilor. în regiune

există importante surse de apă : Mu
reșul, Bega, Carașul etc. Acestora li 
se adaugă marile rezerve de apă din 
pînza freatică aflată la o adîncime 
de numai 4—5 metri. Multe unități 
folosesc cu pricepere irigarea cultu
rilor, obținînd recolte mari. Totuși 
în regiune sînt irigate suprafețe 
mici. în 1964, din cele 1 370 ha iden
tificate și propuse pentru a fi ame
najate în vederea irigațiilor, nu 
cultivat în sistem irigat decît 
ha. Participanții la consfătuire 
subliniat că este necesar ca
timp consiliile agricole să stabileas
că măsuri pentru extinderea supra
fețelor irigate de legume și să spri
jine îndeaproape cooperativele agri
cole în această acțiune.

Asigurarea răsadurilor de bună 
calitate constituie un factor impor
tant în realizarea unor recolte mari 
și mai timpurii. Succesele obținute 
an de an de cooperativele agricole 
din Dorobanți, Curtici, Macea se da- 
toresc în mare măsură asigurării u- 
nor răsaduri 
te, care au
vreme în cîmp. Anul trecut, în 
giune s-au amenajat 800 000 mp ră
sadnițe — cea mai mare parte 
destinată creșterii răsadurilor 
tru legumele timpurii. Dar nu

Irigații, 
răsadnițe, 
eșalonare

s-au
228 
au 

din

de 
fost

bună calita- 
plantate de- 

re-

fiind 
pen- 

s-a

de răsadnițe 
fost necores- 
întreprinderi 
ou întîrziere 

materialul lemnos. Pentru producția 
acestui an, luîndu-se măsuri de în
lăturare a unor asemenea deficiențe, 
au fost însămînțate suprafețe mari 
de legume în răsadnițe, încît există 
condiții de asigurare a răsadurilor 

. necesare.
Problema eșalonării producției de 

legume a fost, de asemenea, discu
tată pe larg la consfătuirea de la 
Arad. în regiunea Banat s-au ob
ținut' realizări importante în 
privește producerea legumelor 
primă apariție : spanac, salată, cea
pă verde etc, ca și a celor cultivate 
în răsadnițe. în 1964 s-au făcut ră
sadnițe și sere pentru producerea 
de legume timpurii pe aproape 
240 000 mp. în același scop a fost 
extinsă mult protejarea legumelor 
cu folii de polietilenă. Mare parte din 
acestea au fost folosite la protejarea 
culturilor de roșii. întrucît organele 
contractante au solicitat ca în acest 
an recolta de roșii timpurii să fie 
obținută mai devreme, consfătuirea 
a făcut unităților producătoare o se
rie de recomandări privind îmbună
tățirea agrotehnicii.

în regiune s-a simțit lipsa roșiilor 
de vară și de toamnă deoarece unele 
unități agricole nu cultivă legume de 
vară și de toamnă. Ținîndu-se seama 
de necesitățile de aprovizionare a 
populației în perioada de vară și 
toamnă, ca și de necesarul de mate
rii prime pentru industria alimen
tară, este necesar să se acorde o mai 
mare atenție cultivării legumelor 
destinate acestor perioade.

O atenție deose- 
_ i , bită s-a acordat înDor valori* dezbaterile con-

ficarea ? sfătuîrii problemei
’ valorificării legu

melor. Anul trecut, 
cooperativele agricole au valorificat 
prin unitățile contractante 60 556 
tone de legume și 6 785 tone de car
tofi timpurii. Multe unități agricole 
și-au organizat bine munca la recol
tatul și ambalatul legumelor, majo
ritatea produselor fiind încadrate în 
categorii superioare. în ce privește 
valorificarea legumelor s-au mani
festat și o serie de deficiențe. Uni
tățile contractante, întreprinderea 
„Fructexport" și cooperația nu au 
preluat la timp unele cantități de 
roșii timpurii, castraveți, conopidă 
de toamnă, cartofi etc. Așa s-a în
tâmplat cu roșiile timpurii de la Ma- 
cea și Sînmartin și cu conopida de la 
Tomnatec. Pentru alte sortimente — 
ardei, vinete, cartofi de vară, roșii de 
toamnă — la care producția a fost 
mai mică decît cerințele, lucrurile 
s-au petrecut invers. Unele neajun
suri au existat și în ce privește asi
gurarea ambalajelor de către unită
țile contractante și a mijloacelor de 
transport de către C.F.R.

întrucît la consfătuirea de la Arad 
au participat, pe lingă cei care răs- 
pifhd direct de recolta de legume — 
președinți, specialiști din cooperati
vele agricole — și reprezentanți al 
organizațiilor contractante, s-au pu
tut stabili măsuri concrete pentru 
sporirea producției și valorificarea 
ei în cele mal bune condiții.

In comuna Popești-Laordoni da lingă București a fost dat recent în folosință un local nou pentru căminul 
cultural. Aici se află șl o bibliotecă cu peste 7 000 de cărți. în fotografie : sala de lectură

Foto : Agerpm
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CONCURS REGIONAL
AL ARTIȘTILOR AMATORI

Pe scenele căminelor culturale din re
giunea Suceava se prezintă primele spec
tacole în cadrul concursului regional al 
formațiilor muzical-coregrafice, organi
zat de Comitetul regional pentru cul
tură și artă în colaborare cu Consiliul 
regional al sindicatelor și Uniunea re
gională a cooperației meșteșugărești. La 
întrecere participă 1 500 formații care 
grupează peste 33 000 de artiști amatori. 
Concursul are ca scop permanentizarea 
activității formațiilor artistice, valorifi
carea folclorului local, și continua ridi
care a nivelului calitativ al interpre
tării. Un obiectiv al întrecerii îl 
constituie crearea de ansambluri fol
clorice comunale și grupuri folclorice 
raionale, care vor prezenta spectacole 
în cadrul fazelor intercomunale și raio
nale. Faza regională, care se va des
fășura la Suceava între 1 și 15 iulie, va 
constitui în același timp și sărbătoarea 
portului popular din nordul Moldovei.

(Ager preș)

I.C.I.L Vatra Dornel: In sala de fa
bricare a lactose!

SCRISORI
Cum întreținem 
obiectele din piele 
artificială

și răspunsuri

Corespondentul 
din Craiova ne-a 
necesară elaborarea unor instrucțiuni 
de folosire a articolelor confecționa
te din materiale noi, printre care și 
îmbrăcămintea din piele artificială.

Direcția generală a comerțului fex- 
file și încălțăminte din Ministerul Co
merțului Interior ne răspunde că mul
te produse noi sînt însoțite de in
strucțiuni privind modul de întreți
nere. In colaborare cu industria, se 
vor elabora instrucțiuni de întreținere 
și pentru îmbrăcămintea din piele ar
tificială, care vor fi atașate la fiecare 
obiect.

volunfar St. Riza 
semnalat că ar fi

Pregătirea tehnicienilor 
mecanici-auto

tehnicieni 
tractoare 

elevi din 
„Steagul 

nu poate

„învățăm meseria de 
mecanici de automobile și 
— ne scrie un grup de 
anul III al Școlii tehnice 
roșu" din Brașov. Nimeni
crede că, absolvind cursurile școlii, 
noi nu vom ști să conducem un auto
mobil. Totuși, așa va fi, dacă nu se vor 
introduce cursuri practice de condu
cere auto și de cunoaștere a regu
lilor de circulație".

Direcția personal și învățămînt din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini ne informează că cererea ele
vilor a fost satisfăcută. Ministerul în- 
vățămînfului a dat dispoziții să se 
includă în planurile de învățămînt 
cursurile amintite.

Un nou ghid al Capitalei
Pe harta orașului nostru au apărut 

noi străzi și cartiere, alte străzi și-au 
schimbat denumirea — ne-a scris co
respondentul voluntar Ion Malancu 
din Capitală. Ar fi necesară reedi
tarea „Ghidului orașului București", 
care să cuprindă toate aceste schim
bări.

Secțiunea de arhitectură și siste
matizare a Sfatului popular al Ca
pitalei ne informează că în prezent

Clujenii despre magazinele lor

se lucrează la întocmirea unui nou 
ghid al Capitalei. Se va fine seama 
și de sugestia corespondentului nos
tru în legătură cu adresele bazelor 
și terenurilor de sport.

La propunerea 
cetățenilor

Un grup de cetățeni din Urziceni, 
regiunea București, semnalau, într-o 
scrisoare, deficiențe în aprovizionarea 
unor magazine din localitate. De ase
menea, ei propuneau ca locul de 
parcare a mașinilor I.R.T.A. să fie 
mutat de lîngă școala din cartierul 
Poștă, pentru a nu mai tulbura ține
rea lecțiilor și liniștea cetățenilor din 
carfier.

Sfaful popular al orașului Urziceni 
ne răspunde că secția sa comercială 
și I.C.I.L.-Urziceni au luaf măsuri pen
tru o mai bună aprovizionare a unită
ților de produse lactate. De asemenea, 
locul de parcare a mașinilor I.R.T.A. 
va fi mutat in altă parte.

Pentru salariații uzinei
Din cauză că de la o vreme lip

sește medicul specialist, salariafilor 
Uzinei de superfosfafi și acid sulfu
ric Năvodari nu li se mai asigură a- 
sistenfă stomatologică nici la cabine
tul medical al uzinei, nici la servi
ciul medico-sanitar Năvodari — ne-a 
semnalat tehnicianul Ștefan Sfabisew- 
ski.

In urma acestei sesizări, Comite
tul executiv al Sfatului popular oră
șenesc Constanfa a repartizat un me
dic stomatolog care va lucra trei zile 
pe săpfămînă la S.M.S.-Năvodari.

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romine: Rigolette 

(spectacol prezentat de Teatrul de Operă 
șl Balet a! R. P. Romine — orele 19.30). 
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro
mine : Giselle — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă • Suflet de artist — 
(orele 19,30). Teatrul National „I. L. 
Caragiale” (aala Comedia) : Mafia Stuart
— (orele 19,30), (sala Studio) : O femeie 
cu băni — (orele 19.30). Teatrul de Co
medie : Umbra — (orele 20). Te»*-'- ii 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala dir. fid. 
Schitu Măgurcami nr. 1) i opera de trei 
parale - (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sabia nr 70 A) ■ Fii cuminte, cris- 
tofor 1 — (orele 10.30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara) (aala Magheru): Hipnoza — (o- 
reîc 19,30), (sala Studio): Omul rare s-a 
transformat in cîine — (orele 20). Tp- 
trul Muncitoresc C.F.R. : Băiat in, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) • Poveste de iarnă — (orele
20) . Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 10) : 
Doi pe un balansoar — (orele 19,30). Tea
tru! pentru copil (Str. Eremia Grigores- 
cu nr. 24) : Harap Alb — (orele 9,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Ctntărețul tris
tețe! sale — (orele 20). Studioul Institu
tului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale” (Str. 30 Decembrie nr. 
9) : Don Juan (act I șl II), Idiotul (frag
mente) — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50) : Katla 
și crocodilul — (orele 16), (sala din Str. 
Academiei nr. 18) : Băiatul șl vintul — 
(orele 16). Teatrul satlrlc-muzfcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dragostei — 
(orele 20), (aala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele — (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Așa se joacă pe la noi — (orele 20). 
Circul de stat : „Vitoșa" — (spectacol 
prezentat de circul din R. P. Bulgaria — 
orele 20).

CINEMATOGRAFE
Mofturi 1900 : Republica (9,30: 11,45; 14; 

16.30, 18,45; 21), Capitol (9; 11,30; 14; 16,30; 
19: 21,15), Excelsior (9.45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21). Regina ctntecclor ; Patria (10; 
13; 16; 18,45; 21,30), București (9; 11,30; 
14; 16,30; 19: 21,30), Modern (9; 11,30; 14; 
16,30; 19: 21.30) Un enoriaș ciudat : Vic
toria (10; 12; 14; 16, 18.15; 20,30). înfrăți
rea intre popoare (10.30; 15.30; 17,45; 20). 
Patru fete lntr-o curte : Luceafărul (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Festival (9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21). Telegrame — Politică 
cu... delicatese : Carpațl (10; 12; 14; 18)„- 
Nevasta nr. 13 : Feroviar (9,30; 12,15; *5; 
17,45; 20,30). Melodia (9,30; 12; 15,15: 18;
21) . Flamura (10; 12.30; 15,15: 17,45; 20,15).
sărutul : Tomis (10: 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15; 17; 19; 21). Viață ușoa
ră : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Cosmos (16; 18; 20). Veselie la 
Acapulco : Union (13,45; 16: 18,15; 20.30), 
Cultural (orele 10,30). Cronică cubană : 
Lumina (9,30; 12,15; 15: 17,45; 20,30). Pro
gram pentru copil ; Doina (orele 10 di
mineața). Titanic vals: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 16; 20,30), Pa
cea (15,45; 18; 20,15). D-ale carnavalului : 
Timpuri Noi (10; 11,45; 13.30; 15,15). Filme 
documentare : Timpuri Noi (17; 18.45; 
20,45). O stea cade din cer — cinemascop: 
Giuleștl (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Bocegi 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Arta (9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). O poveste ne- 
lnventată : Cultural (16; 18,15; 20,30).
Ah, Eva 1 : Dacia (9,45; 12; 14,15: 16,30; 
18,45; 21). Cu ntilnile pe oraș : Buzești 
(15,30; 18: 20,30). Drum periculos — cine
mascop : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Micul 
pescar — cinemascop : Grivița (9,45; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Cel trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii): Unirea (11; 
16: 19,30). Cel mai mare spectacol : Fla
căra (10; 14; 17; 20). Vremea păgînllor : 
Vitan (15; 17: II); 21), Cotroceni (16; 18,15;
20.30) . Tovarășii ; Miorița (10; 12,30; 15,15;
18; 20,45). Floreasca (14,45; 17.30; 20.30). La 
patru pași de infinit: Munca (15,30; 17,45: 
20). Cartouche — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,30: 21). Cine-i criminalul?: 
Aurora (9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,30; 20,45). 
Un nou Ghllgameș : viitorul (15.30; 18; 
20,30). Diavolul deșertului : Colentlna (16; 
18,15; 20,30). Cintînd tn ploaie : Volga 
(9.45: 12; 14,15; 18,30: 18,45; 21). Paula
captivă : Rahova (16; 18,15; 20,30). Mos- 
cova-Genova : Progresul (15.30; 18: 20,15). 
Soție pentru un australian — cinema
scop : Drumul Sării (15; 17.30; 20). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Feren
tari (15; 17,30; 20).

De la Rm. Vîlcea 
la Mihăești

de însămînfări 
Rîureni-Căză- 
scrisoare, în-

Colectivul centrului 
artificiale din comuna 
nești propunea, într-o 
ființarea unui traseu de autobuze pe
distanța Rm. Vîlcea-Căzănești-Mihăești.

Direcția generală a transporturilor 
auto din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, căreia i s-a trimis 
scrisoarea, a aprobat, în mod expe
rimental, înființarea traseului solici
tat.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să se 

încălzească și a devenit umedă, începtnd 
din vestul țării, unde au căzut precipi
tați! intermitente mai întîi sub formă da 
ninsoare care s-au transformat în ploaie. 
După-amiază a plouat șl în Muntenia. 
Vintul a suflat In general slab, dar a 
prezentat Intensificări în regiunea de 
munte, în Oltenia, Moldova și Dobrogea, 
prgdominînd din sectorul sudic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între zero 
grade la Tg. Jiu, Bechet, Suceava și Ră
dăuți și 8 grade la Odorhel, Oradea șl 
Cîmpulung Moldovenesc. In București : 
Vremea s-a încălzit și a devenit umedă. 
Cerul a fost mai mult acoperit și a 
plouat intermitent după-amiaza. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din secto
rul sudic. Temperatura maximă a atins 
6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 șl 
6 martie, in țară : vreme relativ umedă 
și caldă, cu cer variabil, temporar aco
perit. Vor cădea precipitații, mal ales 
sub formă de ploaie, în toate legiunile 
țării. Vînt potrivit cu Intensificări tre
cătoare din sectorul vestic. Temperatura 
staționară la început, apoi în 'scădere 
ușoară în nord-vestul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 6 șl plus 4 grade, 
iar maximele între minus 1 și plus 9 
grade. In București : Vreme relativ caldă 
la începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, temporar acoperit. Vor cădea pre
cipitații temporare. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară.

Cooperativa agricolă de producția dîn Ghiroda, regiunea Banat, a 
realizat anul trecut, din cultura legumelor, un venit de peste 1 100 000 
de lei. Pentru producția legumicolă din acest an, membrii cooperativei 
au amenajat o mare suprafață de răsadnițe, unde au însâmlnțat 

legume timpurii

Primele serii de pui
în unitățile agrico

le din regiunea Bucu
rești s-a creat o 
puternică matcă de 
creștere a păsări
lor pentru producție, 
care cuprinde peste 
1 660 000 găini, gîște și 
rațe. în vederea asi
gurării unei producții 
mari de ouă și carne,

consiliile de conduce
re ale cooperativelor 
agricole de producție 
au luat din vreme o 
seamă de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Au 
fost reparate și revi
zuite incubatoarele, 
s-a făcut pregătirea 
oamenilor care 
creze în acest

și încă din luna ia
nuarie a început intro
ducerea oălor la incu- 
bat. Pînă acum 
fost scoși 172 000 
pui. în 
ceștia, 
agricole 
procurat
de pui de la unitățile 
de stat.

au 
de 

afară de a- 
cooperativele 

și-au mal 
circa 30 000

CASA AGRONOMULUI
La Săftica s-a inaugurat recent 

Casa agronomului a regiunii Bucu
rești, care va avea un rol important 
în ridicarea gradului de calificare a 
cadrelor din agricultura regiunii. 
Aici vor avea loc instructaje cu 
președinți, brigadieri, contabili etc

să lu- 
sector

A REGIUNII BUCUREȘTI
din cooperativele agricole de produc
ție, se vor prezenta referate științi
fice în fața inginerilor, tehnicienilor 
și medicilor veterinari, se vor orga
niza conferințe și schimburi de ex
periență.

— De 46 de ani locuiesc la Cluj — 
a povestit pensionarul Gheorghe Ti- 
mofi. în ultimii ani, cartierul meu, 
aflat la marginea orașului, a devenit 
altul. Alături de casele mărunte au 
crescut nenumărate blocuri. Cine 
mai spune astăzi despre cartierul 
Nicolae Grigorescu că este la perife
rie ? La capătul noului bulevard a 
fost construit un complex comercial, 
cu unități bine aprovizionate. De 
cînd am ieșit la pensie, mă ocup zil
nic de cumpărături. De multe ori, a- 
flîndu-mă în fața standurilor încăr
cate cu tot felul de produse frumos 
ambalate, gîndul mi se întoarce la 
trecut. în cartierul nostru erau doar 
trei prăvălioare în care se vindea, 
de-a valma, pîine și petrol lampant, 
cuie și brînză. Doar cei de-o vîrstă 
cu mine pot măsura distanța par
cursă de la micile prăvălii insalubre 
la complexele comerciale moderne, 
construite și organizate cu ajutorul 
investițiilor acordate de stat. în ul
timii ani au fost amenajate comple
xe comerciale noi pe str. Moise 
Nicoară, în piața Abator, în cartie
rele Iris, Dîmbul Rotund etc. Multe 
din vechile magazine au fost moder
nizate.

— îmbunătățiri structurale s-au a- 
dus multor unități, păstrîndu-se în 
același timp stilul arhitectural 
al vechilor clădiri, remarca ing. 
Remus Lăzărescu. în legătură cu a- 
ceste modernizări, am însă de făcut 
o observație. După terminarea lucră
rilor, unitățile respective încep să se
mene între ele în mod supărător. 
Ceea ce ți-a plăcut într-un maga
zin este reprodus și în altele, prin- 
tr-o repetare exagerată. Cumpără
torului îi place să nu fie întâmpinat 
pretutindeni de același decor. Evi
dent, se fac eforturi vizibile spre a 
se da magazinelor înfățișarea cores-

punzătoare cerințelor urbanisticii 
moderne. Este însă loc pentru ceva 
mai multă imaginație.

Concomitent cu modernizarea ma
gazinelor s-au extins metodele noi, 
rapide, de deservire. In oraș există, 
în momentul de față, 21 de maga
zine cu autoservire, 41 practică ex
punerea deschisă a mărfurilor ; o se
rie de unități asigură livrarea măr
furilor la domiciliul clientului. Gos
podina Ana Cosma, strungarul Bă- 
nyai Francisc de la „Tehnofrig" și 
alți participanți la discuție au vor-

magazinul universal de pe str. Gh. 
Doja, unde poți să stai mult și bine 
pînă ce unele vînzătoaire se decid să 
întrebe ce dorești.

în alte cazuri, din pricina unor 
deficiențe de organizare a muncii în 
unități, a amplasării necorespun
zătoare, deservirea este anevoioa
să, cumpărătorii irosind timp prețios.

— în oraș sînt două mari magazi
ne de fierărie : unul în Piața Mihai 
Viteazu și altul în Bd. dr. Petru 
Groza. Ambele sînt închise miercu
rea după-amiază, semnala tov.

Zilele acestea, redacția ziarului nostru a organizat la Cluj o 
discuție pe tema deservirii cetățenilor în unitățile comerciale. Au 
luat parte consumatori, membri ai echipelor de control obștesc, 
reprezentanți ai comerțului. Înfățișăm ctteva aspecte mai impor
tante la care s-au referit vorbitorii.

bit despre aprecierea de care se 
bucură în rîndul publicului aceste 
forme noi de deservire, arătînd că, 
datorită lor, cumpărăturile se pot 
face într-un timp mai scurt. Redu
cerea timpului afectat cumpărături
lor se datorește — spuneau ei — și 
solicitudinii cu care sînt primiți cli
enții în multe magazine.

— Se întâmplă — relata tov. 
Laszlo loan — să intri într-un ma
gazin fără să știi precis ce vrei să 
cumperi. în asemenea împrejurări, 
sfatul competent al vînzătorului îți 
este de mare folos. Și, de cele mai 
multe ori, îl primești. El te ajută să 
alegi obiectul de care ai nevoie, să 
pleci mulțumit. Solicitudinea și poli
tețea față de cumpărători nu mai 
sînt flori rare în magazinele cluje
ne. Mai sînt însă unități, bunăoară

Gheorghe Murgu, chimist. Nu ar fi 
mai firesc să fie închise în zile dife
rite, încît unii cumpărători să nu fie 
puși în mod inutil pe drumuri ?

Situația se repetă și atunci cînd ai 
nevoie, de exemplu, de un bec. De 
vină e aici nu ziua de închidere a 
unităților, ci inexistența acestora în 
multe cartiere. Pentru un mărunțiș 
ești nevoit să te duci pînă-n centru.

Participanții la discuție au mai re
levat un aspect caracteristic majo
rității centrelor de pîine : în orele de 
vîrf, ele sînt foarte solicitate și 
consumatorii așteaptă prea mult pînă 
le vine rîndul. La centrul de pîine 
din complexul alimentar de pe str. 
Horia, sînt doi vînzători șl două cîn- 
tare. Numai că unul dintre cîntare 
nu funcționează, vînzătorii se aș
teaptă unul jm altul, iar clienții

pierd vremea. Tocmai pentru că a- 
semenea cazuri se mai semnalează 
și în alte magazine, a spus tov. 
Bănyai Francisc, socotesc că foru
rile de resort ar trebui să ia măsuri 
neîntîrziat pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri.

Seara, cele aproape două sute de 
firme cu neon creează plăcute efecte 
de lumină pe străzi. Vitrinele atrag 
și ele pe trecători, îi informează și-i 
îmbie totodată să cumpere. în calita
te de cumpărător și cercetător atent 
al vitrinelor, tov. Olimpia Arghir, ac
triță la Teatrul Național din Cluj, 
ne-a împărtășit cîteva impresii :

— Sînt vitrine în fața cărora 
te oprești ca în fața unui tablou. O- 
biectele sînt ingenios prezentate ; cu
lorile lor, lumina alcătuiesc un tot 
armonios, pe lîngă care nu poți trece 
fără a te opri măcar o clipă. Din 
păcate, asemenea vitrine avem pu
ține. Majoritatea sînt adevărate ba
zare, o masă de obiecte îngrămădite, 
deseori fără vreo legătură între ele. 
Intrînd în aceste magazine, constați 
că în rafturi se găsesc lucruri mult 
mai frumoase decît cele expuse în 
vitrină. Cîteodată, în dorința de a 
atrage cu orice preț atenția, respon
sabilii unor unități recurg la soluții 
bizare, care nu au nimic comun cu 
esteticul, cu bunul gust. Este cazul 
magazinului de țesături de pe str. 
Gh. Doja. Trecătorii se opresc nedu
meriți în fața unui decor cu un ele
fant, un palmier și doi felahi, toate 
de culoare albă. Ce legătură or fi 
avînd acestea cu luna albitu
rilor, cu reclama pe care comerțul 
intenționează s-o facă acestor pro
duse? Și vitrinele de jucării sînt 
pentru mine o permanentă deziluzie. 
Există doar destule basme și povești 
îndrăgite de copii ce l-ar putea in
spira pe vitrinieri în prezentarea ju
căriilor. Dar totul se face anost, ba
nal. In vitrinele acestor magazine, ca 
și în interiorul lor, domnește prea 
multă ordine și prea puțină fanteziei 

în sectorul produselor alimentare 
8-au găsit numeroase posibilități 
pentru prezentarea plăcută, îngrijită

a mărfurilor. De ce nu 8-ar găsi 
formule corespunzătoare și atunci* 
cînd e vorba de țesături, jucării, 
îmbrăcăminte ?

Gospodinele clujene au dat un ca
lificativ bun organizațiilor comer
ciale pentru felul cum s-au ocupat 
de aprovizionare în iarna aceasta, 
începînd de la legume și fructe și pînă 
ia articolele de îmbrăcăminte. Ele 
au făcut și unele observații judi
cioase cu privire la străduința con
ducerilor de magazine de a asigura 
întreg sortimentul solicitat de cum
părători.

Constatări interesante cu privire 
la aprovizionarea unităților, com
portarea lucrătorilor, estetica ma
gazinelor au făcut și echipele de con
trol obștesc. Din păcate însă, așa 
cum spunea tov. Teodor Mure- 

• șan, muncitor la C.F.R., membru în
tr-o astfel de echipă, secția comer
cială a sfatului popular orășenesc 
dă atenția cuvenită acestor semnale,

— în timpul nostru liber cutreie
răm magazinele pentru a da o mînă 
de ajutor organelor comerciale în 
deservirea cît mai bună a cetățeni
lor — a spus vorbitorul. Constatările 
făcute sînt așternute pe hîrtie și tri
mise imediat celor în drept. Se pare 
însă că sesizările noastre se înfundă 
în sertarele unor oameni nepăsători. 
Numai astfel se explică de ce în tot 
cursul anului 1964 echipa din care 
fac parte n-a primit nici măcar un 
răspuns din partea celor vizați și 
nici măsuri nu s-au luat întotdea
una.

Intr-adevăr, situația arătată mai 
sus merită o explicație și, fără îndo
ială, măsuri imediate din partea co
mitetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc. Merită, de asemenea, 
atenție problemele ridicate de parti
cipanții la această discuție, rezol
varea lor contribuind la îmbunătă
țirea aprovizionării cumpărătorilor 
clujeni, la ridicarea nivelului de 
deservire.

Rodica ȘERBAN
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însuflețite adunări cetățenești in regiunile
Ploiești, Hunedoara, Maramureș

(Urmare din pag. I-a)

satului și a țărănimii, datorită po
liticii înțelepte a partidului de 
transformare socialistă a agricultu
rii. Regiunea dispune în prezent de 
peste 3 200 de tractoare, 1 500 de 
combine, 3 300 de semănători și 
numeroase alte mașini. în coopera
tivele agricole de producție din re
giunea Ploiești lucrează 400 de in
gineri agronomi, zootehniști și me
dici veterinari, care ajută cu toate 
cunoștințele și priceperea lor la 
dezvoltarea, economică și organiza
torică a acestor unități. Obținem an 
de an producții bune de cereale și 
plante tehnice, a crescut avutul ob
ștesc al cooperativei noastre, spo
rind în același timp și veniturile 
membrilor cooperativei".

Luînd cuvîntul la adunarea cetățe
nească de la Hunedoara, Gh. Rădu- 
lescu, inginer-șef la oțelărie, a spus: 
„Politica de industrializare socialistă, 
promovată consecvent de partid 
se reflectă puternic și în dez
voltarea oțelăriilor noastre. în locul 
unei oțelării rudimentare s-au con
struit cuptoare de mare capacitate, 
la un înalt nivel tehnic. Numai la un 
astfel de cuptor se elaborează mai. 
mult metal decît întreaga producție 

‘e oțel a Romîniei din 1938. Combi- 
r atul nostru este astăzi cel mai im
portant centru siderurgic al țării, o 
mîndrie a economiei noastre na
ționale. Hunedoara noastră produce 
anual peste 2 milioane tone de oțel 
față de 750 000 tone în 1959. S-au a- 
similat și se fabrică peste 170 mărci 
de oțel. Votul nostru îl vom întări 
prin fapte, prin noi realizări în în
deplinirea planului, a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă".

„La bogatul bilanț al înfăptuirilor 
obținute de poporul nostru și-au a- 
dus contribuția și laminoriștii hune- 
doreni — arată, cu justificată mîn
drie, maistrul laminorist Mircea De- 
lapeta. Produsele noastre constituie 
materii prime pentru 800 de între
prinderi din țară, ele fiind totodată 
exportate

Sîntem 
timul din 
naționale 
un înalt
țara noastră nu s-a bucurat de atîta 
prestigiu ca în prezent ; nicicînd, 
țara noastră nu a înregistrat un ni
vel de dezvoltare ca cel de azi".

„Alături de cetatea de fler a Hu
nedoarei — a spus, în cuvîntul său, 
fumalistul Liviu Deminesc, de la 
uzinele „Victoria" din Călan — a cu
noscut o puternică dezvoltare și uzi
na noastră. S-a construit ijn,furnal, 
nou', iar cel vechi s'-â modernizat ; ă 
fost ridicată uzina de semicocs și 
turnătoria de lingotiere. Pentru 
muncitori, statul a construit peste 
1 000 de apartamente, două școli, un 
complex comercial și altele.

Răspunzînd grijii deosebite a 
partidului pentru minunatele condi
ții de muncă și de viață, muncitorii 
uzinei obțin realizări de seamă. în 
primele două luni ale acestui an, ei 
au produs peste plan 1 350 de tone 
fontă, iar indicii de utilizare a fur
nalelor sînt acum mai mari cu 68 la 
sută față de anul 1959. Aceste reali
zări confirmă hotărîrea colectivului 
nostru de a încheia ultimul an al șe- 
senalului cu noi succese"!

Numeroși participanți la 
narea cetățenească din Baia 
printre, care Grigore Ciocan,
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid, gospodina Ana Codrea, ac
trița Lulu Savu au vorbit despre 
adîncile prefaceri înnoitoare care au 
întinerit regiunea. în ultimii patru 
ani au intrat în producție aici nu
meroase obiective industriale, înzes
trate cu utilaje de înaltă tehnici
tate. în Baia Mare, ca și în toate 
orașele țării, au apărut noi cartiere, 
s-au construit școli, magazine mo
derne. Numai microraionul Săsar, a

în numeroase țări, 
hot.ărîți ca în acest an, ul- 
șesenal, să dăm economiei 
laminate mai multe și la 
nivel calitativ. Nicicînd,

cărui construcție a început, va avea 
o populație mai numeroasă decît a- 
ceea a întregului oraș 
1944.

„Noi, tinerii, a spus 
Bohotici, preparator la 
minieră Săsar, simțim din plin gri
ja părintească a partidului și gu
vernului. Avem condiții minunate 
de învățătură, de muncă. Primul 
meu vot, de la 7 martie, îl dau din 
toată inima candidaților F.D.P. cu 
convingerea că votez pentru noi iz- 
bînzi pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, pentru 
nirea năzuințelor generației 

întîmpinați cu căldură și 
plauze, au luat cuvîntul, în 
ierea adunărilor cetățenești, 
rășii Chivu Stoica, 
Drăghici, Dumitru Coliu.

Vorbitorii au arătat că larga par
ticipare a maselor de oameni ai 
muncii la campania electorală, dez
baterea în cursul întîlnirilor dintre 
candidați și alegători și al adunărilor 
cetățenești a problemelor de interes 
general, cît și a celor cu caracter 
local, constituie b expresie a profun
dului democratism al orînduirii 
noastre, o nouă și puternică mani
festare a încrederii întregului po
por în politica P.M.R., a unității lui 
de monolit în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, în frunte 
•cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

în cuvîntările lor, 
au înfățișat bilanțul 
tor al înfăptuirilor din 
care a trecut de la alegerile pre
cedente, bilanț în care fiecare om 
al muncii vede și roadele propriei 
activități, ale propriilor sale efor
turi pentru continua înflorire a pa
triei socialiste. Referindu-se la po
litica marxist-leninistă a partidului 
nostru în domeniul construcției eco
nomice, vorbitorii au subliniat că pe 
temelia trainică a industrializării so
cialiste s-au obținut mari și remar
cabile succese în dezvoltarea tutu
ror ramurilor economiei naționale, a 
ridicării nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii. în
treaga țară este un vast și 
țitot șantier, se valorifică 
resursele naturale iar, prin 
zarea rațională a forțelor 
ducție, economia pulsează viguros in 
toate regiunile patriei.

La sate, în viața țărănimii mun
citoare. au avut loc adînci prefa
ceri, ca urmare a transformării so
cialiste a agriculturii. Datorită gri
jii și preocupării permanente a 
partidului și guvernului pentru me
canizarea și chimizarea ei, a creș
terii an de an a numărului de spe
cialiști care lucrează pe ogoarele 
patrie!, agricultura noastră se* "dez
voltă intensiv și multilateral.

Vorbitorii au arătat că politica 
partidului și guvernului are ca țel

înainte de

Gheorghe 
exploatarea

împli- 
mele".
vii a- 
înche- 
tova- 

Alexandru

vorbitorii 
însufleți- 
perioada

în sufle- 
superior 
reparti- 
de pro-

principal ridicarea nivelului de trai 
al maselor, întregul complex de mă
suri luate de-a lungul anilor ară- 
tîndu-și roadele în creșterea bună
stării oamenilor muncii.

Regiunile Ploiești, Hunedoara și 
Maramureș, în pas cu celelalte re
giuni ale țării, trăiesc ani de avînt 
fără precedent în toate domeniile 
vieții economice și social-culturale. 
Succesele obținute constituie nu nu
mai un prilej de satisfacție și mîn- 
drie patriotică pentru oamenii mun
cii din aceste regiuni, dar ele repre
zintă o temelie trainică pentru noi 
înfăptuiri și un imbold de a lupta 
cu forțe sporite pentru traducerea 
în viață a politicii partidului și gu
vernului. Realizările de pînă acum, 
entuziasmul creator al întregului 
popor sînt o garanție sigură că vi
itorul plan cincinal, în curs de ela
borare, va constitui o nouă treaptă 
în dezvoltarea țării, în creșterea și 
mai puternică a bunăstării celor ce 
muncesc.

în continuare, vorbitorii s-au refe
rit pe larg la politica externă a par
tidului și statului nostru, subliniind 
că această politică, ce corespunde 
intereselor fundamentale ale patriei 
noastre, cauzei păcii și socialismu
lui, se bucură de aprobarea și spri
jinul unanim al poporului.

Partidul și guvernul se preocu
pă necontenit și militează cu per
severență pentru întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării dintre 
țările socialiste, a unității mișcării 
comuniste internaționale pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, a res
pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi 
și a avantajului reciproc. Expresie 
vie a acestei preocupări este Decla
rația din aprilie 1964 cu privire la 
poziția Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn în problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Poporul romîn, care desfășoară o 
uriașă operă constructivă, este pro
fund interesat în apărarea păcii. 
Țara noastră, alături de celelalte 
țări socialiste și state iubitoare de 
pace, militează activ pentru destinde
rea încordării în lume, zădărnicirea 
acțiunilor cercurilor agresive impe
rialiste, dezvoltarea colaborării inter
naționale pe baza principiilor co
existenței pașnice dintre state cu 
sisteme social-politice diferite, pen
tru triumful cauzei păcii.

Adunările cetățenești au constituit 
o entuziastă demonstrație a unității 
de nezdruncinat a întregului popor 
în lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, a hotărîrii lui 
ferme "de a-și da votul candidaților 
Frontului 
pentru 
pentru

Populare, 
patriei noastre, 

socialism.

Democrației 
înflorirea 

pace și

Adunarea cetățenească de la Craiova

adu-
Mare 
prim

Tovarășul Gheorghe Gaston Ma
rin, membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
candidat în circumscripția electora
lă nr. 3, Combinatul chimic Craiova, 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, s-a întîl
nit cu muncitori de la combinatul 
chimic, întreprinderea . de prefabri
cate. din 
de stat 
operatori 
Simnic,
Cernele. La centrala electrică și. de 
termoficare a avut loc o adunare 
cetățenească la care au participat 
numeroși alegători.

Politica partidului nostru de va
lorificare superioară 
naturale ale țării — a 
ghe Pria, directorul < 
chimic — își găsește 
construirea unor mari 
chimice printre care 
Craiova. Cele 14 fabrici ale combi
natului înzestrate cu instalații mo
derne, automatizate, vor valorifica 
în mod complex resursele naturale

beton, gospodăria agricolă 
Breasta, cu țărani co- 
din comunele Ișalnița, 
Terpezița, Sărbătoarea,

a resurselor 
spus Gheor- 
combinatului 
expresia* în 

i combinate 
și cel de la

regiunea Oltenia, a-ce se găsesc în 
sigurînd la intrarea lor în funcți
une peste 30 la sută din producția 
de îngrășăminte chimice a țării.

Virgil loan Poli, Inginer la sta
țiunea experimentală Șimnic, s-a 
referit la dezvoltarea intensivă, 
multilaterală a agriculturii socia
liste, la contribuția adusă de cerce
tătorii acestei stațiuni în crearea de 
soiuri și hibrizi cu însușiri superi
oare.

în cuvîntul său prof. Stanca Go- 
runescu, de la școala medie nr. 4, a 
vorbit despre larga dezvoltare a în- 
vățămîntului de toate gradele din 
regiunea Oltenia.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Gaston 
Marin.

Adunarea cetățenească a prilejuit 
o entuziastă manifestare a dragostei 
și profundului atașament față de 
partid, a hotărîrii participanților de 
a munci și in viitor cu abnegație și 
pricepere pentru a traduce în viață 
sarcinile trasate de partid.

„CUPA R. P. ROMÎNE
LA FOTBAL

Ieri după-amiază, la sediul F.R.F., 
au fost stabilite, prin tragere la sorți, 
meciurile din șaisprezecimile de fi
nală ale „Cupei R. P. Romine" la 
fotbal. In întrecere au intrat acum și 
cele 14 formații care activează In 
campionatul categoriei A.

lată programul acestor partide : 
Recolta Carei-Farul Constanța ; Ma
rina Mangalia-C.S.M.S. lași ; Minerul 
( /peni-Crișul Oradea , Metalul Tîrgo- 
viște-Știința Craiova ; Metalul Ră- 
dăuji-Steagul Roșu Brașov ; Știința 
Galaji-Dinamo București ; Metalul 
Pitești-Petrolul Ploiești ; Textila Bu- 
huși-Dinamo Pitești ; Olimpia Ora- 
dea-Progresul București ; Siderurgistul 
Galafi-Rapid București ; Arieșul Tur- 
da-Steaua București ; A. S. Cugir- 
U. T. Arăd ; C, S. M. Reșija-Știinja 
Cluj ; Victoria Giurgiu-Minerul Baia 
Mare ; Clujeana Cluj-A.S.A. Tg. Mu
reș ; C.F.R. Roșiori-Flacăra Moreni.

Meciurile vor avea loc sîmbătă 6 
martie, de la ora 14, cu excepția 
partidei dintre Siderurgistul ?i Rapid, 
care se va disputa luni, 8 martie.

im

Recent, Ia Hațeg s-a dat in folosință într-o clădire nouă cu trei etaje 
un complex de deservire aparținînd cooperativei „Retezatul". Foto
grafia de sus : clădirea în care funcționează 8 unități — de 
reparații de radio și televizoare, atelier foto, unități de coafură și 
frizerie, cismărie, croitorie etc. Pentru Îmbunătățirea deservirii 
cooperativa organizează prezentări de modele de confecții și încăl

țăminte și preconizează noi servicii de prestări

Spectacole prezentate de studenți
Studenți ai Institutului de artă 

teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" din București pregătesc 
în prezent spectacole cu „Patima ro
șie" de Mihail Sorbul. In același 
timp ei prezintă diferite piese de 
teatru pe scenele unor cluburi bucu- 
reștene și ale caselor de cultură din

Achiziții noi 
la Muzeul din Ploiești

Colecțiile Muzeului regional de is- 
torie-Ploiești s-au ■ îmbogățit anul 
acesta cu o serie de lucrări originale 
ale pictorilor Lecca, Chladek și 
Szatmary. Printre noile piese achi
ziționate se află și litografia „Bos
forul in 1850", precum și două pic
turi în ulei, intitulate „Tunuri" și 
„Stradă în Nicopol", ale pictorului 
N. Grigorescu, realizate în timpul 
războiului pentru independență. De 
asemenea, celor peste 8 000 de expo
nate ale muzeului li s-au mai adău
gat zilele acestea o colecție cu peste 
3 000 tie monede, datînd din perioa
da feudală, un caiet al poetului G. 
Coșbuc cu traduceri, un manuscris al 
lui I. L. Caragiale din 1908 etc.

(Agerpres)

în Capitală

0 nouă linie de autobuze
De ieri a început să funcționeze un 

nou traseu de transport în comun în 
Capitală : linia de autobuze nr. 36 care 
face legătura între cartierul Floreasca și 
centrul orașului. Traseul pornește din 
str. Verdi. Autobuzele vor circula pe. 
străzile Barbu Văcărescu, Glinka, Calea 
Floreasca, str. Polonă, Xenopol, Dionisie 
Lupu, Snagov, Bd. Republicii (prin str. 
Ion Vidu) bd. Nicolae Bălcescu, str. Ba- 
tiștei 
prin

și Al. Sahia. Deservirea se face 
autotaxare.

De
Administrația Asigurărilor de Stat a- 

nunță : la tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de persoane, din 28 fe
bruarie 1965, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere : U.N.J. ; J.X.H. ; 
N.J.T. ; L.L.O. ; F.J.P. ; K.B.G. ; M.D.B.; 
P.N.C.

Dîn calendarul internațional 
al lunii martie

Jn cursul acestei luni sportivii noș
tri participă în țară sau peste hota
re la numeroase competiții interna
ționale. La tenis de masă formațiile 
Voința București (feminin) și C.S.M. 
Cluj (masculin) susțin finalele „Cu
pei campionilor europeni". Bucureș- 
tencele întîlnesc la București pe 
campioana R. F. Germane, Kaiser- 
berg Duisburg, iar clujenii se vor 
întrece cu învingătoarea din partida 
G.S.T.K. Zagreb-S.C. Leipzig. Datele 
finalelor n-au fost încă stabilite. Tot 
în cadrul „Cupei campionilor euro
peni", dar pentru sferturi de finală, 
voleibalistele de la Dinamo și vo
leibaliștii de la Rapid vor primi re
plica formațiilor Ujpest Dozsa Buda
pesta (14 martie, la București) și, 
respectiv, T.S.K.A. Moscova (14 mar
tie, la Moscova). Echipele de hand-

Azi în Capitală
Pe stadionul Dinamo, campioana 

țării la fotbal, Dinamo, susține un 
‘ ' ' * i compania

începe la
meci de antrenament în 
echipei Progresul. Jocul 
orele 16.

10, în sala

de festivități a întreprinderii „Fla
căra Roșie" din str. Bela Breiner 93, 
are loc cea de-a doua reuniune de 
box din cadrul fazei orășenești a 
campionatului republican pentru se
niori. Programul cuprinde 12 me
ciuri.

bal și polo ale clubului Dinamo 
București sînt angajate, de aseme
nea, în importante partide din ca
drul C.C.E. ; handbaliștii susțin la 20 
martie, la București, jocul revanșă 
din semifinalele competiției cu Gras- 
shopers Ziirich (Elveția), iar poloiștii 
participă la unul din turneele semi
finale (în Italia sau în R. D. Ger
mană).

în zilele de 6 și 7 martie, floretis- 
tele Olga Orban-Szabo, Ileana Ghiu- 
lai, Marina Stanca, Manuela Chira, 
Ecaterina Iencic și Suzana Tași vor 
fi prezente la turneul de floretă de la 
Budapesta, alături de reprezentante
le scrimei din Franța, Italia, Ungaria. 
Tot la scrimă este programat în 
București concursul echipelor de ti
neret ale Romîniei, Poloniei și Unga
riei. La tradiționalul cros organizat 
anual de ziarul „l'Humanită" (ce se 
desfășoară la 28 martie, la Paris) 
vor participa și atleți din R. P. Romî- 
nă. Un eveniment deosebit pentru 
șahul din țara noastră : la turneul 
internațional de șah de la Mar del 
Plata (Argentina) a fost invitat pen
tru prima dată și un sportiv romîn : 
este vorba de tînărul nostru cam
pion Florin Gheorghiu. El urmează 
să se întreacă, între 15 martie și 3 
aprilie, cu unii dintre cei mai mari 
șahiști din lume.

PESTE HOTARE
• în preliminariile campionatului 

mondial de fotbal, la San-Pedro s-au 
întîlnit reprezentativele Mexicului și 
Hondurasului. Fotbaliștii mexioani au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0). Returul va avea loc la 4 martie.

• Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori de la Viareggio se apro
pie de sfîrșit. în meciul pentru locurile 
3—4 s-au' întîlnit A. C. Milano și Fe- 
rencvaros Budapesta. Scor 1—0 pentru 
italieni. Finala turneului, care trebuia 
să se dispute la 1 martie, între Juventus 
Torino și Genoa, n-a avut loc din cauza 
terenului impracticabil. Partida se va 
juca astăzi.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat pe teren acoperit la 
Louisville, americanul Bill Pemelton a 
sărit cu prăjina 5,02 m (cea mai bună 
performanță mondială de sală a sezo
nului).

• Campionatul Norvegiei la sărituri 
cu schiurile de la trambulină a revenit 
anul acesta lui Torgier Brandzaeg, cu 
232 puncte. Cele mai lungi sărituri ale 
sale au măsurat 103,5 m și respectiv 
98,5 m.

• Astăzi începe în Finlanda campio
natul mondial de hochei pe gheață. în
tr-un ultim joc de verificare, echipa 
Canadei a întîlnit la Leningrad echipa 
secundă a Uniunii Sovietice. Hocheiștii 
sovietici au abținut victoria cu scorul 
de 7—4 (1—3 ; 5—1; 1—0).

Să înceteze persecuțiile 
împotriva patrioților spanioli!

bune" din partea 
fața cărora au in- 
„In lumea apelor" 
„Năzdrăvanul Oc-

Alexandria, Giurgiu, Oltenița, Tîr- 
goviște și își dau concursul lâ re
prezentații artistice pe micul ecran.

Tinerii actori au obținut în ulti
mul timp „note 
spectatorilor, în 
terpretat piesele 
de Aldo Nicolaj,
cidentului" de John Millington Syn
ge, „Mitică Popescu" de Camil Pe
trescu, „Anna Christie" de Eugen 
O'Neill, precum și fragmente din 
„Don Juan" de Moliere. Din distri
buția spectacolelor au făcut parte 
studenți din clasele artistului po
porului Ion Finteșteanu, maestrului 
emerit Moni Ghelerter și profeso
rului George Dem. Loghin.

O activitate similară, se desfășoa
ră și la Studioul experimental al 
Institutului de teatru din Tg, Mureș. 
In actualul an de învățămînt stu
denții acestui institut au înscrise în 
repertoriul lor premierele: „Vrăji
toarele din Salem" de Arthur Miller, 
„Romeo și Julieta" de Shakespeare, 
„Mielul turbat" de Aurel Baranga și 
„Cei din urmă" de Maxim Gorki.

(Agerpres)

După cum s-a anunțat în presă, 
procesul pregătit împotriva curajo
sului fiu al poporului 
Lopez de la Fuente, 
plana primejdia de a 
la moarte, nu va mai 
sarul fiind clasat. Hotărârea, deveni
tă publică în urma unui comunicat 
oficial apărut la Madrid, este rezul
tatul largii campanii de protest 
desfășurate în Spania și în nu
meroase alte țări, in cadrul căreia 
s-a militat pentru salvarea vieții pa
triotului spaniol.

Este cunoscut că autoritățile de 
la Madrid intenționau să reediteze 
„cazul Julian Grimau" și crima să- 
vîrșită în urmă cu doi ani, cind a- 
cest fruntaș al luptei poporului 
spaniol a fost asasinat. Ca și Grimau, 
Lopez a fost învinuit de „rebe
liune militară continuă", de partici
pare la activitatea Partidului Comu
nist din Spania. Totuși, crima n-a 
putut fi repetată. Faptul că autori
tățile franchiste au dat înapoi se 
explică prin aceea că în situația din 
Spania s-au produs schimbări con
siderabile în cei doi ani care au 
trecut de atunci. Lupta poporului 
spaniol împotriva regimului fran- 
chist a crescut și s-a intensificat. 
Despre aceasta stau mărturie puter
nicele acțiuni ale minerilor asturieni. 
demonstrațiile muncitorilor de la 
Barcelona, mitingurile și marșurile 
de protest din aceste zile ale studen
ților din Madrid, de o amploare fără 
precedent. Alături de clasa munci
toare, de țărani, au intrat în luptă 
noi pături Sociale. în aceste condiții, 
înscenarea judiciară împotriva 
Lopez a declanșat un nou val 
mînie și indignare. Pe zidurile 
Madrid au apărut inscripții de pro
test ; s-au împărțit manifeste pe 
străzi ; față de această reacție vie, 
autoritățile franchiste au considerat 
că este mai prudent să renunțe la 
proces.

Totodată, opinia publică interna
țională a acționat cu hotărîre împo
triva procesului înscenat lui Lopez

spaniol Justo 
asupra căruia 
fi condamnat 
avea loc, do-

lui 
de 

din

și și-a exprimat cu o mare forță so
lidaritatea cu patrioții spanioli. La 
Paris, Bruxelles, Londra și în alta 
capitale au avut loc, în ultimele 
săptămini, adunări și demonstrații 
în cursul cărora s-a cerut eliberarea 
lui Justo Lopez, încetarea represiu
nilor din Spania. Pe adresa guver
nului spaniol au fost trimise nume
roase telegrame de Către o serie de 
organizații democratice ca Federația 
Sindicală Mondială, F.D.I.F., ca și 
din partea unor fruntași ai vieții 
publice din diferite țări, care au ce
rut anularea procesului. „Stîrnește 
mînie și indignare faptul că în în
chisorile spaniole continuă să se afle 
mii de deținuți politici și că autori
tățile persecută pe Justo Lopez de 
la Fuente, luptător curajos împotri
va fascismului" — se spune într-un 
protest adresat de 800 de persoane 
din cartierul londonez Saint Mary- 
lebone.

Totuși, primejdia n-a fost înlă
turată cu totul. Lopez, care a fost 
condamnat în decembrie 1964 la 23 
de ani închisoare, se află încă în 
spatele gratiilor din închisoarea Ca- 
rabanchel. însăși anularea procesu
lui care s-a pregătit împotriva lui 
constituie dovada netemeiniciei învi
nuirilor care au fost invocate pentru 
condamnarea lui. Acum se impune e- 
liberarea lui din închisoare. în plus, 
în închisorile franchiste continuă șă 
se afle sute de antifasciști spanioli, 
Represiunile judiciare continuă. Azi, 
3 martie, urma să se deschidă, la 
Valencia, un nou proces împotrivă 
unor patrioți spanioli. Viața acesto
ra, viața tuturor antifasciștilor din 
Spania, persecutați pentru convinge
rile lor progresiste, pentru lupta lor 
în favoarea libertății și democrației 
trebuie salvate.

împreună cu forțele democratice 
din întreaga lume, oamenii muncii 
din țara noastră cer cu hotărîre să 
fie eliberați Justo Lopez și ceilalți 
patrioți spanioli aflați încă în în
chisori, să înceteze represiunile anti
democratice din Spania.

Sancțiuni pentru politica de apartheid
NAIROBI 2 (Agerpres). — Comi

tetul politic al Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africa
ne, întrunit luni într-o ședință în
chisă, a examinat problemele deco
lonizării și a ascultat un raport în 
problema politicii de apartheid și de 
discriminare rasială 
R.S.A., prezentat de 
Liberiei, Republicii 
siei și Sierra Leone, 
cuvînt al O.U.A. a 
cadrul ședinței, 
a aprobat în unanimitate sancțiuni
le militare și economice care ur
mează să fie aplicate Republicii Sud- 
Africane. în cadrul ședinței, mem-

promovată de 
reprezentanții 

Malgașe, Tuni- 
Un purtător de 
declarat că, în 

Comitetul politic

brii Comitetului politic au arătat că 
dacă principalii parteneri comerciali 
ai R.S.A., în special Marea Britanie, 
Franța și Statele Unite, nu vor par
ticipa la boicotul instituit împotriva 
regimului Verwoerd sancțiunile eco
nomice preconizate nu vor da rezul
tatele scontate. Delegați) Kenyei, U- 
gandei și Tanzaniei, luînd cuvîntul 
la discuții, au arătat că țările lor au 
instituit un embargo total împotriva 
mărfurilor produse în R.S.A.

Purtătorul de cuvînt al O.U.A. a 
arătat, totodată, că în cadrul comi
tetului a fost examinată, de aseme
nea, problema drepturilor de ateri
zare și survol ale avioanelor care 
zboară pe rute ale R.S.A-

VEȘTI DIN JĂRILE SOCIALISTE
Pe malurile Irtîșului

Primii constructori 
satul Ermak, de pe 
lui Irtîș, în 1962. Casele scunde 
abia se zăreau de după troienele 
de zăpadă. De jur-împrejur stepă 
nemărginită. Astăzi, aici se înalță 
clădirile unui oraș. Lucrările de 
construcții se desfășoară din plin. 
Se ridică blocuri de locuințe, 
școli, cantine, săli de spectacol. A 
fost construit un complex medical. 
Cel dinții coș al termocentra
lei a atins înălțimea de 180 m, iar 
lucrările la sala mașinilor înain
tează mereu. Centrala va funcțio
na pe baza cărbunilor provemți 
din exploatările „la zi" din Eki
bastuz, centru minier situat în 
apropiere. A fost dată în exploa
tare prima parte a întreprinderii 
de prefabricate din beton armat. 
In prezent, ea produce prefabricate 
numai pentru termocentrală, dar în 
viitor va livra materiale de 
construcții și pentru alte centrale 
electrice din Siberia și Kazahstan.

La Ermak începe canalul Irtîș- 
Karaganda, de 500 km lungime. A- 
ceastă construcție va alimenta cu 
apă centrul minier Ekibastuz, me- 
țalurgiștii și chimiștii din Temir- 
Tau, agricultura regiunii și pe lo
cuitorii din numeroase orașe ale 
Kazahstanului central. Încă în a- 
cest an, apele Irtîșului vor ajunge 
la Ekibastuz.

au sosit în 
malul rîu-

Pentru agricultură
Industria R. P. Chineze sporește 

producția de îngrășăminte chimi
ce necesare agriculturii. Astfel, 
uzina de la Ghirin una dintre cele 
mai mari uzine chimice din țară, 
livrează zilnic, în medie, 38 garni
turi de tren cu îngrășăminte pen
tru provinciile Hubei, Hebei și 
Șandun. In ultima lună, 14 din 
principalele fabrici mari și medii 
de îngrășăminte chimice din R. P. 
Chineză au produs zilnic în me
die cu 10 la sută mai mult amo-

niac decît în luna precedentă. 
In comparație cu luna ianuarie 
1964, producția zilnică de amoniac 
a sporit cu 50 la sută.

La Hunan, în provincia Hubei 
(China centrală), a intrat în func
țiune o nouă mină de fosfați, cu o 
capacitate de producție de 400 000 
tone pe an. Operațiile de ex
tracție și transport sînt complet 
mecanizate. Producția noii mine 
este destinată fabricilor de în
grășăminte chimice.

La Ulan Bator
Ulan Bator se desfășoară în 
susținut construcția unui 

obiectiv industrial — 
de reparații auto,

potrivit prevederilor, va fi

DESCOPERIRI
La 

ritm 
important 
întreprinderea 
care,
cea mai mare din țară. Anual, aici 
se vor efectua reparații capitale la 
1 000 autocamioane și 500 motoare. 
Totodată, 
30 000 de 
efectuată 
rilor de 
principale 
în sala cazanelor.
sînt dotate cu utilaje dintre cele 
mai moderne. Se prevede ca acest 
obiectiv industrial să fie terminat 
pînă la sfîrșitul anului 1965.

vor fi recondiționate 
anvelope. A și fost 

o mare parte a lucră- 
montaj în clădirile 

și auxiliare, precum și 
Noile ateliere

ARHEOLOGICE
Cercetările arheologice care se 

desfășoară în prezent în R. P. Po
lonă au adus noi și interesante do
vezi ale existenței și muncii omu
lui pe aceste locuri, încă din epoci 
foarte îndepărtate. La Jaskinia 
Maszycka-Oikusz . din voiexotx ui 
Cracoviei, cercetările profesorului 
Stefan Kozlowski, de la catedra de 
arheologie a Universității din Var
șovia, au scos la iveală numeroase 
vestigii datînd de circa 14 000 de 
ani înaintea erei noastre. Printre 
ele se află obiecte de cremene 
(silex), coloranți minerali, oase de 
animale și fragmente de cranii 
omenești. Un mare interes a stîrnit 
descoperirea unei coaste de animal 
gravată cu motive decorative geo- 
metrice. După părerea specialiști
lor, aceasta este una dintre cele 
mai vechi relicve ale artei paleoli
tice descoperite în Polonia.

Alte cercetări efectuate de către 
oamenii de știință de la muzeul ar
heologic din Gdansk, în zona cimi
tirului marin de pe țărmul Balticei, 
au dezvăluit două morminte în care 
se aflau o serie de obiecte de cera
mică datînd din anii 750—400 
înaintea erei noastre. De aseme
nea, în localitatea învecinată, 
Sopot, s-au găsit obiecte de veselă 
romană din așa-numitul „Terra Si- 
gillata", ceea ce confirmă existența 
unor schimburi de mărfuri cu cel 
puțin 1100 de ani în urmă.

In localitatea Kruszwlca, din vo- 
s-au găsit 

ce confirmă existența 
așezări omenești stabile

Construcții moderne transforma aspectul orașului Bratislava

ievodatul Bydgoszcz, 
vestigii
unor
încă acum aproximativ 2 500 de 
ani.
pierea lacului Goplo, alte săpături 
au scos la iveală urmele unor așe
zări meșteșugărești datînd din se
colul al X-lea. Resturile unui zid 
de apărare, gros de 10 metri, au 
permis identificarea unor sisteme 
de fortificații folosite în secolul al 
XI-lea.

Pe aceleași locuri, în apro-

Gh. GHEORGHIȚA
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Noi acțiuni agresive ale S. U. A.
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de presă a transmis un 
comunicat al înaltului comanda
ment al armatei populare, în care 
se spune că, în după-amiaza zilei de 
2 martie, cîteva valuri de avioane 
— americane și sud-vietnameze — 
care au decolat de pe navele port
avion ale flotei a 7-a americane și 
de la bazele aeriene din Vietnamul 
de sud, au zburat deasupra orașu
lui Quang Binh, au bombardat re
giunea Vinh Linh și regiunile popu
late situate de-a lungul rîului 
Giant).

Potrivit primelor rapoarte, șase 
din avioanele atacatoare au fost 
doborîte și numeroase altele ava
riate.

într-un comentariu al postului de

radio „Vocea Vietnamului" se spu
ne : „Acest nou act de război, de 
extremă gravitate, comis de impe
rialiștii americani și de lacheii lor, 
a avut loc într-un moment în care 
opinia publică mondială protestează 
energic împotriva politicii lor 
războinice".

★

Acțiunile împotriva forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud au 
prilejuit luni după-amiază un nou 
accident neplăcut pentru autoritățile 
de la Saigon. Trei avioane ameri
cane „B-57" au bombardat din gre
șeală unități ale trupelor guverna
mentale la 50 de mile de Saigon. 
Patru soldați au fost uciși iar alți 
15 răniți.

In ziarul nostru de Ieri s-a publicat o relatare despre manifestația caro 
a avut loc Ia Londra Împotriva intervenției americane în Vietnamul de 
sud. Agenția U.P.I. transmite fotografia de mai sus înfâțișînd un aspect 

din timpul demonstrației

ITALIA

„Un acord lipsit 
de conținut"

ROMA 2 — Corespondentul Ager
pres Giorgio Pastore transmite: 
Luni seara, în prezența premierului 
Moro, secretarii celor patru partide 
ale coaliției guvernamentale au sem
nat acordul intervenit între ele în 
vederea realizării remanierii guver
nului și pentru relansarea politicii 
de centru-stînga. Semnarea a fost 
precedată de vii dezbateri în ședin
țele conducerilor partidelor. în șe
dința conducerii Partidului socialist, 
aripa de stînga și curentul al cărui 
lider este Lombardi (curent cu ve
deri de stînga) și-au manifestat 
opoziția față de semnarea acordului 
cvadripartit, cerînd ca P.S.I. „să se 
declare în favoarea crizei de gu
vern" deoarece rezultatul tratative
lor nu a fost satisfăcător. în aceeași 
ședință, Giolitti, căruia i se propu
sese să facă parte din guvern după 
remaniere, a declarat că „el nu va 
intra în nici un caz în acest gu
vern". Aripa de stînga a cerut , con
vocarea unui congres extraordinar 
al partidului.

Presa italiană de marți face apre
cieri negative în legătură cu sem
narea acordului. Ziarul „II Tempo" 
consideră că „acordul este lipsit de 
conținut" și „constituie, de fapt, nu
mai o formulă". Ziarul „L’Unita" 
remarcă faptul că el reprezintă li
nia politică a curentului de centru 
al Partidului democrat-creștin și 
demonstrează renunțarea P.S.I. la 
unele din punctele sale de vedere.

Urmează ca Aldo Moro să ia le
gătura cu reprezentanții grupurilor 
parlamentare ale celor patru parti
de în vederea realizării concrete a 
remanierii. Acum, tratativele se duc 
în legătură cu numirea noilor mi
niștri.

ROMÎNIA LA TlRGURI
INTERNAȚIONALE

Pavilionul R. P. Romine la Tirgul de la Leipzig

Ședința Comisiei permanente 
a C. A. E. R. pentru transporturi

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — între 
24 și 27 februarie a avut loc la 
Varșovia cea de-a 21-a ședință a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru transporturi. La ședință au 
luat parte delegațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.D.G., Mongoliei, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei și 
U.R.S.S., precum și reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene și ai Cubei, ca ob
servatori. La lucrările comisiei au 
participat reprezentanți ai Biroului 
parcului comun de vagoane de 
marfă și ai Comitetului organiza
ției de colaborare în domeniul căi
lor ferate dintre țările socialiste.

în cadrul ședinței au fost exami
nate măsuri de natură să contribuie

la îndeplinirea de către comjfele a 
lucrărilor referitoare la coordona
rea planurilor de dezvoltare a trans
porturilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe anii 1966—1970. Comisia 
a examinat unele probleme econo
mice, ale colaborării tehnico-știirfți- 
fice, probleme legate de navigația 
fluvială și de tipizarea navelor ma
ritime și fluviale.

Comisia a aprobat raportul de ac
tivitate pe anul 1964 și planul de lu
cru pe anul curent, ținînd seama de 
sarcinile care decurg din hotărîrile 
celei de-a 19-a sesiuni a C.A.E.R. și 
ale celei de-a 16-a ședințe a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R.

Corespondența din Atena

EXPECTATIVĂ
ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ

După încheierea noului ciclu de 
convorbiri ale mediatorului O.N.U. 
Galo Piaza la Nicosia, Ankara, 
Atena și Londra, problema Ciprului 
a intrat într-o fază de expectativă. 
Se așteaptă convocarea Consiliului 
de Securitate pentru a discuta pro
blema prelungirii cu încă 3 luni a 
mandatului forțelor O.N.U. în Ci
pru, precum și prezentarea de către 
Galo Piaza a raportului său secreta
rului general al O.N.U., U Thant.

Ziarele ateniene se așteaptă ca 
printre propunerile ce vor fi in
cluse în acest raport să figureze și 
propunerea privind inițierea unor 
tratative directe între guvernul Ci
prului și reprezentanții comunității 
ciprioților turci din insulă. Presu
punerea se bazează pe următoarea 
declarație făcută recent de Piaza : 
„Cheia soluționării pe cale pașnică a 
conflictului ar fi un acord, care 
s-ar putea realiza prin convorbiri 
directe între reprezentanții celor 
două comunități ale insulei". Me
diatorul O.N.U. a spus totodată că 
guvernele țărilor interesate în re
glementarea situației din Cipru 
„trebuie să înțeleagă că problema 
Ciprului este în primul rînd o ches

tiune a poporului insulei și deci so
luția nu poate rezulta decît prin a- 
propierea celor două comunități 
care conviețuiesc aci".

Grecia și Anglia s-au declarat în 
favoarea unor asemenea convorbiri. 
Comunitatea turcă a aprobat și ea 
în principiu propunerea, însă a pus 
o serie de condiții apreciate de gu
vernul cipriot ca inacceptabile. în 
prezent se depun eforturi pentru în
ceperea tratativelor fără nici un fel 
de condiții prealabile.

în același timp, din Ankara se a- 
nunță că guvernul turc este de acord 
că în prezent există posibilitatea 
inițierii unor tratative directe între 
liderii celor două comunități din 
insulă.

Faptul că, după cum a spus recent 
Piaza, „situația în Cipru s-a îmbu
nătățit față de anul trecut" este con
siderat, de asemenea, la Atena ca 
propice tratativelor.

Presa ateniană constată însă că, 
pe lingă punctele în care pozițiile 
părților se apropie, rămîn o se
rie de aspecte în care ele sînt 
divergente. Printre acestea se 
află propunerea privind întruni
rea unor conferințe lărgite la care să

participe, în afară de reprezentanții 
celor două comunități, și Turcia, Gre
cia și Anglia. Premierul grec, Papan- 
dreu, și președintele Ciprului, Maka
rios, în declarațiile lor recente s-au 
pronunțat hotărît împotriva unei ast
fel de conferințe. Ei sînt de părere 
că în actuala fază a conflictului nu se 
va putea ajunge la nici un rezultat 
pozitiv deoarece pozițiile țărilor ce 
urmează a se întruni diferă foarte 
mult, iar un eșec al conferinței ar 
îngreuna posibilitatea realizării vre
unui progres ulterior. în al doilea 
rînd, în timp ce Papandreu și Maka
rios au denunțat acordurile de la 
Londra și Zurich, guvernul turc și cel 
englez le consideră încă actuale și 
susțin ca ele să constituie baza ne
gocierilor în cadru] unei conferințe 
lărgite. Nerezolvate rămîn și propu
nerile lui Makarios privind organiza
rea unor alegeri, prezidențiale și le
gislative, în insulă. Premierul grec a 
cerut președintelui cipriot să amîne 
alegerile pentru că ele ar putea duce 
Ia încordarea situației în insulă. în 
impas se află, de asemenea, propu
nerea guvernului Ciprului privind 
revizuirea constituției, precum și ce
rerea Turciei de a-și înlocui forțele 
sale militare staționate în Cipru.

Observatorii politici din Ate
na consideră că, în raportul 
său către secretarul general al 
O.N.U., Galo Piaza va face propu
neri concrete, care, după declarațiile 
sale, „vor ține seama de faptul că 
soluționarea conflictului trebuie să 
fie pur cipriotă și nu una care să 
satisfacă numai Ankara sau Atena".

Constantin ALEXANDROAIE

Vizita delegației romîne 
la Leipzig

Delegația guvernamentală a R. P. 
Romine la Tîrgul de la Leipzig, con
dusă de Constantin Tuzu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
vizitat marți întreprinderea minieră 
Profen, din apropierea orașului. De
legația a fost însoțită de Kurt Seibt, 
ministru pentru conducerea și con
trolul consiliilor districtuale și re
gionale, și Walter Halbritter, vice
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării.

Luni a avut loc o întîlnire a to
varășului Constantin Tuzu cu dr. 
Erich Apel, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane.

★
în sala Consiliului noii primării 

din Leipzig au fost acordate unor 
instituții și personalități care au 
contribuit la promovarea țelurilor 
Tirgului internațional de la Leipzig 
— medalii jubiliare cu prilejul celei 
de-a 800-a aniversări a tîrgului. 
Printre cei distinși cu această me
dalie se află și Camera de comerț a 
R. P. Romîne.

tat, de asemenea, pavilionul condu
cători ai unor departamente din 
Uruguay și ai unor cooperative agri
cole. Aceștia din urmă și-au expri
mat dorința de a achiziționa tractoa
re și mașini agricole, pompe și mo- 
topompe, îngrășăminte chimice.

Zilele trecute, în cadrul tîrgului a 
fost organizată Ziua R. P. Romîne. 
La cocteilul care a avut loc cu acest 
prilej au luat parte : Francisco Ma
rio Ubillos, ministrul industriei și 
muncii al Uruguayului, dr. Daniel 
Hugo Martino, ministru de finanțe, 
ing. Isidorro Vejo Rodriguez, mi
nistrul lucrărilor publice, Pablo Mo- 
ratorio,’ministrul apărării naționale.

Tripoli
Aici s-a deschis cea de-a patra edi

ție a Tîrgului internațional din capi
tala Libiei, la care participă 30 de 
țări, printre care și R. P. Romînă.

După ce a vizitat pavilionul R. P. 
Romîne, ministrul economiei națio
nale al Libiei, Mansour Koobar, și-a 
exprimat admirația pentru expona
tele prezentate, apreciind mai ales 
produsele industriei constructoare de 
mașini. Pavilionul țării noastre, rea
lizat într-o manieră arhitectonică

încordare
Situația politică din tînărul stat 

african Malawi a revenit în ulti
mele zile în atenția observatorilor. 
In urmă cu aproape șase luni, la 
cererea primului ministru, Has
tings Banda, au fost demiși cîțiva 
membri ai guvernului, ceea ce a 
marcat începutul unei crize politi
ce în țară. La originea ei stăteau 
o serie de divergențe care au apă
rut în sinul guvernului, îndeosebi 
privind relațiile statului Malawi cu 
țările vecine.

Avînd în vedere poziția geogra
fică a acestei țări, fără ieșire la 
mare, primul ministru Banda se 
pronunța pentru strîngerea legă
turilor cu toate țările vecine, in
clusiv cu Republica Sud-Africană 
și Rhodesia, cunoscute pentru re
gimurile lor rasiste. Colaborarea 
cu colonialiștii portughezi (în 
Mozambic) și cu rasiștii, preconi
zată de primul ministru, a stîrnit 
obiecții din partea unor lideri po
litici, ajungîndu-se la o sciziune 
în rîndul guvernului. Aceas
tă situație a dus la înlăturarea din 
partidul de guvernămînt, Congre
sul Malawi, a persoanelor „suscep
tibile de a se opune liniei actualu
lui guvern", precum și la efectua
rea a numeroase arestări.

Lucrurile au ajuns pînă la cioc
niri armate între cele două tabere.

in Malawi
Agențiile de presă au relatat că un 
grup de oameni înarmați au atacat 
fortul Johnston, locul de detențiu
ne a fostului ministru al educației, ■ 
Chipembere. într-o declarație fă- ’ 
cută la postul de radio din Blan- 
tyre, primul ministru a declarat că 
forțele de securitate „au reușit /za 
zdrobească rebeliunea armată". Cu 
acest prilej s-a dezvăluit că au fost 
arestate 240 de persoane.

Observatorii politici apreciază că 
încercarea armată întreprinsă de 
oponenții actualului regim urmărea 
un scop mai mult moral — de a 
demonstra existența unui front ma
siv împotriva primului ministru. 
Publicația engleză „Guardian" a- 
rată că, pentru a împiedica pe vii
tor repetarea unor asemenea ac
țiuni, „autoritățile din Malawi au 
promulgat o lege care prevede pe
deapsa de șapte ani închisoare îm
potriva oricărei persoane care are 
legături, adăpostește sau sprijină 
pe rebeli și zece ani de închisoare 
pentru locuitorii care nu vor preda 
armele de foc sau explozive". Este 
greu de prevăzut cum vor evolua 
evenimentele. Comentatorii afirmă 
că Chipembere. considerat liderul 
opoziției față de regimul actual, 
are în țară mulți simpatizanți.

Eugen IONESCU

Montevideo
în cadrul primului Tîrg internațio

nal care se desfășoară la Montevideo, 
pavilionul romîn se bucură de suc
ces. El a fost vizitat de numeroși oa
meni de afaceri din Uruguay și Ar
gentina, care și-au manifestat inte
resul pentru cumpărarea de mașini- 
unelte, pompe, îngrășăminte chimice, 
produse chimice, hîrtie etc. Au vizi-

originală, prezintă o bogată colecție 
de exponate, printre care mașini și 
utilaje, agregate frigorifice, rulmenți 
și produse chimice, confecții și pro
duse alimentare.

în cadrul pavilionului este ame
najat, de asemenea, un stand de 
vînzare cu amănuntul unde dorito
rilor li se oferă țesături, confecții, 
tricotaje, articole cosmetice, produse 
alimentare.

LA MADRID

MARI MANIFESTAȚII STUDENȚEȘTI

A.

încheierea tratativelor R.D.G. - R.A.U.

Un raport 
al guvernului R.F. G.

BONN 2 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al guvernului vest- 
german a declarat că la 1 martie 
guvernul a depus în Bundestag ra
portul privind continuarea procedu
rii judiciare împotriva criminalilor 
de război naziști, peste termenul de 
prescripție de 20 de ani prevăzut 
de actualul cod penal al R.F.G. Po
trivit purtătorului de cuvînt, rapor- 
tul admite că în multe cazuri nu 
este posibilă declanșarea unor ac
țiuni penale împotriva criminalilor 
naziști înaintea datei de 8 mai 1965, 
termenul de Ia care va opera 
prescripția, fapt pentru care guver
nul va sprijini Bundestagul „în 
eforturile sale de a adopta măsuri 
care să satisfacă echitatea dar care 
să. și conserve principiile constitu
ționale". Raportul lasă parlamentu
lui latitudinea de a hotărî dacă să 
modifice sau nu actuala lege pe
nală vest-germană.

Dezbaterile Bundestagului vor în
cepe la 10 martie și, după cum 
subliniază agenția Reuter, observa
torii politici sînt de părere că o 
mare majoritate a membrilor aces
tuia se vor pronunța în favoarea 
prelungirii actualului termen de 
prescripție. Două zile mai tîrziu 
Bundesratul (Camera Laenderelor) 
va lua la rîndul său în discuție pro
punerea de prelungire a termenului 
de prescripție.

Sesiunea Consiliului ministerial
al Pieței comune
• Pro și contra participării Angliei • Apropiate 
tratative cu Austria î • „Cei 6“ se pronunță 
pentru o reformă a sistemului monetar internațional

BRUXELLES 2 (Agerpres). — Se
siunea Consiliului ministerial al 
Pieței comune a prilejuit încă din 
prima zi discuții aprinse în ce pri
vește încheierea unei convenții eu
ropene a patentelor. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
în ședința de luni Franța s-a opus 
din nou oricărei participări brita
nice în treburile Pieței comune. 
Delegații olandezi, mai ales, pre
cum și cei vest-germani, italieni 
și belgieni au optat pentru o aso
ciere la această convenție și a altor 
țări care nu sînt membre ale Pieței 
comune. Problema a rămas în sus
pensie.

în problema relațiilor Pieței co
mune cu Austria participanții la se
siune au hotărît să înceapă trata
tive cu guvernul austriac în vede
rea stabilirii unei uniuni vamale 
„de facto" fără a se fixa, însă, o 
dată precisă. Mandatul acordat 
de miniștrii Comisiei Pieței co
mune se referă mai mult la par
tea comercială a tratativelor. Ast
fel, în mandat sînt prevăzute scă
deri reciproce ale taxelor vamale 
și înlăturarea unor îngrădiri, co
merciale dintre Piața comună și 
Austria. După cum se știe, armo
nizarea politicii agrare între Austria 
și C.E.E. a constituit un punct di
ficil în cursul tratativelor. în spe
cial, în această problemă s-a făcut 
simțită poziția reprezentanților Ita

liei, care s-au opus unei armonizări
între politica agrară a Pieței co-
mune Și Austria.

Pe de altă parte miniștrii de
externe ai țărilor membre ale
Pieței comune au aprobat cel
de-al șaptelea raport de activitate al 
Comitetului monetar al celor „șase". 
Raportul indică posibilitatea ca ță
rile Pieței comune să convertească 
în curînd rezervele suplimentare de 
dolari în aur. Relevînd că rezervele 
de aur și valută străină ale Pieței 
comune au crescut în cursul anului 
1964 cu peste 1,5 miliarde dolari, 
raportul arată că aceasta este, prin
tre altele, urmarea deficitului per
manent al balanței de plăți america
ne, ca și a achizițiilor de echipa
ment industrial pe care țările în curs 
de dezvoltare le fac în Europa occi
dentală. Raportul consideră că aflu
xul de dolari în țările Pieței comune 
prezintă pericole serioase pentru sta
bilitatea financiară, fiind o formă de 
„inflație importată". O frînare a im
portului excesiv de capital capătă o 
importanță primordială, arată rapor
tul. Comitetul monetar recomandă o 
coordonare strînsă a acțiunilor celor 
„șase" în cadrul instituțiilor inter
naționale specializate în vederea unei 
reforme a sistemului monetar inter
național. Raportul nu ia însă poziție 
asupra nici unei propuneri privitoare 
la modul în care ar urma să fie mo
dificat acest sistem.

CAIRO 2 (Agerpres). — La 2 mar
tie, președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, Walter Ulbricht, 
și-a încheiat vizita de o săptămînă în 
Republica Arabă Unită și a părăsit 
Cairo, îndreptîndu-se spre patrie.

în urma tratativelor care au avut 
loc între W- Ulbricht și G. Nasser 
a fost dat publicității un comunicat 
comun. între cele două părți — se 
arată în comunicat — a avut loc un 
amplu schimb de vederi privind as
pectele importante ale situației 
ternaționale, lupta de eliberare 
țională a popoarelor împotriva 
perialismului, colonialismului 
neocolonialismului, 
voltarea prieteniei 
dintre R.D.G. și R.A.U.

Cele două părți își reafirmă fide
litatea față de promovarea unei po
litici consecvente de pace, de des
tindere și de prietenie între popoare 
pe temeiul principiilor coexistenței 
pașnice. Ele se pronunță pentru 
dezarmarea generală și totală sub 
un control internațional eficient și 
sprijină cu tărie măsuri parțiale 
care servesc acestui țel. Totodată, 
părțile se pronunță pentru crearea 
de zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii.

în comunicat se arată că Walter 
Ulbricht a expus punctul de vedere 
al R. D. Germane privind rezolvarea 
pașnică și democratică a problemei 
germane pe calea înlăturării rămă
șițelor celui de-al doilea război 
mondial și a apropierii, pas cu pas, 
prin tratative bazate pe egalitate în 
drepturi, între guvernele celor două 
state germane. Președintele R.A.U. 
și-a exprimat simpatia pentru po
porul german și a reafirmat punc
tul de vedere că problema unității 
țării sale este o chestiune a po
porului german.

in- 
na- 
im- 

Și 
precum și dez- 
și colaborării

Potrivit comunicatului, au fost 
încheiate un acord de colaborare 
economică și tehnică, un acord cu 
privire la relațiile tehnico-științifi- 
ce și un acord de colaborare în do
meniul culturii, științei și sănătății 
publice.

Părțile au căzut de acord asupra 
înființării unei comisii economice 
mixte, a unui consiliu științific mixt 
și a altor organisme necesare pen
tru aplicarea acordurilor sus-men- 
ționate. Ele au convenit, de aseme
nea, să încheie, încă în anul 1965, 
un acord comercial pe 
și un acord de plăți 
1966—1970.

Președintele 
invitația de a 
puns în R. D. 
care va fi stabilită ulterior.

termen lung 
pe perioada

a acceptatR.A.U.
face o vizită de răs- 
Germană, la o dată

De mai bine de o săptămînă, Madridul 
este teatrul unor mari manifestații stu
dențești. Apogeul se pare că a fost atins 
ieri, cînd printr-o impunătoare demon
strație organizată în piața Cibeles, 5 000 
de manifestanți au hotărît să marcheze 
„ziua studentului liber". Deși autoritățile 
au declarat demonstrația „ilegală", stu
denții nu au ezitat să iasă în stradă. In 
urma intervenției poliției au avut loc 
arestări. Tot ieri, la Barcelona au intrat 
în grevă sfudenți de la cinci facultăți, 
care s-au solidarizat cu colegii lor din 
Madrid.

Cauza directă a ultimelor manifestații 
— interzicerea de către autoritățile aca
demice a unui ciclu de prelegeri despre 
pace — a ridicat din nou în fața stu
denților problema sindicatelor verticale 
subordonate guvernului, prin care nici ei, 
nici profesorii nu pot să-și exprime re
vendicările. Studenții și o parte din pro
fesori au trecut la acțiuni directe în spri
jinul cererii lor de a se înființa sindicate 
libere. S-au convocat adunări ale dele- 
gaților din facultăți pentru constituirea unei 
reprezentanțe proprii a școlilor superioa
re din Madrid, în afara sindicatului ofi
cial al universității. După o adunare care 
a avut loc la Facultatea de filozofie, stu
denții au organizat un marș al tăcerii

spre sediul rectoratului pentru a-și pre
zenta plîngerile.

Drept răspuns, autoritățile 
pus arestarea a 10 sfudenți 
miciliile lor și închiderea pe

au 
la 
termen 

nelimitat a facultăților de filozofie și litere, 
unde trebuiau să se țină întrunirile „primei 
Adunări libere a profesorilor și studen
ților". Poliția a ocupat centrul universitar 
din Madrid. Studenții au organizat totuși 
întrunirea. La apelul „Adunării libere", 
la această acțiune s-au alăturat studenții 
francezi, englezi și americani care învață 
ia Madrid, cit și studenții din Barcelona.

In numeroase adunări, cît și în peti
țiile trimise rectoratului și autorităților 
studenții au arătat că vor continua lupta 
pentru înfăptuirea revendicărilor lor : re
cunoașterea „Adunării libere" ca repre
zentantă provizorie a studenților, aboli
rea statutului universitar care prevede 
adeziunea obligatorie la sindicatele ver
ticale, amnistia generală pentru studenții 
urmăriți, gratuitatea învăfămîntului uni
versitar etc.

Actualele mișcări revendicative ale stu
denților spanioli se încadrează în larga 
mișcare care a cuprins această țară în 
ultimele luni și ating însăși baza politică 
a regimului.

TribunalulVIENA. La 2 martie, 
din Viena a pronunțat sentința în 
procesul intentat fostului comandant 
SS, Erich Rajakowitch, învinuit de a 
fi participat 'direct la deportările 
populației evreiești din Olanda spre 
lagărul de exterminare de la Ausch
witz. Deși procurorul tribunalului 
ceruse luni seara în rechizitoriul său 
ca Rajakowitch să fie condamnat la 
închisoare pe viață, curtea de jurați 
l-a condamnat numai la 2 ani și ju
mătate închisoare.

PEKIN. Președintele Pakistanului, 
mareșalul Ayub Khan, a sosit la 2 
martie la Pekin într-o vizită de stat, 
la invitația președintelui R. P. Chi
neze, Liu Șao-ți, și a premierului Ciu 
En-lai. între conducătorii celor două 
țări vor avea loc convorbiri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor dintre 
R. P. Chineză și Pakistan.

BERLIN. După cum transmite a- 
genția TASS la 2 martie A. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la Berlin, venind de la 
Leipzig. în aceeași zi el a avut o con
vorbire cu W. Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G. Au fost 
discutate problemele lărgirii continue 
a relațiilor prietenești și îndeosebi ale 
dezvoltării colaborării politice și eco
nomice dintre cele două țări.

DELHI. La 2 martie, Jozef Lenart, 
președintele guvernului R. S. Ceho
slovace, și Vaclav David, ministrul a- 
facerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
au sosit la Delhi într-o vizită oficială.

dis- 
do-

Radu BOGDAN
V.

CAIRO. La 2 martie, Aleksandar 
Rankovici, vicepreședinte al R.S.F. Iu
goslavia, împreună cu soția, a sosit în
tr-o vizită oficială de 7 zile în R.A.U.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că, la invitația guvernului francez, An
drei Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., va sosi la Paris la 
25 aprilie într-o vizită de cîteva zile. 
Ministrul de externe al Franței, Couve 
de Murville, va face pînă la sfîrșitul 
anului o vizită de răspuns la Moscova.

WASHINGTON. Racheta „Atlas- 
Centaur", care urma să plaseze marți 
pe orbită un vehicul spațial de tip

Buget deficitar
RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). — 

în bilanțul bugetului federal al 
Braziliei pe anul 1964 se arată că 
în timp ce veniturile s-au ridicat la 
2 010 miliarde cruzeiros, cheltuielile 
au fost de 2 770 miliarde cruzeiros.

O mare parte a deficitului 
bugetar se datorește importu
rilor masive de petrol, care au fost 
anul trecut mai mari cu 9 milioane 
de barili față de 1963. Guvernul 
brazilian intenționează să intensifice 
exploatarea zăcămintelor petrolifere 
din statul Sergipe pentru a ajunge 
la o reducere a importurilor de pe
trol, ceea ce va contribui la redu
cerea deficitului balanței de plăți.

BRUXELLES. Un număr de 175 de 
mineri de la o mină din apropiere de 
Liege au început la 600 metri sub pă- 
mînt o grevă de protest împotriva in
tenției de a închide mina pe motiv că 
autoritățile o consideră nerentabilă. 
Minerii au anunțat că nu vor ieși la 
suprafață pînă cînd nu vor fi revocate 
planurile de închidere a minei.

CIUDAD DE MEXICO. Grăniceri 
guatemalezi au deschis foc duminică 
asupra unor mexicani care se scăldau 
în rîul Suchiate, ucigînd o persoană 
și rănind alte trei. în legătură cu a- 
ceasta, ministrul afacerilor externe al 
Mexicului, Antonio Carillo Flores, a 
înmînat o notă de protest ambasado
rului Guatemalei.

„Surveyor", a explodat pe rampa de 
lansare la Cape Kennedy,

Autorității» elvețiene au hotârlt sâ expulzeze din țard circa o sutâ de 
mii de muncitor! strâlnl caro lucrează In Elveția. Fotografia înfăți

șează un grup de emlgranțl Italieni în gara localității Chiasso
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