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Șl PROPORȚII ■ Viața culturală
(pag. a Il-a)

Manifestul Consiliului Național 
al Frontului Democrației Popu
lare a adus la cunoștința opi
niei publice tabloul însuflețitor al 
rezultatelor obținute de poporul nos
tru în înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
III-lea al P.M.R. în vederea de- 
săvîrșirii construcției socialiste. Din 
acest tablou se desprinde, cu lim
pezime linia dezvoltării ascendente 
a economiei noastte complexe' și 
echilibrate, sub semnul ritmurilor 
înalte, caracteristice țării noastre 
în epoca socialismului.

Un complex economic 
unitar, echilibrat

Elaborând programul profund știin
țific al construcției socialismului în 
țara noastră, partidul a urmărit în 
permanență 1 că economia națională 
să se dezvolte ca un complex unitar, 
echilibrat, caracterizat prin crește
rea proporțională și îmbinarea ar
monioasă a tuturor ramurilor pro
ducției materiale. în stabilirea po
liticii sale economice, partidul a por
nit de la premiza că numai o eco
nomie, în care se îmbină în mod ra
țional industria și agricultura, ra
murile industriei extractive cu cele 
prelucrătoare, producția mijloace
lor de producție cu producția obiec
telor de consum, poate asigura con
diții optime pentru valorificarea re
surselor materiale și de muncă ale 
țării, sporirea în ritm susținut a 
producției și productivității muncii 
sociale, creșterea continuă a venitu
lui național și, pe această bază, ri
dicarea sistematică a nivelului de 
trai al poporului.

Temelia trainică a creării și dez
voltării complexului economic al ță
rii noastre o constituie industriali
zarea socialistă a țării. „Hotărâtoare 
pentru dezvoltarea țărilor care au 
moștenit de la capitalism o stare de 
înapoiere economică — subliniază 
Declarația din aprilie 1964 
privire la poziția P.M.R. în 
hlemele mișcării comuniste 
muncitorești internaționale — 
industrializarea socialistă, 
ra cale prin care se asigură creș
terea armonioasă, echilibrată, pe 
o linie mereu ascendentă și în ritm 
rapid a întregii economii-naționale, 
sporirea continuă a productivității 
muncii sociale, dezvoltarea intensivă 
și complexă a agriculturii, ridicarea 
sistematică a nivelului de trai ai po-. 
porului". Industrializarea socialistă a 
avut un rol hotărâtor în schimbarea 
structurii neraționaie, marcate prin 
profunde disproporții, a economiei 
moștenite de ia regimul burghezo- 
moșieresc, în asigurarea unei struc- 
turi complexe a producției sociale și

cu 
pro- 

Și 
este 

singu-

dezvoltarea proporțională a întregii 
economii.

într-un ritm rapid s-a dezvoltat 
industria care, devenind ramură 
conducătoare a economiei, a im
primat un caracter dinamic crește
rii forțelor de producție ale țării, tu
turor celorlalte ramuri ale produc
ției materiale. între anii 1950—1964, 
producția globală industrială s-a 
mărit de 5,7 ori, într-un ritm mediu 
anual de 13,3 la sută. Ritmul mediu 
anual de creștere a producției in
dustriale s-a accentuat în cursul șe- 
serialului, în cinci ani fiind de 14.8 
la sută, față de circa 13 la sută cît 
a fost prevăzut de Directivele Con
gresului al III-lea al P.M.R. pentru 
întreaga perioadă a planului de șase 
ani. Aceasta a asigurat dublarea 
producției globale industriale în pe
rioada 1960—1964.

în cadru] dezvoltării impetuoase a 
industriei, care nu-și găsește pre
cedent în trecutul țării noastre, a 
crescut cu prioritate industria grea, 
producătoare de mijloace de pro
ducție. Creșterea cu precădere a in
dustriei grele, într-un ritm mediu 
anual superior celui realizat pe în
treaga industrie, și-a găsit reflectare 
în toate planurile de stat, asigurînd 
înfăptuirea reproducției socialiste 
lărgite. în perioada 
producția industrială 
celor de producție a 
medie cu 15,1 la sută 
producția bunurilor de consum 
10,7 la sută, cifrele respective fiind 
și mai înalte în anii șesenalului. Dar 
chiar și în cadrul industriei grele 
ritmurile au fost diferite, 
ridicate înregistrîndu-se în ramurile 
hotărîtoare, vitale pentru înzestra
rea tehnică a economiei și valorifi
carea superioară a resurselor natu
rale ale tării. O dezvoltare puternică 
a cunoscut industria construcțiilor de 
mașini și prelucrării metalelor, a că
rei producție a crescut între anii 
1950—1964 într-un ritm mediu anual 
de aproape 19 la sută. în aceeași pe
rioadă, producția industriei chimice 
a sporit în medie cu peste 22 
sută anual.

Avîntul agriculturii
(pag. a IlI-a)
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Schimbări calitative 
în structura economică

Dezvoltarea în- ritmuri diferite, 
ramurilor industriei socialiste nu

a 
a 

reprezentat un scop în șine. Aceasta 
a constituit premisă majoră a mo
dificării proporțiilor între cele două

Mircea BIJIdirectorul general al Direcției Centrale de Statistică(Continuare in pag. IV-a)

în întreaga țară au continuat adu
nările cetățenești și întîlnirile cu a- 
legătotif ale candidaților Frontului 
Democrației Populare. Dezbateri po
litice largi, la care participă sute de 
mii de alegători, ele prilejuiesc tre
cerea în revistă a realizărilor dobîn- 
dite în perioada actualei legislaturi, 
discutarea gospodărească a căilor de 
înfăptuire a sarcinilor actuale, dau 
glas atașamentului oamenilor muncii 
față de politica ■ înțeleaptă a parti
dului.

Zilele acestea, tovarășii Gheorghe 
.Apostol, Ștefan Voitec și Mihai Da- 
Tea s-au întîlnit, într-o atmosferă 
însuflețită, cu alegătorii din circum
scripțiile electorale în care au ■ fost 
propuși candidați în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională și au 
vizitat, împreună cu conducători ai 
organelor locale de partid și de stat 
și candidați ai F.D.P., uzine și com
binate, fabrici și șantiere de con
strucții industriale și de locuințe, 
instituții de știință și cultură.

Tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care candidează în 
circumscripția electorală nr. 1 Galați- 
sud, s-a întîlnit cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii de pe marele șan
tier al Combinatului siderurgic de la 
Galați, de la Șantierul naval, Lamino
rul de tablă, Uzina mecanică, între
prinderea textilă, întreprinderea de 
sîrmă, cuie și lanțuri, Uzina de re
parații mecanice, cu cadre didactice 
și studenți de la Institutul politeh
nic, cu lucrători de pe șantierele 
complexului industrial-alimentar și 
de locuințe, a vizitat unități spita
licești, școlare și comerciale.

în construcție

Un nou complex 
de morărit și panificație

noua zonă industrială a lașului s-aîn
mai deschis un șantier: aici se va înăl
ța unul dintre cele mai moderne com
plexe de morărit și panificație din țară. 
El va cuprinde patru unități : o moară 
cu o capacitate de 220 tone în 24 ore, 
o fabrică de pline — 80 tone pe zi, 
una <le paste făinoase și alta de bis
cuiți, puțind să producă 30 și respec
tiv 15 tone în 24 ore. Utilajele necesa
re morii și fabricii de pîine sînt 
realizate în țară. Utilajele prototip cu 
car® vor fi dotate moara și fabrica de 
pîine se află acum în faza de experi
mentare Ia diferite mori și fabrici de 
pîine. întregul flux tehnologic va fi 
dirijat prin telecomandă de la un ta
blou central sinoptic z— selectiv, exis- 
tînd și posibilitatea de manevrare a 
utilajelor pe grupe.

Pentru lucrările agricole
d e primăvară

S.M.T.-uri din regiunea 
au terminat revizuirea și 
întregului parc de trac-

Cele 47
București 
repararea 
toare, pluguri, semănători, grape cu
disc etc. In prezent se fac instructaje 
cu mecanizatorii pentru cunoașterea 
și folosirea mașinilor noi cu care au

fost înzestrate S.M.T.-urile. în ate
liere continuă repararea utilajelor 
necesare pentru irigat, iar în cadrul 
brigăzilor de tractoare se iau măsuri 
de organizare a muncii, în funcție 
de graficele de lucrări întocmite de 
cooperativele agricole de producție.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE DE CĂTRE
NOUL AMBASADOR AL AUSTRIEI LA BUCUREȘTI

7

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, Ștefan Voitec, a 
primit la 3 martie pe noul ambasa
dor al Austriei la București, Johann

Manz, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare. Cu această ocazie, au 
fost rostite cuvîntări. (In pag. a V-a 
cuvîntările rostite).

ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE PE ȚARĂ
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE 1964

O activitate 
fructuoasă

Constructorii de mașini din Reșița au 
participat ieri la o adunare festivă care 
a marcat un nou eveniment deosebit în 
munca lor. Drept pretuiie a realizărilor 
dobîndite în producție anul trecut, co
lectivului de aici i s-a decernat Steagul 
roșu și diploma de întreprindere frun
tașă pe țară în întrecerea socialistă iu 
ramura construcțiilor de mașini. Cu 
acest prilej, inginerul Ion Avram, direc- 
orul general al uzinei, a arătat că în 

1964 colectivul de aici a dat peste plan 
o producție în valoare de aproape 43 
milioane de lei. Cea mai mare parte din 
sporul producției a fost obtinut pe sea
ma mai bunei folosiri a utilajelor mo
derne. Productivitatea muncii a înregis
trat o creștere de 6,8 la sută față de 
plan, iar la prețul de cost s-a realizat o 
economie suplimentară în valoare de 
18 360 000 de lei. An fost produse peste 
plan motoare și boghiuri pentru loco
motive Diesel electrice, hidroagregate, 
pompe pentru produse petroliere, utila-

Miercuri au început festivită
țile pentru decernarea Steagului 
roșu și a diplomei Consiliului 
Central al Sindicatelor întreprin
derilor fruntașe pe ramură în în
trecerea socialistă pe țară des
fășurată in anul 1964. Au primit 
ieri steagul de întreprindere 
fruntașă:• UZINELE DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI REȘIȚA• UZINELE „TRACTORUL“-BRA- ȘOV• COMBINATUL CHIMICO-META- LURGIC BAIA MARE• UZINELE „VICTORIA‘‘-FLOREȘTI• ÎNTREPRINDEREA DE CON-STRUCȚII-MONTAJ NR. 1 BUCUREȘTI• FABRICA DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI

jle pentru industria chimică și siderur
gică etc. „Marca" cunoscutei uzine re- 
șițene este întîlnită în numeroase uzine 
ale țării, înscrisă pe utilaje de diferite

tipuri, semn al contribuției date de acest 
colectiv la înzestrarea ramurilor econo
miei noastre cu tehnica modernă. Con
structorii de mașini de aici s-au dovedit 
totodată buni gospodari ai materiilor 
prime și materialelor. Concomitent cu 
ridicarea performanțelor tehnice — cali
tative ale mașinilor și agregatelor, ei au 
economisit 1330 tone de metal.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei, a căror activitate fructuoasă se 
concretizează în modernele mașini și a- 
gregate construite de ei, nu au ascultat 
ieri pentru prima oară un asemenea bi
lanț rodnic și însuflețitor, care înmă
nunchează munca lor de un întreg an. 
Bucuria prilejuită de distincțiile decer
nate a fost trăită din plin, pentru că 
fiecare participant la adunare și-a dat 
contribuția la realizările obținute în 
1964. Luînd cuvîntul în cadrul adună
rii, strungarul Constantin Sîrbu, ingine
rul Mircea Popa, șeful secției turnătorie 
de oțel, forjorul Gheorghe Ursu, lăcă
tușul Matei Scînteie și alții au relevat 
fapte semnificative din experiența acu
mulată în producție, au vorbit despre 
preocupările actuale ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din Uzină(Continuare in pag. V-a)

într-una din marile hale ale Com
binatului siderurgic, aflat în con
strucție, a avut loc o adunare cetă
țenească la care au luat parte, pe 
lingă constructorii de pe șantier, un 
mare număr de alegători din oraș 
— muncitori, tehnicieni, ingineri, 
cadre didactice și studenți, oameni 
de artă și cultură, marinari, pensio
nari, gospodine.

Tovarășul Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele Marii 
Adunări Naționale, candidat al 
Frontului Democrației Populare în 
circumscripția electorală numărul 1 
„Electroputere" Craiova, s-a întîlnit 
cu muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari de la Uzinele „Electropu
tere", Uzinele de reparații de utilaj 
agricol, lucrători de la G.A.S. Malu 
Mare și S.M.T. Cîrcea, țărani, 
membri ai cooperativelor agricole 
de producție din comunele Malu 
Mare și Coșoveni, cadre didactice, 
medici, a vizitat unități școlare și 
de ocrotire a sănătății, instituții 
culturale etc.

în sala de festivități a Uzinelor 
„Electroputere" s-a desfășurat o adu
nare cetățenească la care au parti
cipat muncitori, tehnicieni și ingi
neri din întreprinderile orașului, in
telectuali, oameni ai muncii din uni
tăți agricole socialiste și alți alegă
tori.

Tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
care candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 Timișoara-est, 
întîlnit cu muncitori, ingineri, 
nicieni de la .Uzinele mecanice, 
dustria Lînii“, de la fabrica de 
duse lactate și cea de tricotaje 
tru copii, cu cetățeni din noul
tier de locuințe „Zona tipografilor", 
cu muncitori din transporturi și 
construcții, cu țărani cooperatori 
din Moșnița, Giroc și Ghiroda, cu 
oameni de știință, cadre didactice și

s-a 
teh- 
„In- 
pro- 
pen- 
car-

studenți de la institutele politehnic 
și de medicină.

La adunarea cetățenească din Ti
mișoara au luat parte muncitori, 
ingineri, tehnicieni, oameni de știin
ță, artă și cultură, studenți, militari, 
gospodine, pensionari și alți locuitori 
ai orașului.

Asemenea manifestărilor din cele
lalte regiuni ale țării, adunările ce
tățenești din regiunile Galați, Olte
nia, Banat au exprimat hotărârea 
oamenilor muncii de a înfăptui lu
minosul program de desăvîrșire a 
construcției socialiste elaborat de 
partid, de a-și consacra toate forțele 
înfloririi patriei, de a asigura victo
ria în alegeri a candidaților Frontu
lui Democrației Populare. Cu îndrep
tățită mîndrie patriotică au relevat 
participanții la adunări succesele ob
ținute în ultimii patru ani de poporul 
nostru, sub conducerea încercată a 
partidului, în dezvoltarea economiei 
naționale, a culturii, în ridicarea ni
velului de trai, realizări consemnate 
în Manifestul F.D.P. Dezbătînd pro
bleme de interes general și local, ce
tățenii au făcut numeroase propuneri 
menite să contribuie la descoperirea 
și valorificarea a noi rezerve interne 
ale producției, îmbunătățirea activi
tății organelor locale de stat, buna 
gospodărire a orașelor și satelor.

La adunarea de la Galați, de pe 
șantierul celui mai important obiec
tiv industrial al planului de șase ani, 
printre cei care au luat cuvîntul s-a 
aflat și sudorul instalator Emil Ver- 
deș. 
tori, 
cele 
unit 
hotărârea de a transpune 
Directivele Congresului al ÎII-lea ăl 
P.M.R. Pentru realizarea combinatu
lui siderurgic la nivelul tehnicii 
mondiale și într-un timp cît mai 
scurt — a spus vorbitorul — statul 
nostru a alocat importante investiții.
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El a arătat că miile de munci- 
tineri și vîrstnici, oameni de 
mai felurite profesiuni, și-au 
aici, pe șantier, eforturile cu 

în viață

(Continuare în pag. V-a)
ACOPERIREA IN AUR A FAPTELOR

Circumscripția electorală Suceava-Est 
cuprinde o parte din oraș, marile car
tiere Ifcani și Burdujeni, și se întinde 
apoi spre Răsărit și spre Nord, pe 
șoselele care duc la Botoșani, Dorohoi 
și Rădăufi, incluzînd în perimetrul ei 
cîteva comune vestite cum ar fi Dăr- 
mănești, Adincafa, Dumbrăveni și Sal- 
cea.

La Salcea se află aerodromul Suce
vei și, în afară de Băneasa, el este 
singurul punct din fara noastră de pe 
care într-o toamnă m-am ridicat în 
aer. călătorind spre București la o alti
tudine relativ redusă, lăsîndu-mi pri
virile să se Incinte de domoala tăiă- 
zuire a plaiurilor moldovene și a satelor 
cu care sînt presărate, pînă ce la 
dreapta a apărut, ca un acord grav de 
orgă, Ceahlăul, iar pufin mai tîrziu s-au 
ivit, chiar sub avion, Oneștii — uzinele 
și orașul — în cele mai mici și geo
metrice detalii, ca și cum am fi fost 
aplecați asupra unei machete. Toată 
lumea privea pe fereastră și nu mai 
contenea cu exclamațiile, recunoscînd 
un amănunt sau altul. Apoi avionul a 
luat înălțime spre a trece Munții Vran- 
cei.

Acum cîteva zile le-am evocat oa
menilor din Salcea această călătorie 
peste noua față a Moldovei, urîndu-le 
ca marea lor comună să-și ia, de ase
menea, zborul și să urce tot mai sus 
în ce privește bunăstarea, progresul, 
civilizația. Ne aflam într-un cămin cul
tural vast, cu ferestre largi și înalte, 
iar șoseaua ce trecea prin fața lui — 
șoseaua Suceava-Botoșani — era în 
curs de asfaltare. Atît de mult m-au 
bucurat în anii 'aceștia șoselele asfal
tate care, cu toate că de bitum, cu 
toate că negre, fac atît de tînără și 
zîmbitoare bătrina — și pe vremuri 
cam trista — față a Moldovei.

Geo BOGZA
Ceea ce a deosebit consfătuirile mele 

cu alegătorii de la țară, față de ulti
mele alegeri este faptul că ele au avut 
loc în cămine culturale în care lumina 
electrică din marile globuri sau chiar 
din tuburi fluorescente venea de la 
sistemul energetic național. Pentru 
prima oară, săptămînile trecute, am stat 
de vorbă cu alegătorii în sate racor
date la sistemul energetic național și 
asta a ușurat în mare măsură sarcina 
mea. La precedentele alegeri, lumina 
electrică — fie și de la o microcen- 
frala proprie, fie și prin racordarea la 
slaba uzină a S.M.T.-urilor — care să 
spulbere cîteva ore, după căderea 
amurgului, mult prea neagra apăsare 
a întunericului, era dezideratul general 
al alegătorilor din comunele unde 
candidam. Acum, în căminele culturale 
despre care am vorbit, lumina ardea 
în marile globuri sau în tuburile de pe 
pereți, a sărbătoare. Iar dezideratul 
general al alegătorilor din mediul să
tesc al circumscripției Suceava-Est este 
instalarea unui medic stomatolog. Mer
gem, așadar, înainte.

Mergem, așadar, înainte, după ce 
între timp am mers mereu înainte. 
Este pentru a patra oară cînd mi se 
face marea cinste de a reprezenta în 
cel mai înalt for al țării patruzeci de 
mii de suflete, patruzeci de mii de 
aspirații la mai bine, patruzeci de m'i 
de încrederi 
partidul clasei 
parcă nu mi-a 
să mă prezint 
de alegători.

Desigur că

în regimul nostru și în 
muncitoare, și niciodată 
fost mai ușor ca acum 
în fafa marilor mulțimi

și mai multă deprindere, dar ceea ce 
a ușurat cel mai mult sarcina mea au 
fost faptele petrecute în ultimii patru 
ani, de la precedentele alegeri și pînă 
azi, în circumscripția electorală în care 
candidez, ca de altfel 
Nici unul din cei 465 
s-a prezentat în vreun 
ire timp, să nu se fi 
esențial în domeniul 
construire a socialismului, fie că a fost 
vorba de fabrici, de uzine, de cartiere, 
de spitale, de policlinici sau de teatre 
noi.

Propunerea candidaturii mele a avut 
loc într-un punct în care betonul, sticla 
și oțelul 
vorbeau 
pe care 
departe 
fie el și 
tre.

Așadar propunerea a avut loc în 
cantina — o sală vastă, de o curățenie 
exemplară — Combinatului de celulo
ză și hîrtie din Suceava. Înaintea mea, 
zeci de 
acel loc, 
mai mult 
înșiruie 
cu cel mai modern utilaj, 
dea, în mod substanțial, o valoare 
mare fiecărui metru de lemn din 
durile Bucovinei.

Nu vorbesc de felul cum arăta 
șui Suceava cu patru ani în urmă și 
cum arată astăzi. De cite ori m-am în- 
top acolo intre timp, am fost sur
prins mereu de marile progrese pe 
care le:a făcut sub semnul urbanisticii 
moderne.

Iar în lunca Sucevei, unde la prece-

în întreaga fără, 
de candidați nu 
loc în care, In- 
petrecut un fapt 
marii opere de

vorbeau mai bine decif mine, 
cu o elocinfă convingătoare 
n-ar putea-o 

chiar cel mai 
un Demostene

atinge nici pe 
strălucit orator, 
al zilelor noas-

vorbitori și-au amintit că în 
cu patru ani în urma, erau 
un fel de mlaștini. Acum se 

acolo cîteva industrii, dotate 
menite să 

mai 
pa-

(Continuare în pag. V-a)

ora-

Ca o prețuire a realizărilor obținute anul trecut, colectivul Fabricii de 
coniecții și tricotaje București a primit Steagul roșu și diploma de în
treprindere fruntașă pe ramură. In 1964, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de aici au realizat planul producției globale cu 19 zile Înainte de ter
men, producind suplimentar 271 400 confecții din țesături, peste 1,5 mi
lioane tricotaje, 361 000 perechi de ciorapi și șosete. Totodată, au fost 
depășiți simțitor indicii de calitate la numeroase produse și s-au in
trodus în fabricație peste 1 500 de modele noi de confecții, tricotaje și 
ciorapi. în fotografie : după decernarea steagului de întreprindere 

fruntașă

Pe «grloJb în, dLo oiro

INDONEZIA A RUPT 
RELAȚIILE DIPLOMATICE 
CU PORTUGALIA

Agenfia U.P.I. transmite că, potrivit 
unor surse din Djakarta, Indonezia a 
rupi relafiile diplomatice cu Portu
galia. Indonezia va permite to
tuși Portugaliei să aibă un consulat 
la nivel de oficiu. Misiunea indo
neziana de la Lisabona a fost închisă 
luna frecufă. Ministerul de Externe a! 
Indoneziei, printr-o scrisoare înmîna- 
fă fostului însărcinat cu afaceri por
tughez de la Djakarta, a arătat că 
această măsură a fost adoptată în con
formitate cu hofărîrile luate anul tre
cut la conferința de solidaritate afro- 
asiafică, împotriva țărilor care promo
vează o politică colonială pe conti
nentul african.

SPANIA

Continuă manifestațiile 
studențești

Potrivit agenjiei France Presse, 
toate facultățile Universității din

Barcelona au fost miercuri închi
se. Aceeași agenție relatează că 
poliția a arestat marți cinci stu
denți la Salamanca cu prilejul 
unei manifestații organizate în 
semn de protest împotriva hotărâ
rii autorităților de a suspenda din 
învățămînt pe profesorul Enrique 
Tierno Galvan pentru faptul că a 
aprobat acțiunile studenților din 
Madrid. In același timp delegații 
Facultății de Drept au hotărât să 
se retragă din sindicatul univer
sitar oficial, care pînă acum a și 
fost părăsit de 80 la sută din stu
denții spanioli.

Problema Ciprului 
„într-un punct mort"

Mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Galo Piaza Lasșo, a declarat la 
Londra că va propune în raportul 
său, care urmează să fie supus în 
curând secretarului general, ca me
dierea O.N.U. în Cipru să continue. 
Galo Piaza a afirmat, totodată, că 
problema Ciprului se află în pre
zent „într-un punct mort", că nu 
este elaborată nici o „soluție ac
ceptată de toți" și că va propune în 
raportul său o „nouă metodă de 
abordare a acestei probleme".
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H. CATARGI artist al poporului
Se afirmă tot mai interesant o ge

nerație de tineri pictori, care nu 
constituie doar o promisiune de vii
tor. ci ne prilejuiesc deseori satisfac
ții temeinice. Niciodată n-au fost atît 
de numeroase talente, e meritul 
epocii noastre socialiste de a fi tre
zit atîtea vocații, de a fi îmbogățit 
cu . atîtea forțe proaspete domeniul 
picturii. Peste inevitabilele lor ine
galități, peste rezultatele uneori ne
concludente, peste energia cheltuită 
uneori în van, te bucuri să remarci, 
la acești tineri pictori, o dragoste de 
artă și de meserie oare trebuie neîn
doielnic lăudată. Ei vor să facă ceva 
interesant, ei se pasionează de se
cretele inepuizabile ale meșteșugu
lui, găsind cîteodată rezolvări sur
prinzătoare, ce atestă un ochi fin și 
o curiozitate perspicace. Mă simt da
tor, vorbind despre aportul acestei 
generații, să evoc sentimentul plas
tic foarte viu pe care-1 aflu chiar 
în compozițiile cele mai neașteptate 
ale lui I. Bițan ori seriozitatea fră- 
mîntată și darurile de pictor ale 
lui Virgil Almășan. Mă gîndesc, de 
asemenea, la un talent ca Gh. lacob, 
la cinstea lui de artist, la calitățile 
sale de acută sensibilitate a culorii. 
Și nu pierd din vedere gustul ra
finat pentru culoare pe care-1 măr
turisesc ultimele tablouri ale lui 
Paul Gherasim, de o delicatețe ca
tifelată. ori alte lucrări ale tineri
lor care s-au remarcat de-a lungul 
anilor din urmă: I. Nicodim și I. 
Gheorghiu, de exemplu, C. Piliuță, 
Sultana Maitec și alții. Iată de ce 
privesc cu interes dezvoltarea a- 
cestei noi generații de pictori ; iată 
de ce am urmărit cu încredere îna
intarea solidă a unui talent ca Ion 
Pacea, artist cu care am lucrat îm
preună o bună bucată de vreme, în 
același atelier.

Răsplătit nu de mult cu premiul 
Academiei R. P. Romîne, el exempli
fică în chip neîndoios succesele a- 
cestei generații. Pictînd tenace, cu o 
pasiune calmă, el a atins, cred, sta
diul la care se poate vorbi hotărît 
despre un proces de cristalizare a 
personalității artistice. Acest proces 
nu este acumularea exterioară a 
unor facile semne de recunoaștere, ci 
un proces de maturizare a gîndirii 
picturale, în însuși miezul ei. Pacea 
știe să atace perseverent dificultă
țile meseriei, el înțelege că sinteza 
și construcția modernă într-un ta
blou nu-s o chestiune de expedien
te, nu pot fi despărțite de scrupulele 
unei tratări franc picturale. A face 
sinteză nu înseamnă — cum cred 
unii — a recurge numaidecît la sim
boluri, sau a substitui culorii niște 
eleganțe grafice, mai mult sau mai 
puțin ingenioase. A tinde spre sin
teză ferindu-te de cerebralismul us
cat este o atitudine înțeleaptă, 
pe care o apreciez în creația lui Pa
cea. La el tabloul este un organism 
plastic, nu rezultatul rece al unei 
combinații speculative. Simplifica
rea sintetică nu este aci o rețetă co
modă; ea vine tocmai din dorința 
de a atinge o concentrată bogăție.

Pe platourile de la Buftea : în timpul turnării filmului „Harap alb

Comunicări privind istoria Capitalei
Ieri, Muzeul de isto

rie a orașului București 
a inaugurat un ciclu de 
comunicări privind is
toria Capitalei. Cu a- 
cest prilej mai mulți 
muzeografi au vorbit 
despre noile descoperiri 
făcute pe șantierele ar
heologice din București.

Ciclul de comunicări, 
va continua bilunar 
pînă la sfîrșitul lui iu
nie. In fața vizitatorilor 
muzeului vor fi prezen
tate expunerile : „Înce
puturile școlii de la Sf. 
Sava", „«Romînia» — 
primul cotidian din o-

Ion PACEA

intr-un colorit 
ori carena unui 
înălțată îndrăz- 

unui artist care 
durabil în crea-

concen- 
acum 

oară în fata microfonului, e 
de uimire și emoție. Un 
sever de dobrogeancă ne a- 

pe fondul unui covor tra-

Mi se pare că simplificarea ori- 
cît de categorică a unui tablou 
trebuie să reflecte un dialog fe
cund. plin de tensiune vie, între ar
tist și realitatea care constituie im
pulsul ireductibil al creației sale. 

< Numai un astfel de dialog ne dă, 
în ceea ce facem, căldură și pon
dere, ferlndu-ne de facilitatea repe
tițiilor artizanale și a manierismu
lui îmi place să recunosc o astfel 
de căldură modestă și gravă în lu
crările semnificative ale lui Pacea. 
L-am văzut, de altminteri, în toate 
expozițiile de stat, prezent cu pînze 
în care evoca lucruri și oameni din 
realitatea noastră contemporană, 
Săteanca, frumoasă și firească, Țe- 
sătoarea, Brigada de pescărițe sti
lizate statuar, Șantierul naval de la 
Galați, de pildă, 
susținut și tonic, 
vas în construcție, 
neț. Sînt operele 
voiește să reflecte
ția sa lumea de bogate semnificații 
care e astăzi țara noastră.

Disprețuind copierea inertă a mo
delului, artistul caută în pictura sa 
ecoul unor înțelesuri caracteristice, 
un sunet autentic, propriu locuri
lor și oamenilor de la noi. De aceea, 
notele minore sînt puține în pictura 
lui Pacea, i se întîmplă rar să se 
complacă în căutarea fragilă a unei 
originalități de suprafață. Figurile 
țăranilor săi au o tăcută i 
trare. Cîntăreața amatoare, 
întîia 
plină 
chip 
pare 
tat într-un albastru amplu și a- 
dînc. într-un tablou mai recent, în- 
fățișînd două țărănci care stau de 
vorbă, fondul este de.asemenea o 
suprafață de covor într-un ton sus
ținut — un roșu cald și bogat — 
unde apar minuscule motive figu- 
rale de spirit popular. Altă dată, por
tretul unei femei amintește de bru
nul ceramicei țărănești, iar chipul 

rașul București", „Date 
privind istoricul Dîm
boviței", „Aspecte ale 
dezvoltării industriei 
bucureștene intre cele 
două războaie ș.a. Co
municările însoțite 
proiecții se țin in 
cinta muzeului din 
1848 nr. 2.

de 
in- 
bd.

Țesătoare
tînăr colectivist e străjuit de 
stîlpi ciopliți, de pălimar-

unui 
niște ___ .

Nu-i vorba de o metodă descrip
tiv etnografică; artistul asimilează 
organic și modern elementele stilis
ticii populare. Ele sînt un punct de 
pornire. Pacea nu oaută să copieze 
ca atare motivele, să-și însușească 
exterior arta populară. Urmărește 
mai degrabă spiritul coloristic, gîn- 
direa plastică, pe care le revelează 
creația poporului. Decorativul nu im
pietează aici asupra bogăției pictu
rale; I. Pacea folosește o materie 
hrănită, culoarea e îndelung elabo
rată. Gama lui, îndeobște gravă, de
vine în ultimii ani din ce în ce mai 
vibrantă, artistul învață tot mai bine 
să evite ceea ce era uneori greoi în 
pictura sa, el își propune acum să 
dea sonoritate negrurilor, pe care le 
întrebuințează tot mai îndrăzneț, a- 
lături de alburi prețioase, de exem
plu acelea din portretul intitulat 
„Cîntăreață amatoare". îi prevăd o 
evoluție sigură, oare să-l ducă spre 
o mînuire tot mai suplă a mijloace
lor artistice, ferită de spectaculos și 
de rigiditatea pe care i-am întreză
rit-o în lucrările de la ultima ex
poziție de stat.

în vara anului trecut, I. Pacea a 
expus la Bienala de la Veneția : 
peisaj industrial, portret, compozi
ție și naturi statice. E încă o dovadă 
a unei activități fructuoase, carac
terizată prin studiu statornic și exi
gență artistică. Astfel de talente ale 
generației tinere sînt menite să a- 
firme tot mai hotărît prestigiul și 
virtuțile artei romînești.

DOUĂ STUDII DESPRE EMINESCU
Cercetările eminesciene cu aspect 

documentar și interpretările critice 
parțiale sau de ansamblu întreprinse 
pînă acum constituie baze de ple
care importante pentru studii de 
aprofundare.

în studiul „Titanul și geniul în 
poezia lui Eminescu", Matei Călines
cu reia și lărgește într-o viziune sis
tematică observații care anterior in
trau în sfera unor dezbateri de pro
bleme. Pornind de la constatarea că, 
în structura genialului poet, se re
marcă aspirația continuă către ma
rile dimensiuni etice și, în același 
timp, opoziția radicală față de socie
tatea timpului său, autorul studiului 
pune în valoare prin analize subtile 
dominantele gîndirii poetice emines
ciene. Analiza operei poetului de
monstrează că titanul și geniul sînt, 
la Eminescu, simboluri ale inadap- 
tării la realitățile sociale ale vremii. 
Cercetarea comparată duce la con
statarea că tipul acesta al inadapta- 
tului, disprețuind „o formă de viață 
ce-i apare înjositoare", a fost destul 
de frecventă în cadrul romantismu
lui european, exprimînd o atitudine 
protestatară.

Dar profilul romanticului romîn își 
are trăsăturile sale distincte, legate 
de împrejurări complexe, iar lucră
rile postume ale lui Eminescu ajută 
la înlăturarea multor îndoieli. înțe
les ca o revoltă etică multilaterală 
împotriva a tot ceea ce contravine 
idealului de perfecțiune, titanismul 
eminescian reprezintă o trăsătură 
permanentă atît în creația din tine
rețe, cît și în aceea a maturității.

La tînărul creator inadaptarea ti
tanică ia forma revoltei rbmantice, 
eroul eminescian înfățișîndu-se ca 
un demon stăpînit de tendințe con
trarii : tip reprezentativ, Toma Nour, 
din romanul nedefinitivat „Geniu 
pustiu". Și Dionis, eroul nuvelei 
„Sărmanul Dionis" (1872), exprimă 

|'pe un plan mai mult spiritual ace-

Matei Călinescu — Titanul și geniul 
în poezia lui Eminescu.

Eugen Simion — Proza lui Eminescu.

Luna filmulu
de comedie44

La cinematograful „Clasic" de pe 
bă. Magheru din Capitală rulează 
zilnic producții ale cinematografiei 
romînești și străine în cadrul „Lunii 
filmului de comedie", organizată în 
această luna de întreprinderea cine
matografică a orașului București în 
colaborare cu Arhiva națională de 
filme. In prima săptămînă a lunii 
martie sînt programate comedii ins
pirate din opera lui I. L. Caragiale. 
După „D’ale carnavalului", „Telegra
me", „Politică... cu delicatese" care 
au rulat pînă acum, va fi prezentat, 
în zilele de 5 și 6 martie, filmul „O 
scrisoare pierdută". Săptămînă vii
toare vor putea fi văzute filmele 
lui Robert Youngson: „Vîrsta de 
aur a comediei", „Cînd comedia 
era rege", „Zile de fior și ris". In 
continuare vor rula : „Fiica braco
nierului" și „Nimeni nu știe nimic" 
(comedii cehe), filmul lui Buster 
Keaton „Generalul", comedia regi
zorului sovietic Protazonov „Sărbă
toarea sfîntului Iorghen" și filmul 
„Bing-Bang" realizat în 1934 de Stroe 
și Vasilache. Reprezentațiile în ca
drul „Lunii filmului de comedie" au 
loc la orele 10, 12, 14, 16.

La Muzeul 
de artă populară

Recent, la Muzeul de artă popu
lară al R. P. Romîne s-a deschis ex
poziția intitulată „Arta populară în 
interiorul locuinței țărănești". Ex
poziția cuprinde 400 de obiecte — 
piese de mobilier, cusături, cera
mică — achiziționate din diferite 
regiuni ale țării. Una din săli a fost 
special amenajată sugerînd publicu
lui diferite posibilități de folosire a 
obiectelor de artă populară pentru 
înfrumusețarea locuințelor. Expozi
ția rămîne deschisă pînă la jumăta
tea lunii mai.

EXPOZIȚIA 
CĂRȚII ITALIENE

In cadrul programului de schim
buri cultural-științifice dintre R. P. 
Romînă și Italia, ieri s-a deschis, 
în sălile Palatului de cultură din 
Cluj, expoziția cărții italiene, organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă din R.P. Romînă. Sînt 
expuse aproape 1 000 volume din di
ferite domenii de activitate. La des
chiderea expoziției au fost de față, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, precum și 
atașatul cultural al ambasadei Italiei 
la București.

---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

leași porniri romantice, strămutîn- 
du-și nemulțumirea față de realită
țile sociale într-o lume a visului. 
Dar dacă în opera poetică din tine
rețe „geniul (simbol al cunoașterii 
contemplative) se subordonează de 
multe ori titanului (simbol al răzvră
tirii)", — la maturitate raporturile 
se schimbă, geniul devenind, ca în 
„Luceafărul", expresia unei filozofii 
cu fulgerări critice atingînd sar
casmul.

De o construcție solidă, convingînd 
prin logica strînsă, capitolul Titan și 
geniu ca simboluri ale inadaptării 
fundamentează direcțiile de dezvol
tare ale studiului, pregătind terenul 
pentru analizele la obiect din cele
lalte capitole.

Treptat, ca la alți romantici, tita- 
nismul se orientează spre interiori
zare și intelectualizare — ca efect 
a ceea ce Matei Călinescu numește 
„criza conștiinței romantice". în cele 
din urmă, titanul se transformă în 
geniu, fenomenul fiind demonstrat 
convingător în analiza rezervată 
poemului „Luceafărul" și altor poe
zii din aceeași serie. în marele poem 
publicat în 1883 se reflectă „acea 
gravă criză a valorilor pe care o 
trăiește conștiința europeană din 
cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, consecință a dezvoltării 
orînduirii capitaliste".

★

Cuprinzătorul studiu consacrat de 
Eugen Simion prozei lui Eminescu 
se remarcă prin abordarea multila
terală a problemelor de ordin isto- 
ric-social, filozofic și estetic, ridicîn- 
du-se metodic, de la analiza aspecte
lor parțiale, la caracterizări de an
samblu. Contrar prejudecății că pro
za marelui poet n-ar avea calitățile 
poeziei sale, cercetarea temeinică, 
bazată pe confruntări edificatoare, 
demonstrează valoarea indiscutabilă 
a prozei artistice, atît în sine, cît și 
în raport cu proza romînească a 
epocii. Mai mult încă, proza emi
nesciană se înscrie cu strălucire în 
cadrul romantismului european și

numai faptul că, în parte, a fost pu
blicată tîrziu, a făcut să nu se vor
bească de autorul „Sărmanului Dio
nis" și al „Geniului pustiu", ca de 
un prozator „cu nimic mai prejos de 
creatorii romantici ai genului" (No- 
valis, Hoffmann, Chamisso).

Pentru definirea contribuției lui 
Eminescu la evoluția prozei noastre, 
autorul lucrării procedează la o 
exactă situare a operei în timp. 
Structural lirică, proza eminesciană 
introduce în peisajul concret fantas
ticul romantic, deschizînd drum tot
odată prozei de idei. Iar în mișcarea 
de idei a secolului al XIX-lea, Emi
nescu reprezintă „momentul în care 
romantismul romînesc, afirmat mai 
înainte, atinge expresia lui cea mai 
strălucită". Eminescu-prozatorul a 
inspirat romantismului romînesc și 
alte trăsături, printre care o perma
nentă „reacție față de tot ceea ce 
limitează manifestarea personalității 
omului". Potrivit interesului pentru 

un aspect sau altul, direcțiile prozei 
eminesciene oferă o mare diversita
te, incluzînd nuvela fantastică („Săr
manul Dionis"), povestirea filozofică 
și fantastică de ținută savantă („A- 
vatarii faraonului Tlă"), romanul de 
aspect istorico-filozofic („Geniu pus
tiu), basmul stilizat după motive 
populare („Făt frumos din lacrimă") 
și concisele schițe de moravuri sau 
„fiziologii realiste din perspectivă 
romantică" („Aur, mărire și amor", 
„La Curtea cuconului Vasile Crean
gă", „Visul unei nopți de iarnă" etc.).

Un examen critic riguros scoate în 
relief, pe de o parte, latura social- 

. istorică a romanului neterminat 
„Geniu, pustiu", pe de alta, în di
recția problematicii filozofice, „pleni
tudinea și contradicțiile omului ro
mantic". Meditația eroului pornește 
de la starea morală caracteristică 
epocii de după 1848, cînd focul sacru 
al idealurilor naționale era în scă
dere, iar glasurile unei generații „re
voltate și dezamăgite totodată" se 
auzeau tot mai tare.

Toma Nour (sub a cărui mască 
descoperim pe Eminescu însuși) re
prezintă o împletire de revoltă și 
scepticism: îl vedem izbucnind în

O seară 
la club

Baia Borșa, vechea așezare a 
minerilor maramureșeni, s-a 
înnoit în ultimii ani. Aici s-au 
eonstruit blocuri de locuințe, 
două cămine pentru tinerii ne- 
familiști, o școală medie și două 
de opt ani, cîteva complexe 
comerciale, dispensare etc. 
Printre noile construcții se nu
mără și clubul minerilor, unul 
dintre cele mai frumoase așe
zăminte culturale din (ară. Clu
bul are o sală de conferințe, o 
bibliotecă și un cinemascop c.u 
600 de locuri. Programele clu
bului cuprind manifestări va- ' 
riate. Intr-o singură săptămînă 
erau programate jurnalul vc# 
bit „Regiunea Maramureș in 
plin avînt economic", expuneri 
pe teme ca: „Profundul demo
cratism al orînduirii noastre de 
stat", „Femeia și drepturile ei 
tn R. P. Romînă", „Progresul 
tehnic în minerit și preparare"; 
o prezentare a noutăților edi
toriale; o „joie a tineretului"; 
un concert de muzică populară 
șl ușoară. La club există și o 
orchestră, o brigadă artistică 
de agitație și o formație de 
teatru.în fotografiile alăturate: sala de lectură a bibliotecii (foto
grafia de sus); o seară de basme pentru copiii minerilor 
(fotografia din mijloc); clubul la ora cînd își așteaptă oaspeții 
(fotografia de jos).Ioan VLANGA coresp. „Scinteii"

violente accente critice antiburgheze 
sau îndoindu-se de toate cu un surîs 
amar, chemînd „popoarele la o a- 
lianță sacră contra tiranilor celor 
răi ai pămîntului", sau deplîngînd 
omenirea în numele unor credințe 
înșelate.

Pentru a stabili specificul prozei 
fantastice din „Sărmanul Dionis" 
(nuvelă avînd afinități cu fragmen
tele „Umbra mea" și „Archaețț"), 
erau necesare incursiuni în filozofie" 
și în literaturile străine. Ajutat și de 
investigațiile mai vechi, reconsidera
te critic, Eugen Simion realizează o 
caracterizare substanțială a poetului 
romantic în general și a romanticu
lui Eminescu în special.

în celelalte capitole, autorul stu
diului face delimitările necesare 
dintre fantasticul erudit din „Avata- 
rii faraonului Tlă" și schițele cu 
filoane realiste. Tendința prozatoru
lui de a oglindi, fie și în treacăt, 
dar cu ironie și exactitate, aspecte 
din viața socială contemporană, este 
subliniată cu grija cuvenită.

Studiul se încheie cu o privire suc
cintă asupra posterității prozatoru
lui, care a deschis drum prozei fan
tastice și epicii filozofice, “sin- 
du-i-se o continuitate cu ecou. în 
operele unor mari scriitori ai seco
lului nostru.

Față de multitudinea problemelor 
legate de cele două subiecte, se în
țelege că există încă loc pentru com
pletări. în cazul lucrării '„Titanul și 
geniul în poezia lui Eminescu", ar fi 
de urmărit impulsurile naționale, 
folclorice ale titanismului emines
cian și în ce măsură acestea se în
tregesc cu cele de influență romanti
că. în cazul celeilalte lucrări, „Proza 
lui Eminescu", încadrarea mai fer
mă în contextul prozei contempo
rane ar putea sugera comparații 
elocvente. Ne gîndim la noutatea 
mijloacelor de expresie din proza 
eminesciană. Ambele lucrări, adre- 
sîndu-se. în primul rînd, specia
liștilor și pe care le-am fi vrut mai 
accesibile și nenumăraților admira
tori ai lui Eminescu. interesați de 
aceste probleme, sînt contribuții te
meinice, bogate în idei.Constantin CIOPRAGA
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în cadrul tabloului impunător al realizărilor obținute de po

porul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului, in con

strucția socialistă, în făurirea vieții noi, agricultura se află în plin

avînt. încheierea cu succes, în 1962, a cooperativizării socialiste

a deschis calea spre valorificarea deplină a imenselor rezerve de

creștere continuă a producției agricole. Prin munca harnică, en

tuziastă a țărănimii, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, prin folo

sirea tot mai chibzuită a puternicei baze tehnice-materiale cu care

a fost înzestrată de statul socialist, prin aplicarea consecventă a

unor măsuri eficiente de cointeresare a oamenilor muncii de pe

ogoare în creșterea producției, recoltele au sporit an de an, agri

cultura noastră asigurînd, chiar și in condiții climatice nefavora

bile, aprovizionarea populației și a industriei, precum și satisfa

cerea altor nevoi ale economiei naționale.

M Cu fiecare an sînt alocate 
” mijloace financiare tot mai 

importante pentru dezvoltarea ba
zei tehnice-materiale a agricul
turii — premisă esențială a spo
ririi producției vegetale și ani
male, a creșterii productivității 
muncii agricole. In acest an pe 
ogoarele țării vor lucra 81 500 de 
tractoare, 66 000 de semănători 
mecanice, 36 000 de combine 
pentru păioase și numeroase alte 
mașini de înaltă tehnicitate, care 
asigură un nivel ridicat de me
canizare a lucrărilor.

M Dezvoltarea puternică a in-
™ dustriei chimice a dat pu

tință să fie livrate agriculturii 
cantități' tot mai mari de în
grășăminte minerale. în 1965 se 
va produce o cantitate de îngră
șăminte minerale de peste cinci 
ori mai mare decît în 1959, ceea

ce va spori considerabil rodnicia 
ogoarelor.

M în unitățile agricole socia- 
““ liste lucrează zeci de mii de 

specialiști cu studii superioare și 
medii. Aceste cadre acordă un 
sprijin puternic țărănimii pentru 
organizarea superioară a proce
sului de producție agricolă și a- 
plicarea metodelor agrozootehni
ce avansate.

H| Concentrarea eforturilor în 
agricultură spre sporirea 

producției de cereale, a constituit 
problema-cheie, hotărîtoare, a 
cărei rezolvare a făcut cu pu
tință asigurarea pîinii populației, 
necesităților de furaje ale șepte- 
lului în plină dezvoltare, precum 
și unele rezerve necesare econo
miei naționale. în perioada ani
lor 1960—1964 producția de ce
reale a sporit în medie anual cu 
peste 1 000 000 de tone.

Mecanizarea și chimizarea constituie mijloacele principale in dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre, in creșterea continuă a producției agricole

Creșterea continuă a producției de cereale, Îndeosebi de griu și porumb, reprezintă baza dezvoltării Întregii noastre agriculturi

Manifestul
F.D.P.

în imagini

AVlNTUL
AGRICULTURII

„Frontul Democrației Populare cheamă ță* 
rănimea, aliata de nădejde a clasei munci* 
toare, pe toți lucrătorii ogoarelor să întă
rească votul dat candidațîlor Frontului Demo
crației Populare prin munca harnică pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste — chezășia 
creșterii bunăstării lor și a familiilor lor"

Prin dezvoltarea lor multilaterală, cooperativele agricole realizează venituri sporite. Folosind din plin condițiile naturale și economice de 
care dispun, ele cresc un număr tot mai mare de animale, sporesc suprafețele cultivate cu vii și livezi pe terasele dealurilor erodate, extind 

cultura legumelor și a plantelor tehnice

încercate in cimpurile experimentale 
ale institutelor de cercetări, soiurile 
superioare de plante și metodele 
științifice folosite în cultivarea lor 
dau examenul producției pe tarla
lele întinse ale unităților agricole 

socialiste

în sectorul fruntaș al agriculturii —gospodăriile agricole de stat — se înfăptuiește cu 
succes orientarea spre concentrarea producției agricole In unități specializate. Crește

rea animalelor șl păsărilor se dezvoltă in ferme mari, de tip industrial
Pentru a obține o producție sporită vegetală și animală, mase largi ale țărănimii iși în
sușesc metodele agrozootehnice înaintate In cadrul invățămîntului agricol de masă 

cu durata de 3 ani

■j înfăptuindu-se cu perse- 
” veiență orientarea dată de 

partid privind dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agri
culturii, corespunzător condiții
lor naturale din diferite zone 
ale țării și nevoilor econo
miei naționale, alături de pro
ducția de cereale se dezvoltă 
tot mai mult celelalte ramuri de 
producție. în ultimii ani, ca urma
re a măsurilor de stimulare a 
creșterii animalelor, efectivele au 
crescut la toate speciile. în 1964, 
față de 1963 în gospodăriile agri
cole de stat și cooperativele agri
cole, producția totală de lapte a 
crescut cu 11 la sută, cea de lînă 
cu 19 la sută, iar cea de ouă de 
peste 2 ori.

■| O creștere continuă se 
înregistrează și în cul

tura plantelor tehnice, în le- 
gumicultură, viticultură și pornii 
cultură. în perioada 1960-1964 
producția de floarea-soarelui 
a sporit în medie anual cu 
180 000 tone, iar cea de sfeclă de 
zahăr cu 800 000 tone în 
1964, pe terenuri improprii al
tor culturi, au fost plantate 
peste 20 000 ha ou viță de vie și 
aproape 29 000 ha livezi. Folosi
rea chibzuită a pămîntului și lăr
girea suprafeței arabile, prin lu
crări de hidroameliorații, dese
cări. îndiguiri, în principal în 
lunca inundabilă a Dunării, exe
cutarea de terase și alte lucrări 
de prevenire și combatere a ero
ziunii solului pe terenurile în 
pantă, au constituit și constituie 
mijloace principale de creștere a 
producției agricole.

Cooperativizarea socialistă 
a deschis perspective nebă

nuite pentru introducerea în prac
tica agricolă a cuceririlor științei și 
experienței înaintate. Institutele 
de cercetări dispun de o rețea 
puternică de stațiuni experimen
tale amplasate în toate regiunile 
țării. Ele pun la îndemîna lucră
torilor din gospodăriile de slat, a 
țăranilor cooperatori metode noi 
de lucrare a pămîntului și de 
creștere a animalelor. S-a reușit 

să se generalizeze folosirea se
mințelor de porumb dublu hibrid 
pentru întreaga suprafață culti
vată, precum și sămînță supe
rioară de grîu, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și alte plante a- 
gricole.

M O atenție deosebită este a- 
cordată înarmării țărănimii 

cu cunoștințe agrozootehnice 
înaintate. Aproape un milion de 
oameni ai muncii de la sate ur
mează cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic, însușindu-și cunoș
tințe temeinice privind metodele 
noi de lucrare a pămîntului și de 
creștere a animalelor. Este vorba 
despre o adevărată mișcare de 
masă a satului nou, cooperativi- 
zat, către știință și, totodată, a 
științei către sat.

H| Gospodăriile agricole de 
stat au devenit unități agri

cole mari producătoare de cereale 
și de produse animale-marfă. Ele 
dispun de o puternică bază teh
nică ce le dă posibilitatea să 
practice o agricultură modernă, 
de înaltă productivitate. Infăp- 
tuindu-se orientarea spre specia
lizare a producției, în gospodă
riile de stat se construiesc com
binate de creștere a bovinelor, 
porcilor și păsărilor în care se 
realizează o producție ridicată și 
la un preț de cost scăzut. An de 
an se mărește contribuția G.A.S. 
la formarea fondului de stat de 
produse agricole, la îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării 
populației și asigurarea industriei 
cu materii prime.

HP în anii viitori se vor face 
tot mai puternic simțite 

efectele extinderii mecanizării 
muncilor agricole și fertilizării pă
mîntului cu ajutorul îngrășămin
telor chimice ; vor fi intensificate 
lucrările de hidroameliorații, iri
gări, terasări, vor fi puse în va
loare noi terenuri agricole. Aces
tea constituie noi mijloace pentru 
sporirea rodniciei ogoarelor, pen
tru obținerea de producții vegeta
le și animale tot mai îmbelșugate.
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Regiunile țârii BRAȘOV SCRISORI CĂ ȚRE „SCjNTEIA"
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Producfia globală industrială a re
giunii Brașov reprezintă în prezent 
circa 13 la sută 
fări și peste 21 
construcțiilor de 
ducfiei regiunii 
realizează acum

Cunoscut în trecut mai mult ca un 
centru comercial și turistic, orașul de 
sub Tîmpa a devenit azi unul dintre 
cele mai importante centre industria
le ale fării. Brașovul este orașul pri
mului tractor, al primului rulment, al 
primului autocamion romînesc.

Uzinele „Tractorul" au fabricat 
un mare număr de tractoare cu 
performante la nivelul tehnicii mo
derne. Tractoarele au fost pentru tara 
noastră o pîrghie de seamă în trans
formarea socialistă a agriculturii, asi- 
gurînd astăzi un puternic parc de uti
laje mecanice necesare agriculturii 
socialiste în plină dezvoltare. în 1963, 
(ara noastră a exportat tractoare în 
peste 25 de țări, de 2 ori mai mult 
fajă de anul 1959.

Rulmenfii s-au născut într-o secfie 
a actualei uzine de autocamioane. Uti
lajele de atunci ar putea fi azi piese 
de muzeu. Uzina „Rulmentul" cuprinde 
în prezent hale mari, luminoase, dar 
ceea ce-i mai important este utilajul 
modern, mașinile perfecționate cu 
ajutorul cărora se obțin rulmenți la 
cele mai înalte clase de precizie. 
Uzina „Rulmentul" participă cu peste 
75 la sută la producfia de rulmenfi 
a tării.

în 1954, primele autocamioane 
SR-101 au început să străbată șoselele 
patriei. S-au fabricat peste 53 000 de 
autocamioane din acest tip. Stabilirea 
definită a profilului uzinei a consti
tuit, în ultimii 4 ani, premisa pentru 
atingerea unui nivel ridicat de spe
cializare. Condițiile tehnice și organi
zatorice asigurate uzinei permit fa
bricația unor autocamioane perfecțio
nate, moderne. în acest scop în 
uzină au fost create secfii complet noi.

în aceste condiții de înaltă tehni
citate s-a născut primul din noua fa
milie de autocamioane „Carpafi" 
SR-131 de 3 tone, echipat cu un mo
tor de 8 cilindri dispuși în „V" și cu 
o putere de 140 CP ; autocamionul 
dezvoltă o viteză de peste 90 km/oră 
și are un consum redus de combus
tibil. Acestui 
urmat SR-113 
sarcină utilă.
fă, 
mai ales remarcîndu-se 
racteristicile și parametrii lor, ca
mioanele „Carpafi" și „Bucegi" 
au putut fi văzute la tîrgurile inter
naționale de la Leipzig, Barcelona, 
Izmir, Brno, Tripoli, Casablanca, Al
ger, Havana, Salonic, Viena ele., ală
turi de produsele asemănătoare ale 
unor firme cu tradiție în acest dome
niu, fiind apoi solicitate în multe fări.

Dezvoltarea impetuoasă a orașului 
și regiunii Brașov se încadrează în 
marea operă constructivă pe care în
tregul nostru popor o înfăptuiește sub 
conducerea înfeleaptă a partidului 
nostru. Ing. Mircea BILĂ director general al uzinei „Steagul roșu" Brașov

din producfia Întregii 
la sută din aceea a 
mașini. Volumul pro- 
Brașov din 1938 se 
în numai 21 de zile.

tip de autocamion i-a 
„Bucegi” de 5 tone 
Cu silueta lor zvel- 

cu coloritul lor atrăgător, dar 
ales prin

RITMURI Șl PROPORȚIICUrmare din pag. I-a)
mari grupe ale producției industria
le, a determinat importante schim
bări calitative în structura economi
că a țării. In anul 1964, greutatea 
specifică a producției grupei A, care 
produce mașini, agregate, instalații, 
energie electrică, metal, cărbune, ci
ment și alte mijloace de producție, 
reprezenta circa 65 la sută din în
treaga producție industrială, față de 
45,5 la sută în 1938. Modificarea 
structurii producției industriale în 
favoarea industriei grele reprezintă 
unul dintre factorii hotărîtori ai 
dezvoltării echilibrate și rapide a 
tuturor ramurilor economiei. Numai 
patru ramuri ale industriei grele — 
construcțiile de mașini și prelucra
rea metalelor, energia electrică și 
termică, metalurgia feroasă și chi
mia — dau astăzi 45,6 la sută din 
producția globală industrială, față de 
numai 18 la sută în 1938. Țara noas
tră se apropie astfel de structura e- 
conomică proprie țărilor înaintate 
din punct de vedere industrial, în 
care ramurile hotărîtoare pentru 
dezvoltarea unui complex economic 
modern au o pondere ridicată.

Ca rezultat al industrializării so
cialiste a țării, astăzi industria noas
tră este diversificată în zeci de ra
muri și subramuri ; majoritatea lor 
sînt creație a regimului democrat- 
popular. Dacă ne aruncăm privirea 
în Anuarul statistic al R.P. Romine 
ne surprinde faptul că, în tabelul re
feritor la principalele produse indus
triale, în dreptul coloanei anului 1938 
pentru unele produse nu figurează 
date. Sînt locuri lăsate în alb de bur
ghezie. Le-a completat însă, de-a lun
gul anilor construcției socialiste, in
dustria noastră, care și-a lărgit con
tinuu gama produselor.

Este remarcabil faptul că indus
trializarea socialistă a dus la prefa
ceri profunde ale proporțiilor în 
întregul complex economic național. 
Greutatea specifică a industriei în 
produsul social total a crescut de la 
39 la sută în 1938 la 58 la sută în 
1964, în condițiile dezvoltării con
comitente a agriculturii și a celorlal
te ramuri ale economiei. Industria 
a adus și aduce o contribuție hotărî
toare la creșterea în ritm înalt a ve

I '■ -fi-
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CIFRE Șl FAPTE
• In 1964 industria regiunii a asimilat în fabricație 

circa 100 produse noi, printre care : autocamionul de 
5 tone, tractorul U 650, o autobasculanta, un perforator, 
7 tipuri de motoare asincrone etc.

• Fațâ de 1950 industria chimică a regiunii a cres
cut in 1964 de circa 12 ori. La Combinatul chimic Fă
găraș se produc 200 de sortimente.

• In ultimii cinci ani s-au construit în regiune 12 000 
apartamente, printre care un mare număr în cartierele: 
„Steagul roșu", „Tractorul" și „Zona Gării noi", „Gura 
Cîmpului" din Mediaș, „Terezianum" din Sibiu etc.

• In anii puterii populare au fost electrificate peste 
330 sate. In raioanele Sibiu și Agnita s-a introdus lu
mina electrică în toate comunele.

• Cooperativizarea socialistă a agriculturii a dus 
la profunde schimbări în viața satelor brașovene. Pe 
ogoarele regiunii lucrează peste 3 000 de tractoare, 
1 742 semănători mecanice, 1 135 combine șl alte ma
șini agricole.

• Cooperativele agricole obțin recolte sporite de 
cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, dezvoltă creșterea

animalelor și alte ramuri de producție. Datorită 
creșterii veniturilor țărănimii, vînzările de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul socialist din mediul rural au 
crescut de la 568 429 000 lei în 1959, la 914 900 000 lei 
în 1964.

• Volumul mărfurilor desfăcute în regiunea Brașov 
prin intermediul comerțului socialist a crescut de la 
2,18 miliarde lei, cit a lost în 1955, la circa 5 miliarde 
lei in 1964.

• In regiune s-au construit în 20 de ani școli însu- 
mind aproape 500 săli de clasă. Invățămintul profe
sional tehnic din regiune cuprinde 25 000 elevi.

• In ultimii ani s-au construit hoteluri turistice în 
Poiana Brașovului, Negoiul, precum șî numeroase ca
bane. In regiune există azi 130 de hoteluri și cabane 
turistice. Numai Poiana Brașovului a fost vizitată anul 
trecut de 5Q0 000 turiști.

• In regiune există peste 2 000 de formații corale, 
orchestrale, brigăzi artistice de agitație, echipe tea
trale. La cel de-al VII-lea concurs au participat 40 000 
de artiști amatori.

Blocuri de locuințe în cartierul din zona gării Brașov
Foto : R. Costin

nitului național al țării; partea din 
venitul național realizată în indus
trie a crescut de la circa 30 la sută în 
1938 la peste 48 la suta în 1964. Cu 
toate că producția agricolă a crescut 
în mărime absolută, totuși greutatea 
ei specifică în produsul social și în 
venitul național a scăzut treptat. S-a 
creat astfel o proporție nouă între 
industrie și agricultură, așa cum cer 
interesele socialismului, ale progre
sului țării.

Avîntul industriei, și în primul 
rînd al industriei grele, a .constituit 
un factor esențial pentru crearea 
bazei tehnice a cooperativizării so
cialiste a agriculturii și trecerea de 
la agricultura extensivă, întemeiată 
pe o tehnică rudimentară, la agricul
tura socialistă intensivă și multila
teral dezvoltată, cu un grad tot mai 
înalt de mecanizare și de chimizare 
a producției. Politica partidului de 
dezvoltare a bazei tehnice a agricul
turii, de consolidare economico-or- 
ganizatorică a unităților agricole și 
de cointeresare materială a țărăni
mii a făcut posibil ca producția agri
colă să crească sistematic. Dacă în
tre anii 1934—1938 media anuală a 
producției de cereale boabe a fost de 
circa 8 milioane tone, în perioada 
1960—1964 ea a ajuns la 10,3 mili
oane tone.

Strîns corelate între ele, ritmurile 
șl proporțiile dezvoltării celorlalte 
ramuri ale economiei naționale (cons
trucții. transporturi etc.) asigură, la 
rîndul lor. echilibrul și vitalitatea 
complexului economic național.

O economie dezvoltată proporțional 
presupune, totodată, o repartizare 
rațională a forțelor de producție pe 
teritoriul țării. Regiunilor altădată 
înapoiate li s-au alocat investiții 
considerabile pentru grăbirea dez
voltării lor ; pe această bază au 
fost construite importante obiecti
ve industriale, care contribuie la 
valorificarea la un nivel supe
rior a resurselor naturale și fo
losirea rațională a forței de muncă 
din toate părțile țării. Este grăitor 
faptul că, în perioada 1950—1964, rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției globale industriale în regiu
nile Iași, Dobrogea, Oltenia, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Argeș, Bacău a 

fost superior ritmului mediu pe țară, 
ceea ce reflectă faptul că decalajul 
și disproporțiile existente în trecut 
în dezvoltarea diferitelor regiuni se 
lichidează treptat. Viața economică 
pulsează puternic pe cuprinsul în
tregii țări.

Acumularea socialistă 
și politica de investiții

Ritmul nu numai înalt, dar și cons
tant de creștere a producției este o 
caracteristică a economiei noastre so
cialiste remarcată și de numeroși ob
servatori străini. Această trăsătură 
nu e întîmplătoare, ci este legată 
nemijlocit de politica de acumulare 
socialistă înfăptuită cu perseverență 
de partid și guvern, care își găsește 
expresia în proporția justă în care 
venitul național a fost împărțit între 
fondul de acumulare și cel de con
sum. Ca rezultat al progreselor rea
lizate în toate ramurile producției 
materiale, al creșterii productivității 
muncii sociale, venitul național, 
principalul indicațor sintetic al po
tențialului economic al țării, a cres
cut între anii 1950—1964 într-un ritm 
mediu anual de circa 10 la sută. 
Circa trei sferturi din venitul națio
nal a fost destinat fondului de con
sum și un sfert fondului de acumu
lare

Efortul de investiții făcut de țara 
noastră în vederea lărgirii și dezvol
tării producției sociale este mare. 
Cifrele arată că intre anii 1950—1964 
investițiile din fondurile statului au 
crescut anual în medie cu 15,6 la 
sută, iar în cinci ani ai șesenalulul și 
mai rapid — cu 19,2 la sută. De-a 
lungul anilor construcției socia
liste, partidul și guvernul au asi
gurat o utilizare eficientă a investi
țiilor prin justa lor repartizare dife
rențiată pe ramuri, orientarea perse
verentă spre introducerea tehnicii 
celei mai noi și concentrarea mijloa
celor alocate spre obiectivele cele 
mai însemnate. Pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramurilor și 
obținerea unor ritmuri înalte de 
creștere, mai mult de jumătate din 
fondurile destinate dezvoltării eco
nomiei au fost alocate industriei, din

)
care partea covîrșitoare a fost în
dreptată spre industria grea. Pretu
tindeni, în toate regiunile țării, au 
fost construite sute de fabrici, uzine, 
combinate, centrale electrice, mine și 
schele petroliere, înzestrate cu teh
nica modernă •— adevărată mîndrie 
a întregului popor, au fost moder
nizate întreprinderile existente. La 
fel ca sămînța pusă într-un ogor 
mănos, investițiile au dat roade bo
gate, întruchipate în avîntul întregii 
economii.

Prin realizările obținute an de an 
în dezvoltarea proporțională și în 
ritm înalt a economiei naționale, în 
creșterea venitului național, s-au 
creat condiții pentru ridicarea siste
matică a nivelului de trai al poporu
lui — obiectiv fundamental al între
gii politici a partidului nostru. Sa
lariul real a fost în 1964 de 2,1 ori 
mai mare decît în 1950. O curbă as
cendentă au cunoscut și veniturile 
țărănimii. Numărul salariaților a 
ajuns în 1964 la 4,1 milioane, 
față de 2 123 000 în 1950. Au spo
rit simțitor vînzările de mărfuri 
către populație prin comerțul socia
list — de la 12,3 miliarde de lei în 1950 
la 62,8 miliarde de lei în 1964. De la 
an la an s-au construit din fondu
rile statului un număr sporit de 
apartamente pentru oamenii muncii. 
Invățămintul de toate gradele s-a 
dezvoltat considerabil. Statul acordă 
sprijin susținut pentru lărgirea bazei 
materiale a culturii și artei, prin 
construirea de așezăminte culturale, 
biblioteci, cluburi, case de citit, dez
voltă sistematic asistența sanitară, 
în 1964, statul a cheltuit pentru ac
țiuni social-culturale 20,5 miliarde 
lei, adică de 6 ori mai mult decît în 
1950.

Planul pe anul 1965, ultimul an al 
șesenalului, prevede în continuare 
ritmuri înalte de dezvoltare pentru 
toate ramurile economiei naționale. 
Desfășurarea puternică a întrecerii 
socialiste, angajamentele însufleți- 
toare luate de colectivele din între
prinderi pentru depășirea sarcinilor 
de plan sînt un indiciu că obiectivele 
politico-economice stabilite de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. vor fi în
deplinite cu succes și, o dată cu a- 
ceasta, se va face un pas important 
în dezvoltarea complexă, echili
brată și armonioasă a întregii eco
nomii naționale, trăsătură caracteris
tică a dinamismului economiei romi- 
nești în toți anii construcției socia
liste.

în noul
După cum s-a mai anunțat, Oneș- 

tiului i s-a decernat diploma și pre
miul I pe țară în întrecerea pen
tru înfrumusețarea și buna gospo
dărire a orașelor pe anul 1964. A- 
ceste distincții ne-au adus o mare 
satisfacție. întreaga țară știe că 
Oneștiul este un oraș nou, creat pe 
vatra unui fost tîrgușor moldove
nesc, o dată cu marea cetate a 
petro-chimiei ridicată pe aceste 
locuri. Cînd orașul e nou, s-ar pu
tea crede că puține lucruri le ră- 
mîn de făcut locuitorilor lui. Dar nu 
e așa. Dragostea pentru orașul lor 
și dorința de a-1 vedea cît mai 
bine gospodărit, cît mai frumos, îi 
îndeamnă pe locuitori să nu aștep
te ca toate treburile să fie făcute 
de sfatul popular. 1 409 000 de ore 
de muncă patriotică au efectuat a- 
nul trecut cetățenii Oneștiului în 
domeniul bunei gospodăriri. Spații 
verzi, mii de arbori și arbuști, sute 
de mii de flori, străzi pietruite,

Cunoașteți Hațegul?
Datorită frumuseții peisajelor pe 

care le oferă, raionul Hațeg e vizitat 
tie mulți turiști. Ei se îndreaptă spre 
cabanele Petrile, Poleia sau Gura Zla
ta, ca și spre Retezat ori spre rezer
vația de la Slivuț, unde trăiește o nu
meroasă familie de zimbri.

Cu prezentul poate face oricine cu
noștință. Pentru trecut, depun măr
turie bătrînii, monografiile, statis
ticile. Din ele afli că în Hațeg — 
„țara celor optsprezece castele", cum 
i se mai spunea — nu erau decît 
4—5 medici, un singur cămin cultural, 
iar biblioteci și cinematografe nu exis-
tau deloc.

Aron Drăghici, cîntăreț din Mă- 
ceu, în doina pe care a compus-o — 
„Streini nostru-i rîu bătrîn" — ia ca 
martor al nedreptăților de-atunci apa 
rtului care :

A văzut țăran flămînd,
• Adormind cu pita-n gind,

A văzut țărani bătuți, 
Umblînd pe neauă desculți.

In raion s-au deschis multe uni
tăți sanitare în care își desfășoară 
activitatea 50 de medici și 112 surori; 
83 de sate au cămine culturale, unde 
oamenii se întîlnesc cu conferențiari, 
cu poeți și scriitori, cu artiști; funcțio
nează 32 de cinematografe sătești.

Din 1950 pînă acum, în raion s-au 
construit 3.800 de case noi. In jurul 
celor 29 de cooperative agricole de 
producție s-au ridicat construcții noi

Comisiile permanente la lucru
în comunele raionului Fetești 

s-au executat numeroase lucrări 
gospodărești. La realizarea lor au 
adus o contribuție însemnată co
misiile permanente ale sfaturilor 
populare. Anul trecut ele au acor
dat o atenție deosebită folosirii 
posibilităților existente pentru con
struirea de noi săli de clasă, îm
bunătățirea aprovizionării și deser
virii locuitorilor, refacerea drumu
rilor etc. Majoritatea propunerilor 
au fost acceptata și puse în prac
tică de comitetele executive ale 
sfaturilor populare. Iată cîteva 
exemple : comisia permanentă de 
gospodărire a sfatului popular din 
comuna Ștefan cel Mare a propus 
ca la repararea drumului spre Fe
tești să se folosească și unele re
surse de piatră din localitate. Cu 
sprijinul cetățenilor s-a trecut la 
amenajarea acestui drum pe o por
țiune de 4 km. La Pietroiu, comisia 
permanentă plan-finanțe și-a pro
pus să studieze posibilitățile de re
ducere a cheltuielilor la executarea 
unor construcții de interes obștesc 
prin confecționarea pe plan local a 
cărămizilor necesare. La chemarea 
deputaților, cetățenii au confecțio
nat 70 000 cărămizi, realizîndu-se o 
economie de peste 38 000 lei. Și la 
construcția dispensarului din Sudiți 
se folosesc resurse locale. La Bor- 
dușani, unde locuitorii aduceau 
apă potabilă de la distanțe mari, 
comisia permanentă de gospodă
rire comunală a propus să se con
struiască o conductă de 2,5 km și 
12 cișmele. Și această lucrare a 
fost realizată. Pe baza propuneri
lor făcute de comisiile permanente, 
în unele comune s-au deschis noi

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Dama de pică — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Rose
marie — (orele 20). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (sala Comedia): Inșir-te 
mărgărite — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Intîlnire cu îngerul — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Somnoroasa aventură
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Clipe de viață -- (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor î — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Coloinbe — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Omul care s-a transformat în cîine — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Paharul cu apă — (orele 19,30). 
Teatrul ,.Barbu Delavrancea“ (Șos. Ște
fan cel Mare nr. 34) : Noaptea la drumul 
mare — (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16) : Doi pe un balansoar — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap Alb — 
(orele 16) Teatrul evreiesc de stat : 
Frank al V-lea — (orele 20). Studioul In
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) : Anna Christie — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică** (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Katia și crocodilul — (o- 
rele 16), (sala din Str. Academiei nr. 18) : 
Ocheșel și Bălăioara — (orele 16). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase** (sala 
Savoy) : Revista dragostei — (orele 20), 
(sala Victoria) : Aventurile unei umbrele
— (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe — (orele 20). Circul de stat : 
„Vitoșa“ — (spectacol prezentat de circul 
din R. P. Bulgaria — orele 20).

CINEMATOGRAFE: Regina cîntecelor: 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de bi
lete 1 335 — orele 16,30 și seria de bilete 
1 336 — orele 20), 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). 
Mofturi 1900 : Republica (9,30; 11,45: 14; 
16,30: 18.45: 21), Capitol (9; 11,30; 14; 16.33; 
19; 21,15), Excelsior (9,45: 12; 14,15: 16.30; 
18,45; 21). Un enoriaș ciudat : Victoria

oraș
locuri de joacă pentru copii — 
iată cîteva roade ale acestei acti
vități.

O însemnată contribuție au avut 
deputății, care au dovedit iniția
tivă și spirit gospodăresc, price
pere în a atrage masele largi de 
cetățeni la executarea lucrărilor 
de folos obștesc. De aceea mulți 
dintre ei au fost din nou propuși 
candidați ai F.D.P. pentru alegerile 
de la 7 martie. Tntîlnirile candidați- 
lor cu alegătorii au constituit un 
bun prilej de a discuta despre re
alizările obținute, despre ceea ce 
putem face în viitor. Printre propu
nerile pentru noi realizări se nu
mără lărgirea zonelor verzi, plan
tări de pomi, arbuști ornamentali 
și flori, îmbunătățirea transportului 
în comun, a activității unor unități 
comerciale și servicii ele.F. PIERSIC judecător
bine rînduite: adăposturi pentru ani
male și păsări, magazii, pătule, silo
zuri. Pe ogoare munca e mai ușoară. 
Sînt folosite 172 tractoare, 53 combine, 
36 batoze, 171 semănători etc.

Ilațeganii au cîntat întotdeauna, la 
necaz și la bucurie. Cîntecele lor de 
azi oglindesc înnoirile care, șl aci, 
au schimbat în anii din urmă viața 
localnicilor. Realitatea nouă o exprimă 
și cîntecul învățătoarei Eufrosina Zi- 
clăroiu din satul Riu de Mori:

Pe valea Rîului Mare 
Alta-i viața, frățioare, 
N-avem haturi, nici răzoare, 
Pe ogor lucră tractoare. 
Bobu-l punem cu mașina 
Vara seceră combina.

In anii din urmă, și oamenii din 
Boșorod au ridicat un dispensar nou, 
au o bibliotecă frumoasă, cinemato
graf. Se află în construcție o școală, 
un magazin. Prin munca harnică a 
locuitorilor, satul capătă o altă înfă
țișare, pe care o cîntă astfel:

Mîndru-i astăzi satul meu 
Mă mîndresc cu el și eu 
Și pentru mîndrețea lui 
Mulțumim partidului!

Oamenii muncesc, joacă și cîntă. 
In raion sînt aproape 3.000 de ar

tiști amatori. Spectacolele prezentate 
anul trecut au întrunit mai bine de 
250.000 de spectatori.Petre FARCAȘIU funcționar
magazine și alte unități, s-a îmbu
nătățit aprovizionarea cu mărfuri 
și deservirea cumpărătorilor.

La întîlnirile dintre candidații 
F.D.P. și alegători s-au făcut nume
roase propuneri gospodărești. Ale
gătorii s-au angajat să participe la 
înfăptuirea lor. D. LAURENȚIU activist de partid

întocmai ca alte zeci de mii de copii din țara noastră, micii elevi din 
fotograiia de mai sus învață intr-o școală nouă

(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea în
tre popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20). Patru 
fete într-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 : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Nevasta nr. 13 : Feroviar (9,30; 12,15; 15; 
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). 
Veselie la Acapulco : Union (13,45; 16; 
18,15: 20,30), Cultural (orele 10,30). Croni
că cubană : Lumina (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Program pentru copii : Doina (o- 
rele 10 dimineața). Titanic vals : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 
18; 20,30), Pacea (15,45: 18; 20,15). D-ale 
carnavalului : Timpuri Noi (10; 11,45; 
13,30; 15,15). Program de filme documen
tare : Timpuri Noi (17; 18,45; 20,45). O 
stea cade din cer — cinemascop : Ciu
lești (10; 12,30, 15; 17,30; 20), Bucegi (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
inventată : Cultural (16; 18,15; 20,30). Ah, 
Eva I ; Cosmos (14; 16; 18,15; 20,30), Dacia 
(9; 11; 13; 15,15; 17,30; 21,15). Program de 
filme documentare : Dacia (orele 19,30). 
Cu mîinile pe oraș : Buzești (15,30; 18;
20.30) , Micul pescar — cinemascop : Gri-
vița (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cei 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Uni:ea (11; 16: 19,30). Cel mai 
mare spectacol : Flacăra (10,30; 14,30;
17,30; 20,45). Vremea păgînilor : Vitan (15; 
17; 19; 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 (15,3*); 17,45; 
20). Cartouche — cinemascop : Popular 
(10.30; 16; 18,30; 21). Clnc-i criminalul ? : 
Aurora (9.15: 11,30; 13.45; 16; 18,30; 20,45). 
Un nou Ghilgarneș Viitorul (15.30: 18;
20.30) . Diavolul deșertului : Colentina (1G;
18,15; 20,30) Cîntînd în ploaie : Volga 
(9,45: 12: 14.15; 16,30; 18.45; 21). Paula
captivă : Rahova (16: 13.15; 20.30). Mos- 
cova-Genova : Progresul (15,30; 1G: 20.13). 
Soție pentru un australian — cinema
scop : Drumul Sării (15; 17,30; 20). Șapte

Prețuirea 
slujitorilor școlii

îmi amintesc de cuvintele pline de 
căldură rostite cu ani în urmă, la 
Congresul învățătorilor, de to'jfișul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej : „Palidul 
și guvernul nostru fac. ș: vor face 
toate sforțările pentru a crea învăță
torului, în special celui de la sate, 
condiții cît mai bune de trai și de ac
tivitate pedagogică". Ca în toate îm
prejurările, cuvîntul partidului a de
venit faptă : peste 40 de miliarde lei 
alocate în anii 1953—1964 din bu
getul de stat pentru nevoile învăță- 
mîntului; în patru rânduri, partidul și 
guvernul au luat măsuri pentru creș
terea salariilor cadrelor didactice. Par
curgem, o dată cu acest an școlar, o 
importantă etapă a revoluției cultu
rale — generalizarea învățămîntului 
de opt ani și prelungirea duratei în
vățămîntului de cultură generală la 12 
ani. Cuprinderea la cursuri a tuturor 
copiilor de vîrstă școlară și reorgani
zarea pe baze noi a învățămîntului a 
făcut să sporească numărul elevilor. 
Acum, în școlile de cultură generală, 
profesionale și tehnice sînt cuprinși 
3,6 milioane de elevi, față de 1 658 477 
cîți eran în anul școlar 1938—1939.

Cît de departe sîntem de situația 
de acum două-trei decenii 1 Dar nu 
mă voi opri asupra realităților din lu
mea școlii de altădată. S-au scris pa
gini la îndemîna oricui, despre ce în
semna a fi „apostol" — dascăl cu 
lariu de mizerie, neplătit cu lunile, in- 
josit și umilit de potentații vremii. 
Aș vrea ca rîndurile de față să expri
me, în primul rînd, profunda mea re
cunoștință față de partid, care acordă 
o înaltă prețuire învățătorilor și profe
sorilor creîndu-le posibilități corespun
zătoare pentru îndeplinirea nobilei lor 
misiuni.

Considerate ca un detașament im
portant al intelectualității noastre, ca
drele didactice joacă acum un rol so
cial corespunzător capacităților lor. In 
afară de munca sa la catedră, învăță
torul și profesorul desfășoară o bogată 
activitate culturală, contribuie la 
rezolvarea unor importante proble
me obștești ale colectivității în mijlo
cul căreia trăiește. Răspnnzînd che
mării partidului, cadrele didactice par
ticipă la propagarea cuvântului său în 
rîndul maselor populare, la răspîndi- 
rea științei și culturii, la organizarea 
activității cultural-educative.

Ca o încununare a strădaniilor de
puse pentru pregătirea tinerelor gene
rații, sute și sute de membri ai corpu
lui profesoral au fost distinși cu înal
tele titluri de „profesor emerit" și 
„învățător emerit", de „profesor frun
taș" și „învățător fruntaș", cu ordine 
și medalii alo li. P. Romîne, au fost 
aleși în organele puterii de stat. Miile 
de învățători și profesori de la orașe 
și sate sînt hotărîți să-și pună și de 
acum înainte întreaga pricepere și pu
tere de muncă în slujba îndeplinirii 
importantelor sarcini care stau în fața 
școlii noastre, unde se plămădește 
schimbul de mîine al constructorilor 
socialismului. Nicolae MIHAILESCU profesor emerit

ani de căsnicie — cinemascop : Ferentari 
(15; 17,30; 20). Răzbunătorul — cinema
scop : Crîngași (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar : Oaspeții noștri. 19,40 — Un labo
rator neobișnuit... Reportaj în direct de 
la Fabrica de piese radio și semiconduc
toare Băneasa. 20,00 — Actualitatea cine
matografică. 21,00 — Seară de balet. în 
încheiere : Buletin de știri, bulf^n me
teorologic.

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

încălzească. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin în sud-estul țării. înnorări 
mai accentuate s-au produs în Ardeal 
unde a plouat local, avînd pe alocuri ca
racter de averse. In rest s-au semnalat 
ploi cu totul izolate. In Oltenia cerul a 
fost acoperit datorită ceții care a per
sistat toată ziua. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul sud-vestic, 
prezentînd intensificări temporare în 
Moldova și Dobrogea. Temperatura ae
rului la oid 14 înregistra valori cuprinse 
între 18 grade la Mangalia și un grad la 
Bîcleșu în Oltenia. în București : Vremea 
a continuat să se încălzească. Cerul â 
fost senin la început, apoi s-a înnorat și 
a plouat, Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă 13 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 
martie. In țară : Vremea va continua să 
se răcească treptat. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
mai ales sub l’ormă de ninsoare. Vînt 
potrivit cu intensificări temporare din 
sectorul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maxime între minus 5 și plus 
5, mai ridicate la începutul intervalului. 
Izolat ceață. In București : Vreme rela
tiv caldă la început, apoi în răcire u- 
șoară. Cerul va fi variabil, temporar 
acoperit. Vînt potrivit, cu intensificări 
trecătoare din sectorul nord-vestic la 
început, apoi din nord. Temperatura în 
general staționară. Izolat ceață.
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însuflețite adunări cetățenești 
In regiunile Galați, Oltenia, Banat

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al Austriei la București 

Cuvîntârile rostite(Urmare din pag. I-a)
Ele s-au materializat în modernele 
hale care s-au construit și se vor mai 
oonstrui, în instalațiile, agregatele de 

• înaltă tehnicitate care se vor monta 
â. i. Ne-am luat răspunderea depli
nă pentru ca lucrările să se desfă
șoare într-un ritm viu, iar calitatea 
muncii noastre să fie la nivelul ce! 
mai înalt.

ScOțînd în evidență roadele poli
ticii de industrializare socialistă, te
melia dezvoltării rapide a întregii 
economii naționale, maistrul Mihai 
Ionete, de la Șantierul naval, a 
spus : „Industria navală a țării a 
cunoscut în ultimii ani un puternic 
avînt, lucrătorii din acest, important 
sector al economiei naționale cîști- 
gînd o bogată experiență în con
strucția cargourilor de 3 500 și 4 500 
tone ; acum noi ne pregătim temei
nic pentru a începe construcția unui 
nou tip de vas, care va fi executat 
la un înalt nivel tehnic".

„Vechi port dunărean, Galațiul a 
devenit în anii puterii populare și 
un centru de învățămînt superior — 
a spus prof. dr. Dumitru Moțoc, de
canul Facultății de tehnologia pro
duselor alimentare și tehnica pes
cuitului. Cei 3 000 de studenți de la 
Institutul politehnic și Institutul pe
dagogic de 3 ani dispun de nume
roase săli de studii, laboratoare și 
ateliere dotate cu utilaje moderne, 
6 cămine confortabile, o cantină 
modernă. Depunem eforturi susținu
te pentru ca pregătirea absolvenți
lor să fie la înălțimea exigențelor 
actuale, a sarcinilor care stau în 
fața industriei noastre".

Pensionarul Vasile Georgescu, fost 
candidat pe lista Blocului Muncito- 
resc-Țărănesc în alegerile parla
mentare din 1932, după ce a amintit 
crunta teroare polițistă pe care gu
vernele burghezo-moșierești o dez- 
lănțuiau împotriva partidului co
munist și a organizațiilor antifascis
te, a arătat că pentru prima oară în 
anii puterii populare au dobîndit 
oamenii muncii adevărate drepturi 
și libertăți democratice, au devenit 
stăpînii țării lor libere.

La adunarea cetățenească de la 
Uzinele „Electroputere" numeroși 
vorbitori au înfățișat transformările 
înnoitoare din Oltenia, rod al poli
ticii partidului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor regiunilor țării. 
Marele combinat chimic de la Cra
iova și moderna termocentrală, 
Combinatul alimentar de la Podari, 
noua industrie carboniferă și pe
trolieră, șantierul hidrocentralei de 
la Porțile de Fier și celelalte obiec
tive industriale întregesc harta eco
nomică a regiunii.

Alexandru Dombi, directorul ge
neral al Uzinelor „Electroputere", 
relevînd creșterea potențialului eco
nomic al Olteniei, a arătat că în anii 
șesenalului producția uzinei a cres
cut intr-un ritm mediu anual de 
circa 36 la sută. Volumul producției 
globale a atins un nivel de 5 ori 
mai mare decît în 1959. Uzina noa
stră, cea mai mare unitate de ma
șini și aparataj electric de medie și 
înaltă tensiune din țară, produce, la 
nivelul tehnicii moderne, circa 20 la 
sută din producția acestei ramuri. 
Angajamentul colectivului uzinei 
este de a-și concentra toate forțele 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce-i revin în ultimul an al 
șesenalului.

„La 7 martie voi vota pentru pri
ma oară — a spus Eugenia Năvlău, 
țesătoare la întreprinderea textilă 
„Independența". Voi vota pentru 
viața noastră nouă, pentru orîndui- 
rea socialistă, care a făcut din mine, 
fata unor țărani ce au cunoscut în 
trecut din plin greutățile, o munci
toare fruntașă și, în același timp, 
elevă la școala medie, și, poate, o 
viitoare ingineră".

Prof. Aurelia Demetrescu, publi
cistul Ilie Purcaru și alți vorbitori 
au arătat că Oltenia a beneficiat, 
din plin, ca și celelalte regiuni ale 
țării, de roadele revoluției culturale. 
Craiova, devenită centru universi
tar, trimite an de an în întreaga țară 
specialiști agricoli, învățători și pro
fesori.

Luînd cuvîntul la adunarea cetățe
nească de la Timișoara, Gheorghe 
Boșneac. directorul Uzinelor mecani
ce, a arătat că producția industrială 
a regiunii Banat a crescut în anii 
șesenalului cu 87 la sută. Au luat 
ființă o fabrică de utilaj greu și una 
de motoare Diesel-electrice Ia Reșița, 
s-au dezvoltat continuu uzinele 
„Tehnortietal" și „Electromotor" din 
Timișoara, uzinele de strunguri și 
vagoane de la Arad și altele. Efortu
rile tuturor colectivelor de munci
tori și tehnicieni din regiune sint 
concentrate spre folosirea cu maxi

Acoperirea în aur a faptelor(Urmare din pag. I-a)
denlele alegeri abia pîlpîiau cîteva lu
mini gălbui, acum se aprind, o dată cu 
venirea serii, puzderii întregi de licurici, 
Cînd am pornit spre combinat, am zărit, 
acolo, in vale, cîteva coșuri de uzină 
care, cu patru ani în urmă, nu erau, și 
din care fumul urca spre cer ca drapelele 
unei armate triumfătoare.

Cam aceeași este situafia, după cunoș- 
tinfa mea — și am unele cunoștințe în 
privinfa aceasta — în mai toată tara- Să 
vorbesc despre ce se petrece la Galaji 
unde se înaltă un gigant al metalurgiei? 
Să vorbesc despre ce se petrece la Sla
tina unde se înalță prima uzină de alu
miniu din țara noastră ? La Craiova, la 
Turnu Măgurele sau la Tîrgu Mureș unde 
se pun bazele unor puternice industrii 
chimice ? Să vorbesc despre ce se petre
ce pe Argeș unde se zidește o hidro
centrală, ca un palat subteran, în inima 
muntelui ? Sau despre ceea ce a început 
să se petreacă la Porjile de Fier unde 
construcfia pe care o înălțăm împreună 
cu poporul iugoslav va fi una dinire cele 
mai mari de acest fel din Europa ?

Despre multe aș putea vorbi, dar 
mi-am adus deodată aminte de alegerile 
ide dinainte de război, care și ele aveau 

mum de randament a utilajelor mo
derne cu care șint înzestrate între
prinderile, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, ridicarea nive
lului tehnic al produselor.

Vorbind despre dezvoltarea acti
vității de cercetare științifică în 
țara noastră, conf. univ. Pius Brîn- 
zeu, rectorul Institutului! de medi
cină, a arătat că în Timișoara au 
fost create în anii puterii populare, 
mulțumită sprijinului acordat de 
partid și guvern, 35 de laboratoa
re. Au fost înființate noi secții la 
Baza de cercetări a filialei Acade
miei R. P. Romîne. Oamenii de ști
ință răspund grijii și solicitudinii 
partidului prin muncă neobosită 
pentru dezvoltarea economiei și cul
turii, pentru legarea activității de 
cercetare științifică de cerințele 
construcției socialiste.

Studenta Valeria Bucea a expri
mat recunoștința studențimii pentru 
minunatele condiții de viață și de 
studii ce i-au fost create, hotărîrea 
tineretului studios de a-și consacra 
întreaga capacitate și elanul creator 
cauzei înfloririi patriei socialiste.

în încheierea adunărilor cetățe
nești, întîmpinați cu căldură și pu
ternice aplauze, au luat cuvîntul to
varășii Gheorghe Apostol, Ștefan 
Voitec și Mihai Dalea.

Vorbitorii au subliniat atmosfera 
de puternic avînt creator cu care 
întregul popor întîmpină alegerile 
de la 7 martie — eveniment însem
nat în viața politică a țării. Parti- 
cipînd activ la adunările pentru de
semnarea candidaților Frontului De
mocrației Populare, la întîlnirea cu 
aceștia, milioanele de muncitori, ță
rani, intelectuali, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, își exprimă ade
ziunea lor deplină față de politica 
înțeleaptă a partidului și guvernu
lui, pe care o transpun cu elan în 
viață, dragostea și încrederea lor 
nețărmurită față de conducătorul 
încercat — Partidul Muncitoresc 
Romîn, față de Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Succesele obținute de poporul 
nostru, în perioada actualei legisla
turi, au subliniat vorbitorii, consti
tuie o mărturie grăitoare a justeții 
politicii partidului, a entuziasmului 
cu care întregul popor înfăptuiește 
această politică, o expresie strălu
cită a forței și vitalității orînduirii 
noastre socialiste. De la ultimele ale
geri, economia națională a continuat 
să se dezvolte viguros datorită po
liticii de industrializare socialistă 
promovată de partid. Orientarea 
consecventă spre dezvoltarea cu 
prioritate a ramurilor industriale de 
bază se află în centrul preocupări
lor partidului și statului. în acest 
fel a devenit posibilă realizarea 
unor importante creșteri de produc
ție în toate ramurile și îndeosebi în 
cele hotărîtoare pentru dezvoltarea 
unei industrii moderne. Planurile 
de stat sînt îndeplinite și depășite 
an de an, ritmul mediu anual de 
creștere depășește ritmul stabilit în 
planul șesenal.

Vorbitorii au prezentat un amplu 
tablou al realizărilor agriculturii 
noastre socialiste, amintind că în 
perioada 1960 — 1964 producția a- 
gricolă medie a țării a fost cu 12 la 
sută mai mare decît media celor 
cinci ani anteriori. Continuînd cu 
perseverență acțiunea de dezvoltare 
intensivă și multilaterală a agricul
turii, partidul și statul înfăptuiesc 
un vast program de măsuri menite

Adunarea
Zilele acestea, tovarășul Gogu 

Rădulescu. membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, oandidat al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 1 Suceava- 
vest pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, s-a în- 
tîlnit cu alegătorii din orașul Su
ceava și comunele Bosanci, Miho- 
veni, Pătrăuți, Ipotești, Sfe Ilie și 
Schela. în hala fabricii de mobilă a 
Combinatului de industrializarea 
lemnului din Suceava a avut loc o 
adunare cetățenească la care au 
luat parte un mare număr de ale
gători.

Luînd cuvîntul la adunare, ingi
nerul Nicolae Răducu, muncitorul 
Laurențiu Poenaru, inginerul Dio- 
nisie Pînzaru, prof. Stela Rădășanu, 
țăranul cooperator Viorel Polonic și 
alți vorbitori au trecut în revistă 
transformările înnoitoare pe care 
le-a înregistrat regiunea Suceava în 
anii puterii populare.

Ca urmare a investițiilor alocate 
în anii puterii populare în regiune 
s-au construit 28 de întreprinderi in

loc tot la patru ani, și de candidafii din 
acea vreme. Recunosc că mulfi erau ora
tori străluciți, dar cu ce se prezentau ei 
în fafa alegătorilor ? Cu vorbe și numai 
cu vorbe.

Eu am trăit doar destui ani în acea 
vreme și am apucat cîteva alegeri de 
mare răsunet, care au tulburat (ara iar 
uneori au umplui-o de sînge. îmi aduc 
perfect de bine aminte că, în cei patru 
ani care treceau de la o alegere la alta, 
într-un sat, într-un oraș, într-o plasă, în
tr-un județ sau chiar în (ara întreagă nu 
se petrecea nimic sau mai nimic. Se con
struia ici și colo cîte ceva, și apoi se 
descoperea că s-a furat, cu ocazia aceas
ta, jumătate din valoarea construcției.

Astăzi întreaga țară este, de la un ca
păt la altul, un vast și trepidant șantier, 
ceea ce îmi îngăduie să le vorbesc ale
gătorilor cu cea mai mare ușurință.

Demostene, marele orator grec, și-a 
exersat glasul, încercînd să domine cu 
el vuetul mării.

Astăzi, uriașul vuet al uzinelor, al 
marilor șantiere ajută fiecăruia dintre noi 
să fie un orator strălucit, un om care 
vorbește — cum s-a vorbit de la în
ceputul lumii — cu vorbe, dar ale cărui 
vorbe au — cum se întîmplă în țara 
noastră numai de douăzeci de ani — a- 
coperirea în aur a faptelor. 

să asigure deplina valorificare a 
marilor posibilități de care dispune 
agricultura socialistă.

Dezvoltarea economiei naționale 
asigură o bază sănătoasă, trainică, 
a ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii, creșterii veniturilor 
lor. Consecvența măsurilor luate pe 
această linie insuflă celor ce mun
cesc un puternic sentiment de sigu
ranță și încredere în viitor.

Pășind în cel de-al treilea deceniu 
al vieții sale libere, Romînia prezintă 
tabloul unei țări în plin progres, cu 
o economie și cultură înfloritoare, 
puse în slujba creșterii bunăstării 
poporului. Alături de celelalte re
giuni ale țării, regiunile Banat, Olte
nia, Galați au înflorit în anii puterii 
populare, și-au mărit potențialul e- 
conomic. însuflețiți de succesele do
bândite în îndeplinirea obiectivelor 
trasate de Congresul al III-lea al 
partidului, muncind cu avînt pentru 
realizarea sarcinilor ultimului an al 
șesenalului, poporul nostru va crea 
condițiile înfăptuirii noului plan 
cincinal, în curs de elaborare, ceea 
ce se va răsfrînge în creșterea con
tinuă a puterii economice a țării, a 
bunăstării întregului popor.

Oprindu-se asupra principalelor 
probleme internaționale, vorbitorii 
au expus pe larg principiile politicii 
externe a țării noastre. Ei au subli
niat că la temelia acestei politici se 
află prietenia, alianța și colabora
rea cu toate țările socialiste frățești.

Unitatea și coeziunea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste mon
diale sînt chezășia unor noi succese 
în lupta pentru pace și progres so
cial. Declarația Partidului Muncito
resc Romîn din aprilie 1964 — ex
presie a grijii și preocupării sale 
pentru creșterea forțelor socialiste 
mondiale — demonstrează cu putere 
că partidul nostru militează și va 
milita în continuare pentru întări
rea unității comunității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, egalității depline în drepturi, a- 
vantajului reciproc.

Vorbitorii au relevat că, pornind 
de la interesul profund al poporu
lui romîn, ea și al tuturor popoare
lor, de a menține și consolida pa
cea, statul nostru se manifestă ca 
un factor activ al vieții internațio
nale. Alături de celelalte țări socia
liste și de alte state iubitoare de 
pace, R. P. Romînă militează cu con
secvență pentru crearea unui climat 
de înțelegere și colaborare, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
pentru zădărnicirea acțiunilor cercu
rilor imperialiste agresive, pentru 
interzicerea armelor nucleare și în
făptuirea dezarmării generale. Ro
mînia își reafirmă poziția sa neabă
tută de solidaritate cu popoarele 
care luptă pentru cucerirea și con
solidarea independenței naționale, 
lichidarea definitivă și sub orice for
mă a colonialismului.

întruchipare a intereselor celor 
mai înalte ale țării noastre, ale păcii 
și socialismului, politica externă a 
partidului și guvernului întrunește 
aprobarea și adeziunea deplină a în
tregului popor.

Adunările cetățenești au constituit 
o expresie grăitoare a hotărîrii în
tregului popor de a-și da votul la 7 
martie candidaților Frontului Demo
crației Populare, pentru noi succese 
în opera de construcție socialistă, 
pentru înflorirea patriei, pentru 
pace.

cetățenească de la Suceava
dustriale noi, iar altele au fost re- 
utilate și modernizate. în prezent 
producția globală industrială este de 
4,2 ori mai mare decît în 1950. Noi 
și mari obiective industriale vin sâ 
întregească în cursul acestui an po
tențialul economic al regiunii. Cel 
mai însemnat dintre acestea este 
Complexul minier Leșul Ursului. Da
torită sprijinului acordat de stat în 
mecanizarea și chimizarea agricul
turii, producția de cereale a cres
cut în ultimii doi ani cu 14 la sută, 
în ultimii patru ani în orașul Su
ceava au fost construite 3 000 de a- 
partamente confortabile, iar la sate 
au fost construite 30 000 case noi. 
La dispoziția elevilor din regiune au 
fost puse în ultimul deceniu peste 
1 100 săli de clasă.

în încheierea adunării a luat cu
vîntul tovarășul Gogu Rădulescu.

Participanții la adunare, manifes- 
tîndu-și profundul atașament față 
de politica partidului, și-au expri
mat hotărîrea de a munci cu avînt 
pentru a traduce în viață sarcinile 
trasate de partid.

(Agerpres)

Informații
Cu prilejul celei de-a 87-a ani

versări de la eliberarea Bulgariei 
de sub jugul otoman, ambasadorul 
R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, 
Gheorghi Bogdanov, a organizat 
miercuri în saloanele ambasadei o 
seară prietenească. Au luat parte 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general maior 
Ionel Vasile, adjunct al ministrului 
forțelor armate, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor armate ale 
R.P.R., funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și alți membri ai ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 9 din 

3 martie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

44 17 27 42 35 46. Numere de
rezervă : 8 41.

Fond de premii : 660 987 lei.

Arătînd că misiunea sa la Bucu
rești începe într-un moment în care 
cele două țări se străduiesc în mod 
sincer să dezvolte relațiile bilaterale 
în toate domeniile, ambasadorul 
Austriei a spus că această dezvoltare 
este evidențiată de încheierea unor 
acorduri importante, ridicarea mi
siunilor diplomatice la rang de am
basadă, schimburile de vizite între 
membrii guvernelor celor două țări. 
El și-a exprimat speranța că prin 
continuarea contactelor între repre
zentanții celor două țări, mai ales 
între membrii celor două guverne, 
precum și prin intensificarea schim
burilor economice, relațiile bilaterale 
vor continua să se dezvolte. Subli
niind dorința sa de a contribui la 
dezvoltarea acestor relații, ambasado
rul Austriei a solicitat sprijinul gu
vernului R.P. Romîne în îndeplinirea 
misiunii sale. El a adresat președin
telui Consiliului de Stat urări de fe
ricire personală, iar poporului romîn 
urări pentru un viitor fericit și 
pașnic.

în răspunsul său, vicepreședintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a exprimat satisfacția 
guvernului romîn față de evoluția 
pozitivă a relațiilor romîno-austriece 
și încrederea în perspectivele favo
rabile ale acestora. Această încredere 
— a arătat el — se bizuie pe premi
se trainice : interesul comun în in
tensificarea schimburilor și posibili
tățile tot mai mari pe care dezvol

ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE PE ȚARĂ
in întrecerea socialistă pe 1964(Urmare din pag. I-a)
pentru ridicarea în continuare a calită
ții produselor. Ei au exprimat totodată 
hotărîrea întregului coleotiv de a înscrie 
pe graficul întrecerii socialiste noi și în
semnate realizări în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor luate pe 1965.

în perioada care a trecut de la luarea 
angajamentelor pe acest an colectivul 
uzinei a descoperit și pus în valoare noi 
rezerve interne ale producției. Bizuin- 
du-se pe aceste rezerve, pe măsurile teh
nice și organizatorice stabilite, construc
torii de mașini din Reșița și-au propus, 
cu prilejul adunării de ieri, să-și ma
joreze angajamentul la producția marfă 
cu 4 000 000 de lei. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii și-au afirmat încă o dată 
hotărîrea de a-și consacra întreaga pri
cepere și capacitate creatoare îndepli
nirii în mod exemplar a sarcinii trasate 
de partid privind realizarea de mașini 
și utilaje de înalt nivel tehnic, care să 
satisfacă exigențele beneficiarilor.

Ritm și calitate
Pentru succesele obținute anul trecut, 

colectivul întreprinderii de construcții- 
montaj nr. 1 din Capitală a primit ieri, 
într-un cadru festiv, Steagul roșu și di
ploma de întreprindere fruntașă pe țară 
în ramura construcțiilor social-cultura- 
le. Cei care au luat cuvîntul au relie
fat, cu îndreptățită mîndrie, realizările 
dobîndite în întrecerea socialistă pe 
1964. Constructorii întreprinderii au în
deplinit planul producției globale în 
proporție de 101,85 la sută, au depășit 
cu 2,8 la sută, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii și au obținut econo
mii suplimentare la prețul de cost în va
loare de aproape 750 000 de lei.

Colectivul întreprinderii a construit 
în această perioadă 2 426 de aparta
mente, 4 școli, unități comerciale cu o 
suprafață de 5 760 mp, o policlinică și 
alte obiective social-culturaîe. O atenție 
deosebită au acordat constructorii redu-
cerii duratei de execuție a lucrărilor. 
Multe dintre blocurile construite — s-a 
arătat în adunare — au fost date în fo
losință cu 30—45 de zile înainte de ter
menele planificate. în întrecere s-au e- 
vidențiat în mod deosebit echipa de zi
dari condusă de Constantin Radu, echi
pa de zugravi-vopsitori condusă de Ște
fan Seciu, cea de dulgheri a lui Vlad 
Krigler. Zidarii Vasile Titu, Constantin 
Tudorache, Vasile Mătăchiță, dulgherul 
Gheorghe Șomănescu și alții au fost 
lună de lună în fruntea întrecerii socia
liste.

Primirea acestor distincții constituie 
pentru colectivul întreprinderii un pu
ternic imbold în vederea obținerii de 
noi succese în îndeplinirea planului și 
a angajamentelor luate pe 1965. Con
structorii și-au exprimat cu acest prilej 
hotărîrea de a-și respecta întocmai an
gajamentul privind predarea fiecărui 
bloc de locuințe cu 15—30 de zile îna
inte de termen, de a realiza lucrări care 
să primească la recepție calificativele 
„foarte bine" și „excepțional". 

tate: 1—1 (1—1).

Hochei pe gheață cu mingea (Bandy). Iată o fază din meciul Suedia— 
Norvegia în cadrul ediției a 4-a a campionatului mondial, desfășurată 
recent la Moscova. întrecerea din acest an a fost ciștigată de repre

zentativa U.R.S.S. Viitoarea ediție va avea loc in 1SS7 in Finlanda

tarea celor două țări le oferă în a- 
ceastă direcție, voința de colaborare 
și înțelegere mutuală care animă 
guvernele celor două țări, ceea ce 
este în interesul ambelor popoare și 
al păcii în lume. Subliniind la rîn- 
dul său importanța contactelor care 
âu avut loc între membrii guverne
lor celor două țări, pentru cunoaș
terea reciprocă și consolidarea le
găturilor prietenești între cele două 
popoare, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat a evocat contribuția adu
să în această privință de președinte
le Austriei, Adolf Schărf, a cărui 
dispariție este regretată profund. 
Mulțumind ambasadorului Austriei 
pentru urările transmise, el a înche
iat adresînd urări pentru prosperi
tatea poporului austriac și succesul 
misiunii la București a ambasadoru
lui austriac, asigurîndu-1 de spriji
nul Consiliului de Stat și al guver
nului R. P. Romîne.

între vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, și ambasa
dorul Austriei, Johann Manz, a avut 
loc apoi o convorbire.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul Austriei a fost în
soțit de Franz Irbinger, Gerhard 
Loschnigg și Walter Luck, membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Imbold spre noi 
realizări

în cadrul unei adunări festive care ă 
avut loc ieri, colectivului Combinatului 
chimico-metalurgie din Baia Mare i-au 
fost decernate Steagul roșu și diploma 
de întreprindere fruntașă pe țară în în
trecerea socialistă pe anul 1964 în ra
mura chimiei anorganice. în anul trecut, 
harnicul colectiv de aici și-a îndeplinit 
planul producției global? cu 17 zile 
mai devreme, realizînd suplimentar 
2100 tone de metale neferoase și im
portante cantități de produse chimice 
și metalurgice, în valoare de peste 82 
milioane lei. în același timp, producti
vitatea muncii a crescut cu 5,5 la sută 
față de plan, rar economiile obținute la 
prețul de cost s-au ridicat la aproape 
4 milioane lei. Rezultate însemnate au 
fost dobîndite și în îmbunătățirea cali
tății produselor. Comparativ cu anul 
precedent, la două secții de bază ale 
combinatului — electroliza și prerafi- 
narea — ponderea produselor de cali
tate superioară a crescut în anul 1964 
de la 93,6 la 99,3 la sută. în întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea planu
lui s-a afirmat puternic inițiativa crea
toare a colectivului. Pentru realizările 
obținute anul trecut în producție, 439 
de muncitori, tehnicieni și ingineri au 
primit titlul de fruntași în întrecere.

Dezvoltînd experiența bună dobîndi- 
tă în 1964, metalurgiștii băimăreni au 
înscris pe graficele întrecerii realizări 
deosebite și în primele două luni ale 
acestui an. în adunarea care a 
avut loc ieri, colectivul combinatului 
și-a majorat angajamentul luat pe acest 
an cu 9 milioane Iei la producția globa
lă și producția marfă și cu 0,2 la sută 
la productivitatea muncii.

FOTBAL
Rapid București — Macabi 

(Tel Aviv) 2—0

Formația bucureșteană Rapid și-a 
încheiat ieri turneul în Izrael întîl- 
nind la Tel Aviv echipa Macabi. Fot
baliștii romîni au dominat majori
tatea timpului, obținînd o meritată 
victorie eu scorul de 2—0 (1—0).
Știința Craiova — Akademik 

Sofia 2—1
La Craiova s-a disputat ieri me

ciul internațional Știința Craiova — 
Akademik Sofia. Fotbaliștii romîni 
au repurtat victoria cu scorul 2—1 
(0—1).
V.T.A. — Jednota Trencin 1—1

In continuarea turneului pe oare-1 
întreprinde în țara noastră, echipa 
cehoslovacă Jednota Trencin a jucat 
miercuri la Arad cu formația locală 
U.T.A. Meciul s-a încheiat la egali-

Răsfoind presa străină
CUM SÎNT VĂZUTE LA PARIS
RELAȚIILE FRANCO AMERICANE

Revista cercurilor de afaceri ame
ricane, „V. S. NEWS AND WORLD 
REPORT", a publicat o coresponden
ță din Paris în care se arată între 
altele :

„După părerea președintelui Franței 
era supremației americane în „lumea li
beră" (autorul are în vedere alianțele 
militare sub egida S.U.A. — n.r.) se a- 
propie de sfîrșit. Oficialitățile franceze 
arată că tocmai această convingere in
spiră acțiunea președintelui de a submi
na poziția dolarului și de a reduce in
fluența militară și politică a S.U.A. nu 
numai în Europa, dar și în Asia și Afri
ca. Au trecut douăzeci de ani de cînd 
S.U.A. au ieșit din cel de-al doilea răz
boi mondial, cu armatele lor amplasate 
în patru continente. Acum, după păre
rea lui de Gaulle, au intervenit schim
bări; în lumea de astăzi S.U.A. au greu
tăți tot mai mari în exercitarea domi
nației lor.

în cadrul misiunii pe care a avut-o la 
Washington la mijlocul lunii februarie, 
Couve de Murville, ministrul de externe 
al Franței, a avut prilejul să explice 
conducătorilor S.U.A. ce anume se află 
îndărătul poziției președintelui Franței 
împotriva influenței americane. Aici, la 
Paris, colaboratorii președintelui de
clară următoarele : «Generalul crede că 
a venit timpul pentru a-i face pe ame
ricani să înțeleagă că nu mai pot de
termina cursul evenimentelor pretu
tindeni, în special în Europa refă
cută și în țările noi din Africa și Asia». 
Se arată .că în zilele noastre, oriunde 
S.U.A. își fac simțită prezența, există o 
reacție automată care duce la tulburări. 
Un membru al guvernului francez dă 
drept exemplu situația din Congo. Po
trivit felului cum gîndesc gaulliștii, eve
nimentele din această țară africană au 
fost un rezultat direct al amestecului 
Statelor Unite în treburile congoleze.

UN „RĂZBOI AL BRlNZETURILOR" ?
Ziarul vest-german „DIE WELT' 

dentului său la Bruxelles, în care

„Țările cu un tradițional export de 
brînzeturi, care nu sînt membre ale 
Pieței comune, se tem de un «război 
al brînzeturilor» care ar putea ii de
clarat de „cei șase". De aceea, Da
nemarca și Elveția au și făcut de
mersuri la Bruxelles. Reprezentanța 
daneză la Bruxelles a depus un me
morandum amănunțit. Guvernul elve
țian a semnalat într-o declarație greu
tățile pe care le întîmpină la exportul 
de brînză topită, în special pe piața 
italiană. Față de ofertele din țările 
Pieței comune, posibilitățile de concu
rentă ale Elveției s-au înrăutățit 
considerabil.

Guvernul danez constată nu numai 
un regres al exportului în Piața co
mună ci, totodată, o creștere a po
sibilităților de concurență din partea 
statelor membre ale C.E.E. față de 
exporturile daneze pe piețele unor 
terțe țări, «datorită sprijinului finan
ciar acordat de comunitate».

Reprezentanța daneză la Bruxelles 
a comunicat Comisiei C.E.E. că, în 
primele patru săptămîni ale noului 
an, exporturile de brînzeturi în țările 
membre ale Pieței comune au fost 
de 3 102 tone, față de 4 467 tone în 
aceeași perioadă a anului trecut. Ex
porturile în Republica Federală au 
scăzut în aceeași perioadă, de la 
3 893 la 2 719 tone, deci cu 30 la sută. 
Deoarece, datorită subvențiilor acor
date de C.E.E., exporturile Pieței co
mune în terțe țări — în special în 
Austria — au crescut, exporturile da

Minerul Baia Mare — 
Dunav Ruse 0—3

Echipa de fotbal Minerul Baia 
Mare a jucat ieri la Ruse (R. P. Bul
garia) cu formația locală Dunav. 
Gazdele au cîștigat cu 3—0.

Dinamo — Progresul 2—O

Pe stadionul Dinamo din Capitală 
a avut loc ieri meciul amical dintre 
echipele bucureștene Dinamo și Pro
gresul. Au învins dinamoviștii cu 
2—0 (1—0) prin punctele marcate de 
Frățilă și Pîrcălab.

PESTE
Un nou record mondial 
la 10 mile

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Melbourne, australianul 
Ron Clarke a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 mile cu timpul 
de 47T2”8/10 (vechiul record — 
47'26’'8/10, aparținea englezului Mei 
Batty).

PATINAJ ARTISTIC. - La Colora
do Springs (S.U.A.) au început campio
natele mondiale de patinaj artistic. în 
proba feminină individuală, după trei 
exerciții obligatorii conduce Christine 
Haigler (S.U.A.) — 541,9 p„ urmată de 
canadiana Petra Burka — 541,4 p. și 
austriaca Regine Heitzer — 533,6 p. La 
dansuri, perechea cehoslovacă Eva și 
Pavel Roman se află în frunte cu 76,5 
p., după două exerciții obligatorii. Ei 
sînt urmați de Janet Sawbridge-David 
Hickinbottom (Anglia) — 72,4 p. și 
Lorna Dyer-John Carrel (S.U.A.) — 
71,3 p.

SCHI. — Pe pîrtiile de la Kavgolovo, 
în apropiere de Leningrad, s-a încheiat 
concursul internațional de schi fond al

Președintele Franței nu vede nici o 
necesitate de a accepta Organizația tra
tatului nord-atlantic (N.A.T.O.) așa 
cum se prezintă ea acum, sub dominația 
S.U.A. Totodată, el este de părere că 
are posibilitatea de a exercita presiuni 
pentru a obține înlăturarea influen
ței militare americane în Europa, 
inclusiv a celor 400 000 de militari a- 
mericani din Germania occidentală. 
Gaulliștii arată că atacul francez asuj&a 
poziției internaționale a dolarului urmă
rește să-i forțeze pe americani să înțe
leagă că S.U.A. s-au întins prea mult. 
«Unde anume ați putea micșora scurge
rea de dolari? — întreabă o oficialitate 
franceză. Ați putea, desigur, să retrageți 
o parte din trupele voastre staționate în 
Germania occidentală». Conducătorul 
francez consideră că relațiile dintre Eu
ropa răsăriteană și cea occidentală vor 
fi îmbunătățite atunci cînd forța mili
tară a S.U.A. va fi retrasă de pe acest 
continent. El este hotărît acum să con
tinue a exercita presiuni asupra vest- 
germanilor, cu scopul de a-i detașa de 
strînsa dependență față de Ajnerica și 
de a grăbi retragerea S.U.A. din Germa
nia.

Gaulliștii arată că în cele din 
urmă S.U.A. vor trebui să se retragă 
din Asia. Argumentul lor este următo
rul : «Nu puteți cîștiga bătălia politică 
din Asia de sud-est».

Conducătorul francez speră să resta
bilească influența Franței în fostul ei 
imperiu din Africa, Orientul mijlociu, 
precum și în Vietnam, care în trecut 
făcea parte din Indochina franceză. 
Președintele Franței — se arată în în
cheierea articolului — încearcă să înlă
ture influența S.U.A., într-o perioadă 
cînd conduc o bătălie pierdută împo
triva penetrației economice americane 
crescînde în Europa".

ci publicat un articol al corespon- 
se arată :
neze în aceste țări n-au putut fi spo
rite. în timp ce producția daneză de 
brînzeturi se reduce în totalitatea ei, 
în ultimele luni producția R.F. Ger
mane a crescut cu 7 la sută, a Olan
dei — cu 17 la sută, a Franței cu 4 
la sută.

Danemarca se teme de dificultăți 
crescînde atît la exporturile sale în 
țările Pieței comune, cît și în diferite 
țări, deoarece cuantumul majorării 
prețului de bază la importul în țările 
membre ale C.E.E. este strîns legat 
de subvențiile de export acordate 
din casieria Pieței comune. Guvernul 
danez solicită de aceea Pieței co
mune să scadă taxele la importul 
de brînzeturi cu 10 pfennig! la kilo
gram.

«Guvernul danez consideră că po
sibilitățile comunității de a dirija, cu 
ajutorul restricțiilor de import, sur
plusurile spre terțe piețe, sînt neli
niștitoare — se spune în același me
morandum. Datorită acestui sistem, 
puternice țări producătoare, cu o 
veche tradiție de export, riscă nu 
numai să fie înlăturate de pe piețele 
C.E.E., ci și de pe alte piețe». Acti
vitatea fondului agrar al C.E.E. la 
exportul de produse agrare în terțe 
țări ridică «probleme foarte grele». 
De aceea, guvernul danez cere Co
munității Economice Europene ca, la 
exportul de produse lactate «să 
nu facă uz de sprijinul comunității, 
în așa fel îneît C.E.E. să-și asigure 
o creștere a cotei pe piață, încâlcind 
articolul XVI al G.A.T.T.»'.

„Cupa 8 Martie" 
la tenis de cîmp

ln sala Steaua dip Capitală au conti
nuat întrecerile pentru „Cupa 8 Martie’ 
la tenis de cîmp. In turul doi, Mariana 
Ciogolea (Dinamo) a învins-o cu 6—2; 
6—1 pe Mariana Rădulescu (Progresul). 
Rezultate din turul trei: Eleonora Ro- 
șianu (Steaua) — Aurelia Cîrnaru (Dina
mo) 6—1; 6—-2; Judith Dibar (Dinamo) — 
Sanda Ciogolea (Progresul) 7—5; 6—4. 
Meciurile de astăzi încep la orele 15.

HOTARE
armatelor prietene. La combinata nor
dică, primul loc a revenit lui Josef 
Kraus (Cehoslovacia), secondat de Dmi
tri Kocikin (U.R.S.S.). Rezultatul probei 
de patrulă militară : U.R.S.S. — 
lh27 01", R. S. Cehoslovacă — 11133’11", 
R. P. Polonă - lh33 26", R P. Mongolă 
— lh34T8', R. P. Romînă lh 36’16", 
R. P. Bulgaria - lh 38'28”, R. D. Ger
mană — lh41’23'’. Clasamentul final pe 
echipe : U.R.S.S 39 p , R. P. Polonă 31 
p., R. S. Cehoslovacă 30 p., R. P. Romî
nă 28 p. R D. Germană 24 p., R. P. 
Mongolă 22 p., R, P. Bulgaria 22 p.

LUPTE. — Federația internațională 
de lupte a anunțat oficial datele dis
putării campionatelor mondiale pe anul 
1965. întrecerile de lupte libere vor a- 
vea loc la Manchester (Anglia) între 
1 ș 3 iunie, iar cele de lupte clasice 
la Tampere (Finlanda) între 6 și 8 iu
nie.

TENIS DE CÎMP. — Jucătorii ro
mîni Ion Țiriac și Ilie Năstase, care vor 
participa între 5 și 14 martie la cam
pionatele internaționale de tenis ale 
R.A.U., au sosit la Cairo. La campio
nate participă 55 de jucători și jucă
toare din 17 țări.
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Alegerile 
d i n 
Bechuanaland

Din Gaberones se anunță că la pri
mele alegeri organizate în protecto
ratul britanic Bechuanaland, care au 
avut doc la I martie, Partidul Demo
cratic Bechuana, condus de Seretse 
Khama, a obținut 22 de locuri 
cele 31 ale Parlamentului țării, 
alegeri au participat toate cele 
partide politice din țară). După 
municarea rezultatelor, comisarul 
britanic al teritoriului, Peter Fawcus, 
i-a cerut lui Khama să formeze pri
mul guvern al Bechuanaland-ului, 
în componența căruia va intra în 
mod obligatoriu, hi calitate de mi
nistru al finanțelor, secretarul finan
ciar britanic.

Situat în sudul continentului afri
can, Bechuanaland-ul se întinde pe 
o suprafață de 712 249 km p, acoperit 
în majoritate de marele deșert Kala
hari. El a devenit protectorat bri
tanic în deceniul al nouălea al seco
lului XIX. De peste o sută de ani 
centrul administrativ al Bechuana
land-ului s-a aflat, caz unic în isto
ria unui stat, în afara granițelor 
țării, în orașul Makefing (Republica 
Sud-Africană). Abia la începutul a- 
cestui an s-a hotărît mutarea capita
lei în interiorul țării, la Gaberones.
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SUD-AFRICĂNĂ

Principala ocupație a populației 
autohtone (negri bantu, boșimani și 
hotentoți), care formează 99 la sută 
din întreaga populație de 542 000 de 
locuitori, este creșterea animalelor. 
Această îndeletnicire intîmpină însă 
mari dificultăți din cauza lipsei de 
pășuni și de apă. Din aceste motive o 
mare parte a populației este nevoită 
să plece în țările vecine — R.S.A. și 
Rhodesia, r- în căutare de lucru, deși 
Bechuanaland-ul dispune de mari 
resurse naturale — zăcăminte auri
fere, de cărbune, azbest, magneziu 
etc.

Primul guvern african al Bechua
naland-ului va avea de făcut față 
multor dificultăți. Primul ministru 
Khama este un adversar al 
politicii de apartheid, însă, după 
cum arată agenția „France Presse", 
..el intenționează să mențină relații 
bune cu R.S.A., deoarece, în mod 
practic, economia țării sale depinde 
încă de Africa de sud".

Alegerile din Bechuanaland au 
marcat un pas însemnat pe calea 
cuceririi independenței de către 
populația acestui teritoriu.Eugen IONESCU I

Corespondență din Alger

VIETNAM Proteste energice împotriva LUCRĂRILE CONSILIULUI NOTE

acțiunilor agresive
Declarația guvernului R.

HANOI 3 (Agerpres). — Dt 8 cum 
anunță agenția V.N.A., în seara zilei 
de 3 martie, la Hanoi a avut loc o 
conferință de presă la care s-a dat 
citire declarației guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam în legă
tură cu noul atac al unor avioane 
americane și sud-vietnameze asupra 
Vietnamului de nord.

„Aceasta, se spune în declarație, 
este o nouă provocare la adresa în
tregului lagăr socialist și a popoare
lor iubitoare de pace ale lumii, o 
nouă încălcare grosolană a acordu
rilor de la Geneva din 1954 cu pri-

ale S. U. A.
D. Vietnam

vire 1^ Vietnam și a normelor ele
mentare ale dreptului internațional".

Referindu-se la declarațiile făcute 
de un purtător de cuvînt al Casei 
Albe și de Maxwell Taylor, ambasa
dorul S.U.A. în Vietnamul de sud, 
„care au recunoscut că Statele Unite 
efectuează raiduri neprovocate asu
pra R. D. Vietnam", în declarație se 
spune : „Este limpede că imperia
liștii americani au renunțat la pre
tențiile lor conform cărora atacurile 
aveau un caracter de represalii, pre
tenții care au eșuat în 
damnării lor energice de 
nia publică mondială".

fața con- 
către opi-

0 încercare de a justifica politica intervenției militare
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Guvernul S.U.A. a dat publicității o 
„Carte albă" referitoare la politica 
sa în Vietnam. Reprezentantul per
manent al Statelor Unite la O.N.U., 
Adlai Stevenson, a informat, de 
asemenea, oficial pe președintele 
Consiliului de Securitate despre pu
blicarea acestui document. „Cartea 
albă" reprezintă o încercare de a 
justifica intervenția Statelor Unite în 
Vietnamul de sud și viitoarele ac
țiuni militare agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. Afirmînd 
că luptele din Vietnamul de sud ar 
fi intrat „într-o etapă nouă", „Car
tea albă" se referă la măsurile mi
litare pe care le vor lua S.U.A. în 
continuare in această regiune.

Intr-un comentariu consacrat pu
blicării acestui document, ziarul 
..New York Times" scrie că „guver
nul Johnson intenționează, probabil,

să pregătească o importantă angaja
re a noastră în Vietnam. Statele U- 
nite au trecut de la rolul de „con
silier" la cel de combatant activ și 
fățiș în Vietnamul de sud și se con
sideră în prezent libere să- atace la 
bunul lor plac, pe calea aeriană, na
vală sau terestră, orice obiectiv din 
Vietnamul de nord. Dar se pune din 
nou întrebarea dacă atacurile aerie
ne masive pot duce la altceva decît 
la o sporire a numărului de victime 
în rîndul civililor din centrele in
dustriale sau din porturi". Același 
ziar publică o scrisoare adresată 
președintelui Johnson de către 500 
de oameni de știință americani, în 
care aceștia cer președintelui „să 
înceteze trimiterea de trupe în 
Vietnamul de sud și să nu mai acor
de nici un fel de subsidii financiare 
pentru continuarea războiului în a- 
ceastă țară".

ECONOMIC Șl SOCIAL AL 0. N. U
intervenția reprezentantului R. P. Romîne

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
1 martie au început la New 
York lucrările celei de-a XXXVII-a 
sesiuni, reluată, a Consiliului Eco
nomic și Social. Pe ordinea de zi 
figurează probleme referitoare la 
alegerile în Comitetele Consiliului, 
confirmarea membrilor comisiilor 
funcționale ale Consiliului, progra
mul de lucru și definitivarea calen
darului conferințelor Consiliului 
pentru anul 1965. La lucrări parti
cipă o delegație a R. P. Romîne, care 
este membră a Consiliului Economic 
și Social, condusă de prof. univ. M. 
Hașeganu, ambasador, reprezentan
tul permanent al țării noastre pe 
lîngă O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul romîn a subli
niat că activitatea C.E.S. desfășura
tă în domeniul economic și social 
trebuie să favorizeze condițiile de 
stabilitate economică și bunăstare a 
populației, să creeze condiții de pro
movare a relațiilor pașnice și de co
laborare între state, relații fondate

pe respectarea principiilor egalității 
în drepturi a popoarelor și pe drep
tul lor de a dispune de ele însele. 
Referindu-se la problema elaborării 
unei declarații de principii privind 
cooperarea economică internațională, 
reprezentantul romîn a relevat fap
tul că Romînia, ca țară care a ini
țiat elaborarea acestei declarații, ur
mărește cu multă atenție evoluția 
lucrărilor în acest domeniu și con
sideră că sînt create condițiile pen
tru duțerea la bun sfîrșit a acestei 
acțiuni.

In cadrul discuțiilor privind con
firmarea membrilor comisiilor func
ționale ale C.E.S., aleși la sesiunea 
precedentă, delegatul romîn, spriji
nit de delegații Uniunii Sovietice, 
Algeriei, Cehoslovaciei și Pakistanu
lui, s-a pronunțat împotriva confir
mării, în comisia pentru situația fe
meii, a reprezentantului ceankaișist, 
care sub nici o formă nu poate fi 
considerat ca fiind adevăratul repre
zentant al Chinei și al poporului 
chinez.

După un an de discuții

Un acord al „celor șase" în problema 
fuzionării executivelor

Mesajul președintelui
BELGRAD 3 (Agerpres).'— După 

cum anunță agenția Taniug, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito 
a adresat la 2 martie un mesaj per
sonal președintelui S.U.A., L. John
son, în legătură cu evenimentele din 
Vietnam. In mesaj, președintele Tito 
subliniază convingerea sa profundă 
și a guvernului R.S.F.Iugoslavia, că 
bombardarea repetată a teritoriului
R. D. Vietnam de către forțele
S. U.A. implică „primejdia extinderii 
războiului".

Popoarele și guvernul Iugoslaviei, 
se subliniază în mesaj, împărtășesc

R. S. F. Iugoslavia
părerea formulată la Conferința de 
la Cairo a țărilor neangajate în sen
sul că este posibil și necesar să se 
găsească o ieșire din criza din Asia 
de sud-est pe cale pașnică, prin în
cetarea imediată a tuturor acțiunilor 
care duc la extinderea războiului și 
a tuturor metodelor care ar putea 
înrăutăți situația. „Singura cale care 
poate preîntîmpina extinderea con
flictului este începerea imediată a 
tratativelor în vederea găsirii unei 
soluții politice, fără condiții preala
bile din indiferent ce parte".

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
După mai bine de un an de zile de 
discuții și „vicisitudini", cum le ca
lifică agenția France Presse, miniș
trii de externe ai „celor șase" au 
reușit marți noaptea, la sfîrșitul se
siunii de 
acord în 
cutivelor 
europene 
și C.E.C.O. Potrivit proiectului a- 
probat de Consiliul ministerial al 
Pieței comune, fuzionarea va intra 
în vigoare începînd de la 1 ia
nuarie 1966.

După cum subliniază observatorii 
politici, acordul intervenit la Bru
xelles a fost urmarea unui compro
mis realizat între Luxemburg și cei
lalți cinci parteneri ai săi din Piața

două zile, să ajungă la un 
problema fuzionării exe- 

celor trei organisme vest- 
— Piața comună, Euratom

francezPozifia guvernului
în problema Vietnamului de sud

PARIS 3 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția France Presse, la 
Paris a avut loc miercuri o ședință 
a guvernului francez, prezidată de 
președintele de Gaulle, în cadrul că
reia ministrul de externe, Couve de 
Murville, a prezentat o expunere 
asupra unor probleme internațio
nale. După ședință, ministrul infor
mațiilor, Alain Peyrefitte, a făcut, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
o declarație în care a arătat că Con
siliul de Miniștri și-a dat asentimen
tul la răspunsul remis lui S. A. Vi
nogradov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Franța, cu privire la problema

★

— Agenția 
că primul

DELHI 3 (Agerpres). 
Associated Press anunță 
ministru indian, Bahadur Shastri, a 
adus marți la cunoștința parlamen
tului că a primit „răspunsuri favo
rabile din partea țărilor prietene" la

Primul bilanț
al producției miniere

comunicat succint publicat în 
algeriană face cunoscut un 

nou succes obținut de tînăra re
publică, la numai doi ani și 
ceva de la cucerirea independen
ței Este vorba de primul bilanț al 
Direcției minelor și geologiei pri
vind creșterea producției miniere în 
Algeria După ce amintește că in 
perioada grea a anilor 1960—4962 a 
fost înregistrată o serioasă scădere 
a producției, ca urmare a dificultă
ților create prin plecarea majori
tății cadrelor tehnice străine, comu
nicatul subliniază că în 1964 indus
tria minieră a cunoscut o creștere 
simțitoare. La minereul de fier, bu
năoară, producția a ajuns la 2 738 960 
de tone față de 1 975 994 de 
tone în 1963, înregistrînd o creș
tere de 38,61 la sută. A sporit de a- 
semenea producția de minereu de 
zinc, de minereu de plumb, de mi
nereu de cupru. La pirită producția 
a crescut cu 61,40 la sută. Ea satis
face — se arată în comunicat — ne
cesitățile interne ale țării și permite 
exportarea a zeci de mii de tone, in 
special spre țările Europei. Au fost 
extrase, de asemenea, importante 
cantități de fosfați și cărbune care, 
după cum precizează comunicatul 
satisfac de asemenea nevoile inter
ne ale Algeriei.

Ca urmare a creșterii producției 
în ramurile menționate au sporit 

-exporturile, a căror valoare a tre
cut de la 95 milioane dinari alge-

Uti 
presa

rieni in 1963, la 129 miliodne dinari 
în 1964

Industria minieră are bune per
spective de dezvoltare. Pe anul în 
curs se prevede ca producția de 
minereu de fier să ajungă la circa 
2 900 000 de tone. Se va dezvolta de 
asemenea extracția metalelor nefe
roase.

In Algeria se elaborează în pre
zent un plan de exploatare a minelor 
și se trasează un vast program 
de cercetări geologice și mini
ere, ceea ce va permite deschide
rea de noi mine în special de 
plumb, zinc, cupru și mercur. Se aș
teaptă ca recenta hotărîre a guver
nului privind exploatarea minelor 
abandonate de concesionarii străini, 
paralel cu dezvoltarea celorlalte 
întreprinderi miniere existente, să 
aducă o contribuție serioasă la dez
voltarea economică a țării.

Referindu-se la acest prim bilanț 
al succeselor obținute de sectorul 
minier al Algeriei noi, cunoscutul 
publicist Henri Alleg scrie intr-un 
editorial apărut în ziarul „Alger 
Republicata": „Acest bilanț consti
tuie un minunat răspuns dat pesi
miștilor care au negat capacitatea 
Algeriei noi de a-și dezvolta econo
mia. în special în sectoarele de stat. 
Este vorba despre un succes care 
încununează eforturile depuse în a- 
cest domeniu și care constituie doar 
o etapă spre noi succese".Constantin BENGA

Doliu la Viena

ANGtlA Spre un buget
Ia I austerității" ?

restabilirii păcii în Asia de sud-est. 
El a Spus că „guvernul francez și-a 
exprimat aprobarea față de politica 
ce tinde spre stabilirea unei înțele
geri a celor două guverne, în ve
derea întrunirii unei conferințe in
ternaționale". Peyrefitte a arătat că 
aceasta este „singura cale 
pentru pace, în afara căreia 
ajunge decît la un război 
treptat asupra unei mari 
Asiei".

Ministrul francez s-a referit, de 
asemenea, la apropiatul schimb de 
vizite dintre Andrei 
Couve de Murville.

posibilă 
nu s-ar 

extins 
părți a

Gromîko și

★

pune capăt 
Vietnam și

propunerea sa de a se 
imediat conflictului din 
de a se convoca o conferință de fe
lul conferinței de la Geneva pentru 
găsirea unei soluții politice în a- 
ceastă problemă.

★
NEW YORK 3 (Agerpres). — Gus 

Hali, secretar general al Partidului 
Comunist din S.U.A., a făcut miercuri 
o declarație care condamnă cu hotă
rîre acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez. 
După ce arată că aceste acțiuni a- 
gresive pot duce la dezlănțuirea unui 
război mondial, declarația mențio
nează că „ele sînt nedrepte, inutile 
și amenință viitorul țării noastre, al 
păcii în lumea întreagă și însăși 
existența civilizației" și cere înce
tarea bombardamentelor, retragerea 
tuturor trupelor S.U.A. și încetarea 
războiului din Vietnam, acceptarea 
imediată a tratativelor, convocarea 
din nou a conferinței de la Geneva 
cu privire la Indochina.

★
PARIS 3 (Agerpres). — Un număr 

de 170 de oameni politici și frun
tași ai vieții publice, oameni de 
știință și cultură francezi au semnat 
o declarație de protest a Biroului 
Consiliului Național al Păcii împo
triva' politicii agresive a S.U.A. în 
Vietnam.

VIENA 3 (Agerpres). —
Viena și întreaga Austrie trăiesc 

zile de doliu. Pretutindeni au fost 
arborate steaguri în bernă. Corpul 
neînsuflețit al fostului președinte, 
Adolf Schărf, a fost transportat din 
clădirea cancelariei Prezidențiale in 
sala coloanelor din clădirea Parla
mentului. Miercuri dimineața a 
avut loc ceremonia oficială de 
rămas bun. Generali și ofițeri 
superiori ai armatei austriece au fă
cut de gardă Ia catafalcul acoperit 
cu drapelul de stat al Austriei. Mem
brii guvernului, în frunte cu cance
larul Klaus și vicecancelarul Pitter- 
man, s-au înclinat în fața sicriului 
și au depus 6) coroană de flori. Apoi 
au adus omagiul lor deputății Con
siliului național și reprezentanți ai 
orașelor și districtelor din Austria, 
precum și alte personalități oficiale. 
La ora 10 a fost permis accesul pu
blicului.

comună, prin care aceștia oferă Ma
relui ducat o serie de compensații 
pentru pierderea sediului înaltei 
autorități - a cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O.) prin înființarea Comisiei 
unice al cărei sediu a fost fixat la 
Bruxelles. Astfel, ducatul, „care a 
știut să-și susțină cu fermitate 
punctul de vedere de-a lungul în
tregii ședințe ce a durat nouă ore 
consecutiv" (A.F.P.), a primit drept 
compensații fixarea sediului Curții 
de justiție a „celor șase" și a servi
ciilor de control ale viitorului Oficiu 
european al cartelurilor la Luxem
burg. De asemenea, Luxemburgul 
va deveni capitala financiară a „ce
lor șase" prin mutarea aici a sediu
lui Băncii europene de investiții, a 
Oficiului de statistică europeană și 
Oficiului de publicații oficiale.

Comentînd acordul realizat la 
Bruxelles, agenția France Presse 
subliniază că în calea transpunerii 
sale în practică se mai află o serie 
de piedici care urmează a fi înlătu
rate. In această ordine de idei, a- 
genția relevă necesitatea ratificării 
lui de către parlamentele naționale, 
precum și chestiunea fuzionării pro- 
priu-zise a celor trei organisme 
vest-europene. fuzionarea executi
velor neconstituind decît un prim 
pas, destul de moderat, pe această 
cale.

Cu patru săptămîni înainte de 
a fi definitivat și supus spre a- 
probare parlamentului, viitorul 
buget prilejuiește serioase discu
ții în cercurile politice din An
glia. Ele își au izvorul în împre
jurările speciale în care cabine
tul laburist, abia ajuns la putere, 
pregătește proiectul de buget pe 
1965/1966. Astfel, el trebuie să 
țină seama de necesitatea lichi
dării sau măcar a atenuării sen
sibile a dificultăților economice 
moștenite de la cabinetul conser
vator, echilibrării balanței co
merciale, precum și de respecta
rea promisiunilor făcute alegăto
rilor în programul electoral, în 
special de a spori cheltuielile 
statului în scopuri sociale.

Cheia disputei o constituie pro
blema 
sector, 
cestor 
marcă 
rire ar urma — potrivit progra- ‘ 
mului laburist — să fie compen
sată pe seama unor impozite mai 
ridicate asupra veniturilor mari. 
Dar aceasta întâmpină rezistența 
marelui capital, care-și are sus
ținători chiar și în interiorul gu
vernului. Astfel, ministrul de fi
nanțe, James Kallaghan, este 
partizan al unei politici de auste
ritate ; el a anunțat in mod pu
blic că anul în curs va aduce noi 
dificultăți economiei Angliei si 
din această cauză o mărire a sa
lariilor va fi imposibilă. In ace
iași termeni s-a exprimat și gu
vernatorul Băncii Angliei, lordul 
Cromer, care a declarat că „nu
mai o politică de austeritate bu
getară ar putea permite restau
rarea echilibrului balanței co
merciale și însănătoșirea econo
miei britanice". Și pentru el, ca 
și pentru J. Callaghan, „austeri
tatea" ar implica anularea chel
tuielilor sociale ășa-zis neindis
pensabile și mai ales a acelora re
cent prevăzute în proiect. (Deci se 
are în vedere reducerea cheltuie
lilor sociale șt nu a alocărilor mi
litare care, in noul an, sînt sen
sibil mărite față de cel prece-

— pe seama cui, a cărui 
să se asigure creșterea a- 
cheltuieli. După cum re- 
comentatorii, această spo-

dent). „Dacă publicul dorește să 
vadă aplicat programul laburist 
— spune deschis Cromer — a- 
tunci el va trebui să contribuie 
din propriul său buzunar la par
tea neproductivă a acestuia, sub 
formă de impozite majorate". In 
fapt, Cromer propune ca spori
rea impozitelor să nu se facă pe 
seama marelui capital, ci a con
tribuabilului de rînd. După cum 
remarca săptămânalul britanic 
«New Statesman», „ceea ce i se 
cere premierului Wilson este de a 
renunța la programul partidului 
laburist". Guvernatorul Băncii 
Angliei, strîns legat de marea fi
nanța engleză și internațională, 
(Cromer a dus tratativele din no
iembrie soldate cu împrumutul 
de 3 miliarde de dolari pe care 
băncile occidentale l-au acordat 
Angliei pentru salvarea lirei ster
line), a avertizat guvernul că în 
caz contrar nu va primi sprijinul 
finanțai internaționale și nici al 
celei britanice. După cum rela
tează presa occidentală, premie
rul Wilson l-a apostrofat public 
pe Cromer pentru imixtiune în 
chestiuni politice, declarînd că 
guvernul acceptă păreri și su
gestii, dar. el este acela care ela
borează politica economică și so
cială a țării.

Ce se va întîmpla însă eu bu
getul ? In legătură cu aceasta, 
„New Statesman" scrie că gu
vernul laburist se află într-o di
lemă grea: să renunțe la pro
gram ori șă-și expună flancurile 
unei noi ofensive din partea con
servatorilor și a marii finanțe.

„Dificultatea guvernului labu
rist — arată săptămînalul francez 
„Nouvel Observateur" — provine 
din faptul că soarta lirei sterline 
este încă amară și că ea depinde 
deocamdată în largă măsură de 
încrederea pe care o acordă 
cercurile financiare internațio
nale guvernului laburist. Or. a- 
ceste cercuri sînt mai apropiate 
de lordul Cromer și de marile 
societăți din City, decît de mili- 
tanții partidului laburist".Nicola. POPOVICI
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R. P. Romîne

întrevedere Rusk-Dobrînin
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de stat 
pentru problemele presei a anunțat 
că la 2 martie Dean Rusk, secreta
rul de 
brînin, 
S.U.A., 
bleme
care problemele Asiei de sud-est.

stat al S.U.A., și A. F. Do- 
ambasadorul U.R.S.S. în, 

au discutat o serie de pro- 
de interes reciproc, printre

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Joinal 
de Brasil" a anunțat că aproximativ 
400 de persoane, printre care se află 
lideri politici, sindicali și ai organiza
țiilor studențești, au lost arestate în 
ultimele zile de poliția statului Gua- 
nabara, pe teritoriul căruia se află o- 
rașul Rio de Janeiro. Un purtător de 
cuvînt al poliției a declarat că aceste 
persoane vor fi deținute întrucît „ar 
putea conspira împotriva puterilor 
constituționale".

HAGA. Guvernul olandez a hotărît 
garantarea creditelor destinate finan
țării exporturilor Olandei către țările 
din Europa răsăriteană, a anunțat în 
Senat ministrul olandez pentru pro
blemele economice, J. Andriessen. El a 
precizat că această hotărîre a fost a 
doptată pentru a face față concurenței 
altor țări vest-europene care au luai 
hotărîri similare anterior. Ministrul a 
spus că în baza liotărîrii guvernului. 
Olanda va oferi facilitățile amintite 
numai pentru creditele pe un termen 
de cel mult zece ani.

Activitatea posturilor 
pirat în Grecia

(Agerpres). — Emisiu- 
500 de posturi de radio

ATENA 3 
nile a circa 
pirat din Grecia se interferează și 
se bruiază reciproc. Ele și-au a- 
sumat cu de la sine putere dreptul 
de a emite pe frecvențe apropiate 
unor posturi de radio internaționale.

Pirații undelor transmit fel de fel 
de reclame pe care le primesc de la 
diferite firme comerciale autohtone 
și străine în schimbul unor sume 
inferioare celor percepute de radio
difuziune.

RANGOON. Cu prilejul „Zilei ță
ranilor", care a coincis cu împlinirea 
a trei ani de la venirea la putere a 
guvernului Consiliului Revoluționar, în 
capitala Birmaniei a avut loc un mi
ting la care au participat peste 300 000 
de persoane. Luînd cuvîntul la mi
ting, președintele Consiliului Revolu
ționar, generalul Ne Win. a declarai 
că, în prezent, guvernul Uniunii Bir- 
mane pregătește o serie de legi, în 
legătură cu folosirea pămîntului, me
nite să ducă la îmbunătățirea nivelu 
lui de trai al țărănimii.

AMSTERDAM. Tn capitala Olandei 
a avut loc un miting în favoarea con
tinuării urmăririi judiciare a crimina
lilor de război naziști. într-o telegra-

PARIS 3 (Agerpres). — Comitetul 
Executiv al Partidului Comunist din 
Spania a dat publicității o declara
ție în care protestează cu hotărîre 
împotriva represiunilor sîngeroa- 
se ale căror victime au devenit stu
denții din Madrid. Partidul Comu
nist din Spania „sprijină întrutotul 
lupta curajoasă a studenților, chea
mă pe toți cursanții și profesorii uni
versităților spaniole să manifeste so
lidaritate activă cu cei din 
cheamă clasa muncitoare să 
lupta studenților".

Tot ceea ce se petrece în 
în Spania, se subliniază în declara
ție, „confirmă amploarea și caracte
rul cu adevărat național al luptei 
împotriva dictaturii fasciste, luptă 
care intră într-o perioadă și mai a- 
cută" Partidul Comunist din Spania 
consideră că rezolvarea definitivă a 
actualelor probleme constă în înlă
turarea regimului franchist și in
staurarea democrației în țară.

SCURTE ȘTIRI
mă adresată cancelarului vest-german 
Erhard, parțicipanții la miting s-au 
pronunțat împotriva prescrierii crime
lor săvirșite de naziști.

MOSCOVA. Delegația guvernamen
tală sovietică, în frunte cu A. Kosî- 
ghin, care a luat parte la deschiderea 
festivă și la manifestările consacrate 
ediției jubiliare a Tîrgului de 
Leipzig, s-a reîntors la Moscova.

la

CAPETOWN. Maiorul Jan Gordon, 
care conduce la Capetown un birou 
pentru recrutarea de mercenari albi, a

Madrid, 
sprijine

prezent

anunțat că în ultimele zile alți 169 de 
„recruți" din R:S.A. au fost trimiși în 
sprijinul forțelor de mercenari ale lui 
Chombe, care se găsesc la centrul mi
litar congolez Kamina. Mercenarii albi 
din Congo, potrivit declarației lui 
Gordon, se compun mai ales din sud- 
africani și rhodesieni.

DELHI. După cum anunță agenția 
C.T.K., la 3 martie S. Radhakrishnan, 
președintele Indiei, a primit pe Jozef 
Lenart, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, și pe V. David, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Cehoslova

Vestitele monumente — de lingă Cairo, — dintre care o parte se vâd 
in fotografie, constituie un punct de atracție pentru turiști

LEIPZIG.— Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite : Miercuri 
seara ambasadorul R. P. Romîne în 
R.D.G., dr. Ștefan Cleja, a oferit în 
incinta pavilionului unde sînt ame
najate standurile țării noastre de la 
Tîrgul Internațional de la Leipzig 
un cocteil în cinstea delegației gu
vernamentale a R. P. Romîne, con
dusă de tov. Constantin Tuzu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Au luat parte dr. Erich Apel, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., președintele Comisiei de 
Stat a planificării, Paul Scholz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, alte personalități oficiale, șefi 
ai unor misiuni diplomatice, oameni 
de afaceri.

ce, care se află într-o vizită oficială 
în Reptiblica India.

NEW YORK. Agenția P.A.P. anunță 
că la 1 martie a sosit la New York un 
grup de specialiști polonezi — direc
tori de întreprinderi industriale și lu
crători științifici, care vor participa la 
un seminar privind metodele organiză
rii științifice a muncii și a conducerii 
industriei.

DAMASC. Printr-un decret-lege, 
semnat la 3 martie de președintele 
Consiliului prezidențial al Siriei, 68 de 
magazine, Confiscate la 26 ianuarie, au 
fost redate proprietarilor lor.

PARIS. La Paris s-a deschis un co
locviu internațional avînd ca temă a- 
provizionarea marilor orașe, organizat 
sub auspiciile F.A.E. și O.E.C.D. La 
colocviu participă 200 de delegați din 
întreaga iume.

ADEN. Înaltul comisar britanic din 
Aden, Richard Turnbull, i-a cerut 
miercuri lui Abdul Mackawee, un 
fruntaș al opoziției, să formeze noul 
guvern.

CAIRO. După cum transmite agen
ția M.E.N., Ernesto Guevara, ministrul 
industriei al Cubei, a sosit la Cairo 
pentru o vizită de cîteva zile, în 
cursul căreia va avea convorbiri cu 
oficialități ale vieții economice și in
dustriale din R.A.U.

NEW YORK. Reprezentantul Iorda
niei la O.N.U., Abdul Monem Rifai, 
a prezentat o scrisoare de protest se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
în legătură cu pregătirile ce se fac în 
Izrael pentru o paradă militară la care 
vor fi prezente arme grele și echipa
ment militar ultra modern.
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