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Cu inimile pline de bucurie, mi
lioane de cetățeni ai patriei noastre 
se înfățișează astăzi în fața urnelor 
pentru a exercita unul dintre drep
turile fundamentale consfințite prin 
Constituție — alegerea reprezentan
ților în organele puterii de stat.

Z'ua alegerilor este o sărbătoare 
a uemocrației socialiste, evidențiind 
esența orînduirii noastre, în care în
treaga putere aparține celor ce mun
cesc de la orașe și sate.

Ca la orice sărbătoare, poporul 
nostru se înfățișează și de astădată 
cu un bogat bilanț'de realizări, cu
prins în însuflețitorul Manifest al 
Frontului Democrației Populare.

Cu un puternic sentiment de 
bucurie și mîndrie patriotică au 
ascultat oamenii muncii cuvîntarea 
rostită la posturile de radio și tele
viziune de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Trecînd în revistă 
mărețele înnoiri care au dăruit Ro- 
mîniei o nouă înfățișare, primul se
cretar al Comitetului Central al 
partidului și președintele Consiliului 
de Stat a arătat: „Tabloul luminos 
al realizărilor țării noastre oglindeș
te voința neînfrîntă a poporului ro- 
mîn de a-și făuri o viață fericită, de 
a face patria noastră mereu mai bo
gată, mai înfloritoare. Avem convin
gerea că votul de la 7 martie va da 
expresie hotărîrii întregului popor 
de a merge înainte, strîns unit, pe 
drumul arătat de partid — drumul 
socialismului, al bunăstării și păcii".

Eveniment de seamă în viața po
porului, alegerile constituie punctul 
culminant al unei vaste campanii c- 
lectorale. caracterizate printr-un pu
ternic avînt patriotic, printr-o in
tensă activitate politică, a căror ex
presie elocventă au fost miile de în- 
tîlniri cu candidații și de adunări 
cetățenești, la care au participat a- 
proape zece milioane de cetățeni. 
Pretutindeni, ele au prilejuit entu
ziaste manifestări ale atașamentului 
maselor față de politica înțeleaptă a 
partidului și guvernului, ale unității 
indestructibile a poporului în jurul 
încercatului său conducător, Parti
dul Muncitoresc Romîn.

Profundul democratism al vieții 
noastre publice își găsește ilustra
re și în faptul că, în cadrul întîlniri- 
lor și adunărilor, au luat cuvîntul 
peste o jumătate de milion de ale
gători, făcînd 176 000 de propuneri 
valoroase cu privire la problemele 
economice, gospodărești, social-cultu- 
rale, dintre care 30 000 au și fost 
rezolvate pînă în prezent.

Astăzi cetățenii țării vor alege 
în -Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare oameni pe care ei 
înșiși i-au propus din rîndurile lor 
— peste 142 000 de candidați dintre 
cei mai buni fii ai clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, gospodari 
vrednici și pricepuți ai treburilor ob
ștești, care și-au dovedit prin fapte 
capacitatea, devotamentul și spiritul 
d> răspundere în slujirea intereselor 
țarii. Cel mai înalt for politic al 
țării, la fel ca și sfaturile populare, 
vor fi o oglindă fidelă a societății 
noastre noi, a forțelor care o alcă
tuiesc, strîns înmănuncheate într-o 
indisolubilă unitate în jurul parti
dului și guvernului.

Aici votâm

Mergînd în această zi spre secțiile 
de votare, cetățenii țării au în jurul 
lor ce) mai grăitor manifest electo
ral — imaginea vie a tot ceea ce 
s-a realizat, prin munca lor plină de 
elan și abnegație. Nu există familie 
care să nu simtă în traiul ei de toa
te zilele înrîurirea binefăcătoare a 
acestor realizări.

Este un izvor de adîncă satisfacție 
și de încredere în viitor a milioane 
și milioane de cetățeni faptul că pro
gramul de înfăptuiri pentru care au 
votat la alegerile de acum patru ani 
— program cuprins în Manifestul 
F.D.P. din 1961, la baza căruia se a- 
flau prevederile Congresului al III- 
lea al partidului — a devenit reali
tate vie.

Votînd la 7 martie pentru candida
ții Frontului Democrației Populare, 
cetățenii țării dau glas voinței lor 
neclintite de a-și consacra întreaga 
energie, spiritul înnoitor, capacitatea 
organizatorică îndeplinirii cu succes 
a tuturor prevederilor planului de 
stat pe 1965. Ei sînt însuflețiți de 
convingerea că, prin înfăptuirea o- 
biectivelor ultimului an al șesenalu- 
lui, vor pune un fundament trainic 
noului plan cincinal.

Fiecare buletin de vot dat Fron
tului Democrației Populare va în
semna o aprobare din adîncul inimii 
a politicii externe a partidului și 
statului nostru, o nouă manifestare 
a voinței poporului nostru de a 
lupta neabătut pentru cauza socia
lismului, progresului și păcii.

Eroica noastră clasă muncitoare, 
eliberată de cătușele exploatării, în- 
deplinindu-și cu cinste misiunea de 
clasă conducătoare a societății, ex
primă prin votul ei de azi hotărîrea 
de a face să crească și mai mult 
forța industrială a patriei. Țăranii 
cooperatori, muncind cu spor, cu 
ajutorul agrotehnicii și al mașinilor, 
pentru a da țării recolte tot mai 
bogate, dau glas prin mandatul în
credințat candidaților F.D.P. hotă
rîrii de a face să înflorească agri
cultura socialistă — chezășia bună
stării lor și a familiilor lor. Intelec
tualitatea noastră, participantă ac
tivă la măreața operă de construc
ție socialistă, își afirmă voința de 
a-și consacra talentul și cunoștințele 
cauzei progresului patriei, înfloririi 
științei și culturii socialiste. Cetă
țenii din rîndurile minorităților na
ționale, conștienți că în țara noas
tră domnește deplina egalitate a 
tuturor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, concretizează 
în votul lor dragostea fierbinte de 
patrie, hotărîrea de a urca noi 
trepte în făurirea vieții noi. Fe
meile, cărora, orînduirea socialistă 
le-a asigurat respectarea demnității 
de om și cetățean, își exprimă vo
ința de a contribui la progresul și 
prosperitatea patriei, în numele fe
ricirii căminelor și copiilor lor. Ti
neretul înconjurat de grija părin
tească a partidului și guvernului, 
votează pentru noi succese în înfăp
tuirea idealurilor sale.

Cetățeni și cetățene, oameni ai 
muncii de la orașe și sate !

Votul dat candidaților Frontului 
Democrației ' Populare va fi un vot 
pentru socialism, pentru pace, pen
tru viitorul fericit al patriei 1

SCHIȚĂ —
------- D E T A

Rominia noastră a făcut un 
mare pas înainte și altul în sus.

Axul artelor și al culturii, mișcat 
încet, încet, trece astăzi și prin 
București... A fost întotdeauna la 
noi o forfotă de inspirații și idei. 
Nu e o exagerare care sa placă. 
E o realitate. Aveam această ima
gine de adevăr la începuturile 
mele literare. Am păstrat-o și iată 
că acum se schițează clar.

Eram întîmpinat la cafenelele 
frecventate, și cu deosebire la 
Capșa, de ironia celor agasați și 
de altă insistentă a mea, că se în- 
timplă un alt lucru neobișnuit: 
simțeam și c spuneam pe față în 
gazete, că sub pașii noștri suna 
un mare gol. Simțeam la maxi
mum și golul.

Golul s-a împlinit pînă a dat pe 
dinafară. Intîi în răscoalele țără
nești din 1907 și a doua oară în 
revoluția noastră socială, de unde 
au ieșit Republica și Socialismul.

Mă uit uneori îndărăt la toate 
etapele parcurse și văd că nu dă
dusem greș. Mă documentau su-

Desen de Octav Grigorescu

Tudor ARGHEZI

fletește rezultatele și cu deosebire 
starea și valoarea graiulw nostru 
latin, cît și tezaurul adunat încă 
fără de știință de carte, al po
porului de la muncă, admirabil în 
tot ce gîndise și cîntase.

In ultimii 20 de ani, într-adevăr, 
atmosfera nouă a cugetului și a 
sforfărilor fiecăruia din noi a dat 
tării incontestabile valori superioa
re. Atît în științe cît și în arte, cît 
și în gospodăria materială denu
mită economică, s-au iscat opere 
și personalități recunoscute și a- 
plaudate pe toate teritoriile de 
mare civilizație.

Astăzi Romînia nu mai e fara 
ignorată uneori cu multă rea vo
ință, de anfărfi. Paralel cu toate 
țelurile culturale atinse, actele po
litice s-au acumulat și trăim o e- 
pocă de strălucit prestigiu al fos
tei noastre țărișoare în ochii glo
bului întreg. Desigur că se poate

Romînia, în trecut un colț vitregit, 
de sărăcie al Europei, merge pe un 
drum sigur, transformîndu-se într-o 
țară socialistă înaintată, cu un 
nivel tot mai ridicat de civilizație.

Acesta este rodul muncii entu
ziaste, pline de abnegație a minu
natului nostru popor, liber și stăpîn 
pe propria soartă, conștient că tot 
ce a făurit și tot ce realizează 
slujește propășirii țării, făuririi 
unui trai mai bun pentru toți cei 
ce muncesc.

Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la posturile de radio și televiziune

Noi linii electrice
Au început lucrările de construc

ție a liniei de 110 kV, cu dublu cir
cuit, Medgidia—Palas—Constanța, 
menită să îmbunătățească aprovizio
narea cu energie a zonei industria
le a orașului Constanța. In scopul 
grăbirii ritmului de lucru, pe șan
tier sînt folosite mașini și dispoziti
ve de mare productivitate.

In construcție se mai află liniile ; 
Luduș—Slatina de 400 kV, Borzești— 
Galați și Paroșeni—Ișalnița de 220 
kV. Linia de foarte înaltă tensiune 
Luduș—Slatina va avea o lungime 
de 264 km. In anul 1944, în țara noa
stră nu a .existat nici o linie de a- 
ceastă tensiune, iar singura linie de 
110 kV avea o lungime de 127 km.

Anul acesta se vor construi și da 
în exploatare aproximativ 1 500 km 
rețele de înaltă și foarte înaltă ten
siune, prin care se va crea posibili
tatea racordării la sistemul energe
tic național a unui număr mare de 
localități și obiective industriale.

(Agerpres)

Construcții 
de locuințe

CRAIOVA (coresp. „Scînteii") — In 
orașul Craiova au fost construite în ul
timii ani numeroase blocuri de locuințe 
și edificii social-culturale. Centrul ora
șului a fost, în bună parte, reconstruit. 
In oraș au fost ridicate trei mari carti
ere de locuințe care totalizează 6 300 
apartamente. Alături de noile locu
ințe s-au mai dat în folosință 6 școli și 
5 complexe comerciale; aproape 20 
km de străzi au fost asfaltate sau pa
vate. Anul acesta, în cartierele Calea 
București și Brazda lui Novac vor fi 
date în folosință încă 1 500 apartamen
te, o școală cu 24 săli de clasă, două 
complexe comerciale. Primele trei 
blocuri de locuințe date în folosință în 
1965 au primit la recepție calificativele 
„bine" și „foarte bine". Un bloc turn 
cu 164 garsoniere se află în prezent în 
recepție.

B L 0 U
adăuga în paranteze că succesele 
noastre n-au plăcut peste măsu
ră altor societăfi politice. Axul s-a 
mișcat neîntrerupt, de aiurea în 
tara noastră.

Mi-aduc aminte că pe vremea 
regimurilor de stagnare ale timpu
lui, apăruse o broșură scrisă și 
scoasă de conservatorii filipescani, 
intitulată „Unde duce socialis
mul ?" Concluziile acestei filozofii 
boierești erau că socialismul duce 
la nimic și cel pufin la un dezas
tru national. Broșura tipărită în 
zeci de mii de exemplare, pe chel
tuiala cluburilor și băncilor din 
sfera politică, cunoscuse o difu
zare unică pentru motivul că se 
vindea cu cinci parale.

Aceste cinci parale erau sim
bolice, arătînd fără voie preful 
ce se punea pe oblăduirile trecute.

Iubite cititorule, ajunge să faci 
o comparație între ce fusese și ce 
este de fafă și într-adevăr. De aici 
înainte avem o unică datorie : să 
înmulfim strălucirea Romîniei în 
lume.

Azi, ora 6
Așadar, azi la ora 6 dimineața, 

primul vot va cădea ih urnă. Va fi 
al minerului din noul oraș de pe 
Valea Motrului, al betonistului de 
la barajul ridicat in calea Argeșului, 
al țărăncii dintr-un sat al Bărăga
nului, sau al studentului din Clujul 
străvechi și tinăr — alegător emo
ționat de solemnitatea întîiului său 
gest de cetățean matur al țării. De 
la Suhna, unde soarele răsare cu 
citeva minute mai devreme, șt pînă 
la Sînnicolau Mare, unde apune cu 
citeva minute mai tîrziu, orele a- 
cestei zile se vor roti deasupra Du
nării și. Carpaților, consemhind cu 
bătaia lor obișnuită trecerea a 
milioane de oameni prin fața urne
lor. E o sărbătoare în toată puterea 
cuvintului, o zi de înaltă răspundere 
cetățenească, o zi în care fiecare se 
va gindi la ceea ce a făcut el pentru 
patria socialistă și ce are de făcut 
în viitor pentru înălțarea ei in a- 
celași ritm susținut.

Atmosfera acestei zile, a acestei 
ore, se presimțea mai de mult. Am 
parcurs ieri prin București străzi 
mai vechi și mai noi, am trecut prin 
cartiere martore ale unor eveni
mente îndepărtate și prin cartiere 
foarte tinere, pentru care primul 
eveniment mai important vor fi ale
gerile de azi. în drumul nostru am 
intilnit pretutindeni afișe, panouri, 
săgeți indicatoare ale secțiilor de 
votare. Sînt 545 centre de votare în 
Capitală, 545 de urne împodobite cu 
flori, 545 de săli prin ferestrele că
rora se dezvăluie adeseori noua 
imagine a orașului.

Spre marginea Capitalei, pe ma
rele bulevard al Muncii aflat într-o 
continuă înnoire, ne-a întîmpinat 
sub soarele acestei primăveri timpu
rii, fațada de metal și sticlă a Fa
bricii de mașini-unelte. Contururile 
ei sugerează într-o amplă imagine 
avîntul economic al Bucureștiului 
și al întregii țări.

Această înflorire a patriei socia
liste a fost zugrăvită în cuvinte emo
ționante și mobilizatoare în cuvin- 
tarea primului secretar al partidu
lui nostru, cuvîntare care a reunit 
în jurul televizoarelor și aparatelor 
de radio mii și milioane de cetățeni.

La alt capăt al orașului, in car
tierul Drumul Taberei, secțiile de 
votare 50 și 51 au fost amenajate în
tr-o școală medie inaugurată in ul
timii ani.

— Cîți cetățeni vor vota aici ? — 
am întrebat.

— 3 789. Atîția au fost înregistrați 
și tot atîția s-au verificat personal 
în liste. Și. bineînțeles, cei care s-au 
mutat aici in ultimele zile.

Într-adevăr, în blocurile 2 S 14, 
3 S 14 și în altele, gospodinele nici 
n-au apucat să-și aranjeze aparta
mentele. Votul lor de azi va fi legat 
de mutarea în noile locuințe — eve
niment important în viața lor per
sonală.

Pe șoseaua Olteniței, despărțită 
printr-o alee asfaltată de șirurile 
noilor blocuri, te întîmpină o altă 
școală care și-a deschis porțile în 
acest an școlar. Copiii veniți în ul
tima vreme in noul cartier vor des
coperi în manualele lor că aceste 
locuri s-au numit pe vremuri „ma
halaua Mărțișorului". Cele două urne 
de aici vor primi voturile noilor lo
cuitori ai modernului și elegantului 
cartier Mărțișor.

Pe șoseaua Giurgiului, pe această 
largă magistrală a Capitalei, fața
dele noilor blocuri s-au împodobit 
cu desenul viu și inspirat al scoar
țelor rominești, firească expresie a 
bucuriei pentru evenimentul de azi.

In săli de club, la case de cultură, 
am întîlnit formații artistice aflate 
la ultima repetiție. Citeva mii de 
artiști amatori vor aduce azi in fața 
secțiilor de votare vioiciune și en
tuziasm, ritmul vesel al cintecului și 
dansului românesc, în decorul noilor 
uzine și cartiere.

Așadar, în această atmosferă însu
flețită, în acest decor optimist, azi 
la ora 6 dimineața, Bucureștiul st 
îndreaptă spre urne.

Paul DIACONESCU
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Ștefan,
prietenul meu

■ Pe Ștefan îl știu de cind 
a pus prima dată picio

rul pe platforma oțelăriei vechi. 
Cam de vreo 16 ani. Prieteni am 
devenit însă mai tîrziu. Fuse
serăm amîndoi trimiși peste 
hotare să vedem cîteva mari 
oțelării. Cînd am revenit, ni 
s-a spus : „Voi trebuie să în
trețineți cuptoarele astea noi*.

Ne-am apucat de lucru. Ște
fan a cerut o cabină — noi 
am botezat-o „birou* — și și-a 
improvizat acolo un pat. Nu 
mi-a dat explicații, dar eu am 
înțeles : munca la întreținere 
te obligă de multe ori să nu 
te dezlipești zi și noapte de o- 
țelărie. Ori de cîte ori era vor
ba să lucrăm la sudarea unei 
vetre, rămîneam pe platformă; 
împărțeam atunci mîncarea și 
patul de campanie. De bună 
seamă și munca la cuptor. Nu 
pot spune cîte vetre am sudat. 
Știu doar că au zburat cîțiva 
ani și patul nostru s-a lustruit 
zdravăn.

Mai ales o întîmplare n-am 
s-o uit... Se produsese o avarie 
serioasă la unul dintre cup
toare. A fost adus să-și spună 
cuvîntul un bătrîn și priceput 
maistru reșițean. Concluzia : 
Cuptorul avea nevoie de repa
rație capitală, ceea ce ar fi 
însemnat scoaterea lui din 
funcțiune pentru vreme înde
lungată. Atunci, prietenul meu 
a propus o soluție îndrăznea
ță, de reparare „din mers". O- 
perație dificilă, de mare răs
pundere, cerînd eforturi ne
obișnuite. Ajutat ^e noi toți. 
Ștefan a izbutit, de-a lungul 
doar a cîteva zeci de ore. Dar 
ce ore au fost acelea 1 Mii de 
tone de oțel au intrat apoi în 
circuitul economic al țării. E 
un singur fapt dintre atîtea al
tele care dovedesc o înaltă 
conștiință. De comunist.

Cam acum un an și ceva 
vine la mine Ștefan. Mi-a îm
părtășit o idee ce-1 preo
cupa : „Durata 
la cald poate 
tă la mai puțin de jumătate". 
11 știu ca pe un om îndrăzneț; 
cînd e vorba de ceva nou nu 
se lasă. Face totul chibzuit ca 
omul care măsoară de zece 
ori pînă taie o dată. Eu am în
credere în el și-mi place cînd 
vine cu soluții curajoase. Cum 
ne așteptam, noile metode au 
dat rezultate. N-am să recurg 
la multe cifre. Ziarele au scris 
destul despre ele. Vreau să a- 
răt însă că în oțelăria noastră 
s-au cîștigat, numai anul tre
cut, vreo 15 000 tone metal prin 
această intervenție ; iar astăzi, 
la reparații, obținem indici la 
nivelul marilor uzine siderur
gice din lume.

La producția de oțel, Hune
doara anului 1965 = 32 de Hu
nedoara 19481 în procesul a- 
cestei însemnate creșteri, noi 
am acumulat o bogată expe
riență. Prietenul meu Ștefan a 
fost totdeauna preocupat să 
transmită și altora zestrea lui 
de cunoștințe, căutările și efor
turile încununate de succes 
ale întregului colectiv. In 
timpul său liber a scris pînă 
azi două cărți de mare interes 
pentru oțelari. Cărți tehnice. 
Dar în același timp, din pa
ginile lor se degajă pilduitorul 
drum de creație al unui mun
citor crescut sub socialism.

Noi, hunedorenii, l-am pro
pus pentru a doua oară can
didat în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională. Cei 
care îi vor da astăzi votul știu 
bine despre cine este vorba. 
Prietenul meu e Ștefan Tripșa. 
Prim-maistru oțelar și Erou al 
Muncii Socialiste.

Aurel STANCIU
maistru oțelar, Hunedoara

reparațiilor 
fi scurta-
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Tinerețe,Un om al Dobrogei noi
îndrăzneală,

Oamenii „țes

urbanistică

/ / / J /
... * / hi i

< / / | it

cîteva
după venirea mea 

la Timișoara, ca profe
sor la Institutul politeh
nic, am auzit vorbin- 
du-se foarte mult despre 
studentul Ion Anton. A- 
veam să-l cunosc mai 
bine în ianuarie 1949, 
cînd absolventul și-a 
susținut proiectul de di
plomă, obținînd titlul de 
inginer electromecanic 
cu mențiunea „Magna 
cum laudae". A rămas 
asistent la catedra de 
mașini hidraulice. Para
lel cu munca depusă la 
catedră, ca asistent, a- 
poi ca șef de lucrări, 
conferențiar și profesor, 
omul de știință se face 
cunoscut printr-o serie 
de studii și lucrări va
loroase, 
îmi 
sa 
mentată pe o înaltă 
competență teoretică și 
practică. Studenții pe

Remarcabilă 
pare capacitatea 
creatoare, funda-

Si nu numai cu mintea
_ Am s-o votez pentru a doua oară. Elena
■ Popescu este inginerul agronom al coo

perativei noastre agricole de producție. Nu mult 
după ce a venit să muncească alături de noi, 
ne-am gîndit s-o propunem pentru alegerile de 
deputați în sfatul popular raional. O tînără ini
moasă, săritoare, apropiată de oameni.

Una este să-ți vorbească cineva privindu-te de 
sus • ,fă așa și pe dincolo că eu sînt tobă de 
carte", și alta e să-ți arate cu răbdare de ce o 
bine să faci așa și nu altminteri. Pentru că, ve
deți, pînă acum cîtăva vreme multe din metodele 
agrotehnice moderne nu erau cunoscute de noi 
și nu ne-am deprins cu ele cît ai bate din palme.

Ea ne-a deprins cu multe alte lucruri folosi
toare în serile de iarnă, la învățămîntul agro
tehnic. Ne predă nu numai cu mintea, ci și cu 
sufletul. Și deodată pricepi de ce nu era bine 
cum lucrai înainte și de ce e mai avantajos cum 
zice la carte. O asculți și parcă vrei să știi tot 
mai multe. Mă văd pe mine cea de odinioară lu
crînd pe un petic de pămînt și socotesc cîte am 
avut de învățat ca să pot conduce azi o echipă.

Mai mult de trei mii de hectare cad în grija 
inginerei noastre agronom. Treabă pentru tot 
anul. își găsește însă timp și pentru alte pro
bleme ale comunei noastre. Cînd o vezi la 
cămin sau la o răspîntie de ulițe stînd de vorbă 
cu oamenii, sfătuindu-se gospodărește, zici ca 
aici în Vasilați s-a născut. Spunea cineva nu de 
mult într-o adunare și avea temei să zică : ;,Am 
ales-o deputată raională și bine am făcut. Cu 
ajutorul ei și al celorlalți deputați comunali am 
construit în acești patru ani o școală cu cinci 
săli de clasă și laborator, o casă de naștere ; 
am renovat căminul cultural și dispensarul, co
muna a fost electrificată și radioficată.

La întîlnirile care s-au ținut zilele acestea cu 
tovarășa Popescu și ceilalți candidați ne-am 
propus să mai ridicăm niște construcții gospo
dărești, să împrejmuim școlile și căminul, să 
înălțăm un cămin cultural în satul Nuci prin con
tribuție voluntară.

Ioana ION 
șefă de echipă, 
cooperativa agricolă de producție 
din comuna Vasilați, raionul Oltenița

La Academie
si Ia fabrică
care îi pregătește, cu o 
dăruire egalînd-o pe 
cea închinată muncii de 
cercetare, au în față 
exemplul unui tînăr sa
vant format în condițiile 
orinduirii noastre, anco
rat adînc în realitatea 
socialistă.

Pentru cercetările și 
rezultatele cuprinse sub 
titlul „Studiul teoretic și 
experimental de cavita- 
ție la pompele centri
fuge* a obținut în 1958 
premiul „Traian Vuia" 
al Academiei R. P. Ro- 
mîne. Doi ani mai tîrziu, 
i se conferă premiul I 
„Științe tehnice" pentru 
mai multe lucrări din 
domeniul profilelor și

Vuia'

rețelelor de profile. Dacă 
ar fi să notez numai 
titlurile lucrărilor publi
cate de prof. Ion Anton, 
membru corespondent al 
Academiei R. P. Ro- 
mîne, în diverse reviste 
de specialitate sau în 
volume, ar trebui să um
plu o listă substanțială.

în anii noștri, pe cer
cetător nu ni-1 mai pu
tem imagina doar prin
tre tomuri îngălbenite. 
Viața îl solicită la rezol
varea celor mai actuale 
probleme puse de cerin
țele producției. Astfel, 
prof. ing. Ion Anton poa
te fi văzut în mijlocul a- 
gregatelor moderne din 
laboratorul de mașini

hidraulice al institutului, 
in mijlocul constructori
lor de turbine de la Re
șița, ca și pe diferite 
șantiere hidroenerge
tice. în toată activitatea 
sa, cercetarea teoretică 
și experimentală cu ca
racter fundamental se 
împletește cu aplicațiile 
practice în industrie.

Dîndu-mi votul pentru 
candidatul F.D.P. în ale
gerile de deputați pen
tru Marea Adunare 
țională, profesorul 
Anton, prorector al 
stitutului politehnic 
Timișoara, văd în el pe 
unul dintre oamenii 
creației științifice puse 
în slujba importantelor 
obiective ale industria
lizării 
un

Na- 
Ion 
In- 
din

socialiste. Văd 
savant cetățean.

Prof. dr. ing. 
Constantin AVRAM 
rectorul Institutului 
politehnic Timișoara

Virtutea exactității

■ In cabina locomo
tivei mele am zărit 

o umbră. M-am furișat cu 
pași de pisică. Am ur
cat încet scara. Un țînc 
în uniforma școlii noas
tre profesionale îmi lua
se locul. Se juca de-a 
mecanicul. Striga unui 
fochist imaginar :

— Dă-i cărbuni 1
Cu mîinile pe manete, 

aplecat în față, scruta 
zarea. (Și eu trecusem 
în copilăria mea prin 
astfel de momente).

Țîncul care se urcase 
clandestin acum 15 ani 
în cabina locomotivei 
mele este astăzi unul 
dintre cei mai buni me
canici de locomotivă 
Diesel din depoul nostru 
C.F.R.-Ploiești. 11 chea
mă Anghelache Moșes
cu. Iar pînă să ajungă 
în cabina modernei ma
șini — una din mîndriile 
industriei noastre socia
liste — Anghelache a 
fost, pe rînd, lăcătuș, fo
chist și mecanic de loco
motivă cu aburi. I-a plă
cut mereu să învețe, iar 
drumul l-a condus spre 
tehnica cea mai nouă în 
transportul feroviar.

Adevăratul ceferist e 
omul exactității la se
cundă. Anghelache a 
trecut cu succes prin 
„școala" severă a grafi
cului de circulație. 
Disciplina, seriozitatea, 
buna organizare a mun-

cii l-au impus chiar și 
în ochii celor mai vârst
nici și mai experimen
tați dintre mecanici. Un 
amănunt cu „greutate* : 
remorchează în cele mai 
bune condiții trenuri de 
marfă de mare tonaj. 
Intr-un 
alături 
că este 
cut în 
Un om nou, pe o mașină 
nouă. (Acum, firește, are 
și el „țîncii* Iui care vi
sează să-i ia în cabină, 
la pupitrul Diesel-ului).

Ce să vă mai spun ? 
într-una din aceste di
mineți mergeam grăbit 
spre depou. In fața unei 
vitrine se strînseseră 
mai mulți oameni. Tova
răși de-ai mei de mun
că. De la depou.

— Ce faceți aici ? ' 
Mi-au 

mi-au 
electoral.
Moșescu a fost propus 
candidat al F.D.P.
Marea Adunare Națio
nală, circumscripția nr. 
3 Ploiești. Pînă la depou 
am tot discutat, bucu
roși, despre omul care 
ne va reprezenta în ma
rele sfat al țării. Pînă la 
depou am discutat nu
mai despre Anghelache 
al nostru...

cuvînt, lucrînd 
de el, simți 
un om cres- 

zilele noastre.

făcut loc și 
arătat un afiș 

Anghelache

în

Gheorghe VASILESCU 
mecanic de locomotivă 
Depoul C.F.R. Ploiești

■ Un fiu de oșan — 12 au fost 
ei la părinți — un simplu 

lucrător forestier, trece prin școli 
și iată-1 medic. Mi-amintesc de 
primăvara lui '48, cînd la unita
tea de industrializare a lemnului 
din Bixad a venit într-o zi Văsîi 
al lui Dumitru Petre din satul Trip. 
Eram consăteni, copilărisem îm
preună. Ii plăceau cărțile, citea 
tot ce-i pica în mînă. Toamna 
am fost trimiși împreună la școa
la profesională 
Sighet. Trei ani 
și apoi ne-am 
Eram de acum 
riști. La numai un an, Văsîi a 
plecat la Oradea, a urmat facul
tatea muncitorească și apoi s-a 
înscris la Cluj, la institut .

De la gater la medicină... Așa 
ceva era de neînchipuit acum 
20 de ani. Cîți dintre oșeni ispră
veau mai mult decît școala pri
mară ? Iar un mare număr rămî-

forestieră din 
au trecut repede 
întors la Bixad. 
calificați. Gate-

■ Iată, s-au împlinit zece 
ani de atunci. Coopera

tiva noastră agricolă era abia 
la primii ei pași. L-am ales 
președinte, la începutul lui 
'55, pe Nicolae Hudițeanu. Toți 
îl cunoșteam de bun gospodar, 
doar crescuserăm în același 
sat. „M-ați ales acum, dar spri- 
jiniți-mă să înmulțim averea 
obștească* — ne-a spus el la 
prima adunare.

Au trecut anii. Ne-am sfă
tuit, am pus umărul cu toții și 
am reușit: avem o cooperativă 
bogată, cu ramuri de producție 
aflate în plină dezvoltare, o 
comună înfloritoare cu multe 
case noi, în care și-a pus te
mei bunăstarea. Veniturile de 
anul trecut ale cooperativei, de
pășind 8 milioane lei, au făcut 
ca valoarea zilei-muncă să a- 
jungă la 50 lei. Aceasta 
vorbește de la sine. In același 
timp dă măsura priceperii și 
dîrzeniei dovedite de Nicolae 
Hudițeanu în lupta pentru a-
tingerea unor producții vege
tale și animale de neînchipuit 
în vlăguita Dobroge de odini
oară. Ele i-au și adus titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

Lucrez zi de 
și ceea ce mă 
orientarea lui 
ținta propusă, 
la amănunt 
spectivq. Ai 
un astfel 
Mi-amintesc 
preună cu
s-a dus la gospodăria agricolă 
de stat Amzacea — vecină cu 
noi — să vadă cum se do- 
bîndesc acolo producții mari 
de grîu. A supus apoi coo
peratorilor un plan — în
tocmit cu multă chibzuință 
— de amplasare

de fertilizare
Acum cîțiva ani am în
să dezvoltăm sectorul zoo- 

„Vacile și porcii au

Și

zi alături de el 
impresionează e 
statornică spre 
treaba făcută 

gîndirea în per-
ce să înveți de la 
de om. Din fapte, 
de ziua cînd, îm- 
inginerul agronom.

rilor, 
iilor, 
ceput i 
tehnic.

a cultu- 
a terenu-

doisprezecelea 
„cocon"
neau cu totul în afara științei de 
carte. Calea urmată de Va
sile Pop, primul doctor o- 
șan, dezvăluie înțelesuri care 
nu pot scăpa nimănui. Dîrzenia 
aspră a neamului său și încuraja
rea caldă a partidului l-au aju
tat să urce potecile deloc ușoa
re ale științei.

Și Văsîi Pop s-a reîntors în 
Oaș — a cerut el să fie reparti
zat aici — mînat de dorința de 
a-și pune cunoștințele în sluj
ba sănătății oamenilor din rîn-

„Neobosita Vera

■ La fabrica „Victoria* din Oradea a avut 
loc cu luni în urmă o emoționantă în- 

tîlnire cu vechi salariați, ieșiți la pensie de-a 
lungul anilor. S-a discutat despre fostele 
locuri de muncă și despre înfățișarea lor ac
tuală ; despre noua tinerețe a întreprinderii 
și despre bătrînețea asigurată, prin grija sta
tului nostru socialist. Fr* .moașe clipe. Spre 
sfîrșit, după programul artistic, invitaților 
le-au fost dăruite cărții cu dedicații din partea 
conducerii fabricii. Era de față și pen
sionara Balog Veronica — candidată în cir
cumscripția orășenească în care locuiesc, nr. 
39 — Oradea.

Mai toți cei care o cunoaștem ne-am de
prins s-o numim „neobosita Vera". In cei 15 
ani de cînd e deputată a dovedit că-și merită 
cu prisosință renumele. De cîte ori n-o vedem,

tt

condiții bune de creștere în 
ceastă zonă cerealieră de 
noi" — ne arăta el atunci, 
parte dintre cooperatori pri
veau la început cu neîncre
dere o asemenea idee. Venitu
rile mari pe care le-am reali
zat în anii următori au adeve
rit însă propunerea lui. S-au 
introdus raze infraroșii la creș
terea porcilor, iar acum se a- 
menajează instalația pentru 
mulsul electric al vacilor.

Un bun gospodar. Cei zece 
ani plini o dovedesc. Hudițeanu 
a știut să se apropie de oa
meni și sa mobilizeze pricepe
rea și puterea lor de muncă 
pentru a pune în valoare ceea 
ce se cheamă „marile posibili
tăți pe care le oferă agricul
tura socialistă*.

Tîrziu, la sediul cooperativei 
agricole îl găsesc deseori pe 
președintele nostru. Zăbovește 
peste foi. In carnetul său per
sonal sînt tot felul de însem
nări zilnice. Urmărite riguros. 
Alături de sarcini care privesc 
producția agricolă, citești și 
altele mai aparte, care vor
besc de grija față de om. In
tr-o seară mă aflam, împreună 
cu președintele, la sediul 
cooperativei agricole. De la 
dispensar, medicul ne-a anun
țat că Paraschiv Fiscuci, me
canic la cooperativa noastră, 
este grav bolnav. Hudițeanu a 
pornit-o grăbit spre dispensar, 
apoi a telefonat la Negru Vodă. 
N-a avut liniște pînă cînd nu 
a văzut sosind mașina sani
tară.

Om al Dobrogei noi, pentru 
a doua oară propus candidat 
în alegerile pentru Marea A- 
dunare Națională, căruia îi 
dăm votul nostru.

Silvestru GHIMICI
brigadier în cooperativa 
agricolă de producție Comana, 
Dobrogea

dul cărora plecase. Oașul nu 
avusese medic pînă la 
re. De astă dată Văsîi 
singurul. Oamenii l-au 
bucuroși. Văsîi muncea 
mai pe tărîm medical. Ca res- 
pbtfsabil' al brigăzii științifice, 
doctorul nostru a început să stră
bată raionul de la o margine la 
alta. Cu o adîncă pasiune și con
vingere. îl văd adesea la noi în 
Bixad. Mă gîndesc : ce ar fi ajuns 
altădată el, unul din duzina de 
„coconi* (cum sînt numiți pe la 
noi copiii) ai împovăratului 
mitru Petre din Trip ?

Iată-ne astăzi cu toții la 
Printre candidați! propuși 
aleși în Sfatul popular regional 
Maramureș se află și medicul Va- 
sile Pop — directorul spitalului 
raional din Negrești.

Gheorghe CAINA
lucrător forestier din Bixad, 
regiunea Maramureș

elibera- 
nu era 

primit 
nu nu-

Du

vot. 
a ti

■ In arhitectură, în urba
nism, 32 de ani înseam

nă o vîrstă încă tînără, chiar 
foarte tînără. Și totuși, pînă la 
această vîrstă, Augustin Pre
secan a fost șeful colectivelor 
care au proiectat cartierele 
Grigorescu, Abator și Gheor- 
ghieni. Tot atîtea „examene" 
trecute cu succes. A confirmat 
din plin încrederea noastră, 
așa cum va confirma, sînt con
vins, și încrederea cetățenilor 
din cartierul Someșeni, care 
l-au propus candidat în cir
cumscripția nr. 34, pentru ale
gerile de deputați în sfatul 
popular orășenesc.

...Nu cu mult timp în urmă, 
pe planșete se contura imagi
nea noului cartier Grigorescu. 
Compoziția era interesantă și 
îndrăzneață, problemele eco
nomice, necesitățile funcțio
nale își găseau o rezolvare in
spirată, ținînd seama de deco
rul natural, de caracteristicile 
terenului, de liniștea și dorința 
de frumos a viitorilor locuitori 
ai cartierului.

Așa cum se profila, proiectul 
aducea mărturia unui spirit 
lucid, cercetător, angajat cu 
fermitate pe o direcție nouă, 
modernă. Liniile prefigurînd 
verticalele de beton aveau în 
ele vibrația creației autentice. 
O dată cu acest prim proiect 
al său de 
își afirma 
dobîndită.
frămîntat, 
cupat de 
nare a ideilor sale.

Astăzi, între Someș și dealu
rile Hoia și Cetățuia, proiectul 
cartierului Grigorescu a deve
nit o realitate. O tînără vîrstă 
urbanistică.

...îmi amintesc de o scenă 
petrecută în balconul locuinței 
sale, care, printr-o coincidență, 
se află în fața noului cartier 
pomenit mai sus. Priveam din 
balcon, în vreme ce din ca
meră se auzeau acordurile u- 
nui concert de Beethoven. Au
gustin Presecan mi-a mărturisit 
atunci că de multe ori, după 
orele intense din atelier, stă în 
balcon, privind „planșeta* na
turală a proiectului. Mi-am 
dat seama că, de fapt, conti
nua să lucreze, că pasiunea 
ideilor și a profesiunii sale îl 
urmărea tot timpul.

...Cînd mă gîndesc la acest 
tînăr, căruia i s-a încredințat 
recent o lucrare de maturitate 
și de înaltă răspundere — 
schița de sistematizare a Clu
jului, îl revăd mai ales în a- 
cele momente de pornire inti
mă, profundă, în care îmi spu
nea : vreau să devin candidat 
de partid. Ca membru de 
partid mai vechi, am sprijinit 
din inimă această dorință fier
binte. Ea se adăuga, ca o com
pletare firească, la viața și 
munca, la seriozitatea și res
ponsabilitatea cu care arhitec
tul Presecan înțelege să-și în
făptuiască ideile. Să-și slu
jească orașul.

Vasile LAPUȘAN 
tehnician 
D.S.A.P.C.-Cluj

anvergură, Presecan 
o maturitate repede 
Și totuși... 11 vedeam 

îngîndurat, preo- 
continua perfecțio-

cu tinerească energie în fruntea acțiunilor de 
înfrumusețare a micului nostru colț de oraș. De 
altminteri, cînd o cauți, e în mijlocul cetățeni
lor. Se simte că a trecut prin școala muncii 
din fabrică. Știe să-și apropie oamenii, să le 
afle preocupările, nevoile, știe să-i ajute. Cu 
sfatul, cu fapta în care e întrețesută o înțe
lepciune delicată.

într-o familie aflată la un pas de divorț, 
cuvîntul ei a adus luciditate și înțelegere, în 
alt loc a trezit simțămîntul răspunderii unor 
părinți față de educația copilului lor, negli
jat. Admir interesul, stăruința și căldura pe 
care le pune în tot ceea ce face. Cîteodată 
fapte mici, apioape de nebăgat în seamă, dar 
care întrețin un anume climat cetățenesc — 
de la imboldul pentru un aspect cît mai îngri
jit al străzii pînâ la rușinarea vînzătorului 
certat cu politețea. Față de ea, respectul e un 
act reflex.

Un fost muncitor, om la vreo șaptezeci de

ani, care obișnuiește în zilele însorite să-și 
petreacă ceasurile de odihnă în parcul din 
fața Teatrului de stat — loc preierat de în- 
tîlnire al pensionarilor — îmi spunea despre 
candidata noastră : „Inimoasă femeie, de cîte 
ort o văd sînt sigur că e pornită cu o treabă 
anume... și sînt sigur de asta așa cum știu că 
în fiecare 16 ale lunii vine poștașul să-mi 
aducă pensia".

I-am dat dreptate. Pentru Balog Veronica, 
timpul înseamnă activitate. Intr-o vreme era 
văzută adeseori intrind în casa unei soții de 
inginer. Voia s-o antreneze și pe tînăra cas
nică în activitatea obștească S-a apropiat 
de ea ca o mamă. Astăzi soția inginerului 
este secretara comisiei de femei din cartier. 
Neobosita Vera ne mărturisește adesea că se 
simte în acest colț orădean ca într-o mare fa
milie. Doar e candidata noastiă.

loan DINDELEGAN
pensionar

J
/
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ARGUMENTE Temeiuri de beton armat

La ora cînd apar în București paginile de față, milioane 

de oameni se îndreaptă spre centrele de votare, pe străzile 
cartierelor noi și vechi, pe ulițele satelor, pe punțile va

poarelor romînești și pe micul teritoriu al reprezentanțelor 
noastre diplomatice și comerciale din străinătate, pretutin

deni unde există cetățeni majori ai Romîniei socialiste.

, Întregul popor pășește spre urne cu un puternic senti

ment de satisfacție pentru realizările dobîndite pînă acum 

în toate domeniile de activitate, realizări strîns legate de 
munca și viața fiecărui cetățean al Republicii noastre. Dru

mul construcției socialiste trece prin hala modernă, lumi

noasă, unde lucrează muncitorul și inginerul, prin ogorul 
lucrat cu mijloace mecanizate, prin apartamentul în care 

locuiește azi sau va locui mîine omul muncitor împreună 

cu familia lui, prin școala în care învață el sau vor învăța 
copiii săi.

t Temeiurile pe care se sprijină votul ce-l vor da azi Fron

tului Democrației Populare și care au stat la baza propu

nerii de candidați ai F.D.P., înfăptuirile obținute pînă acum 

și cele pe care își propun să le obțină de acum înainte — 

iată subiectul miilor de adunări cetățenești care au avut 
loc în ultimele săptămîni pe întreg cuprinsul țării, iată 

argumentele vii, inspirate de munca și de viața personală 

și obștească a fiecărui alegător, pe care le-au adus în 
această campanie electorală oamenii muncii.

Rîndurile de mai jos, prin care cetățeni cu ocupații și 
vîrste diferite, din colțuri diferite ale țării, răspund la an

cheta redacției noastre, cuprind cîteva din aceste argumente.

Performanțele poporului

In 1951, puțin după înființarea uzinei 
de strunguri din Arad, cînd am fost an
gajat aici ca proiectant, prima mea 
curiozitate a fost să aflu cîfe strunguri 
s-au fabricat în primul an. Am aflat că 
patru. Cît producem acum într-o jumă
tate de zi.

Fără să fac simplificări matematice, la 
care m-ar ispiti poate meseria mea de 
inginer, vreau să spun că între pașii îna
inte ai uzinei și viața fiecăruia din noi 
există o paralelă strînsă și clară, aproape 
ca într-o formulă.

Acum trei ani, pe poarta uzinei a ieșit 
strungul 10 000. Mi-am notat că la 30 
ianuarie 1964, cînd am primit cheia nou
lui apartament (unul din cele 214 000 
despre care manifestul F.D.P. amintește 
că au fost construite în ultimii cinci ani) 
ne aflam la strungul 15 473.

Să nu ne lăsăm însă purtați de cifre. 
Aici e vorba de ceva și mai important : 
calitate, performanțe. Carte de vizită este 
noul strung revolver, cu înscrierea pro
gramului pe bandă magnetică. Producem 
nouă tipuri de strung, despărțite de ve
ghile strunguri prin ere întregi ale teh

nicii moderne. Ele se exportă în peste 
30 de țări.

Acum, să ne plimbăm privirile și în ju
rul uzinei bătrînului „oraș de pe Mureș", 
despre ale cărei începuturi modeste scria 
Francisc Munteanu în romanul său. în 
unele puncte, noile întreprinderi și car
tiere au preschimbat atît de adînc peisa
jul, încît aproape că numai Mureșul a 
rămas ca termen de comparație.

Iar acum, să ne plimbăm privirile și 
mai larg în jur : în inima locomotivei Die
sel, în măruntaiele tractorului și camionu
lui, în mecanismele de mare pre
cizie și turbinele din hidrocentrale 
stau piese realizate cu ajutorul strun
gurilor arădene, iar noi, la rîndul 
nostru, depindem de toți ceilalți ; și toți 
împreună, aplecați peste marile planuri 
trasate de partid cu siguranță și claritate, 
muncim să ridicăm și mai mult perfor- 
manjele mașinilor noastre și ale poporu
lui nostru, de care sînfem mîndri.

lată pentru ce votăm.

Ing. Marin MITRAN

Desen de Constantin Pohrib

Telegramă
Aici, la hidrocentrala de pe Argeș avem mult de lucru. Săpăm.la noua albie 

a rîulUi. Pentru cuvinte ne rămîne mai puțin timp. Vrem să spunem numai atîtt sin- 

tem mîndri de construcția noastră, de țară, de Partidul Muncitoresc Rosin. Ne vom 

da cu toții votul pentru candidați! F.D.P.

La ora cînd vom introduce votul în urnă, brigada noastră de mineri exca - 

vează al 64-lea inel la tronsonul amonte din galeria de fugă. Aceasta este deocam

dată, partea noastră din milioanele de kilowați preyăzuți prin marile construcții 

energetice de la Argeș și Porțile de Fier, despre care amintește manifestul F.D.Pi

P AVEL OȚET, șef de brigadă1, VICTOR

ȘOLOMONEANU, șef de schimbi MARIN BUR-

CU$, muncitor

Prietenia frățească

Eu și familia mea, la data de 7 mar
tie, o să votăm pentru unitatea cea mare 
pe care o reprezintă Frontul Democrației 
Populare.

Am muncit din greu, de tînăr, pentru 
că eram cel mai mare dintre cei șase 
frați. Banca și cămătarul te amenințau 
mereu, ipoteca înghițea ca o gură laco
mă mereu alte pămînturi din sat, iar ță
ranul era slab în fața atîtor puteri, că toți 
cei eu bani și putere se uneau împotriva 
lui.

Azi trăim altfel. Sînt 15 ani de cînd 
m-am înscris în cooperativa agricolă de 
producție din Acățari. Avem spor, în casă 
avem lumină electrică, iar pe cîmp lu
crează mașinile făcute de muncitori. Altă- 
Wafă, fiecare cu plugul și sărăcia lui, 
n-ajungeam departe —, azi scoatem a- 
proape patru tone de porumb la hectar, 
peste 23 tone de sfeclă de zahăr, de la 
fiecare vacă luăm aproape două tone de

Raritățile de odinioară 
și cele de acum

tavițe înguste, paturi cu culcuș de paie, 
vetre descoperite și înnegrite de funin
gine, mese și scaune șubrede, fiare vechi 
de plug — cînd am început să colecțio
nez, în 1938, am fost sfătuit să mă las 
de aceste „vechituri", care nu prezintă 
nici un interes ; mai ales că, pe atunci, 
în Lupșa noastră și în așezările înconju
rătoare din Munții Apuseni se găseau din 
belșug asemenea obiecte, evident banale, 
cum banală era sărăcia moților.

Azi, aceste obiecte au devenit 
rarități, piese de muzeu. în schimb, 
lucruri care altădată erau foarte rare 
în săraca țară a moților — aparate 
de radio, biblioteci, covoare de lînă — 
încep să capete răspîndire și ne-am o- 
bișnuit cu ele cum ne-am obișnuit cu po
durile de piatră peste Arieș, cu școala 
de opt ani, cu șoseaua națională, cu bi
blioteca de 6 000 de volume și cu su
tele de case noi.

Primele o sută de obiecte, pe care le 
colecționasem ca să fac lecțiile mai in

lapte, rni-au ieșit cîte 15 Iei pe ziua- 
muncă și încă o dată pe atît în produse 
și am avut 325 zile-muncă pe anul tre
cut. Și toate astea le datorăm puterii 
populare : așa cum a spus la radio tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, la teme
lia puterii populare stă alianța dintre 
muncitori și țărani ; unitatea celor ce 
muncesc, prietenia frățească între romîni, 
maghiari, germani și toți ceilalți. Între
gul popor se prezintă la vot strîns unit 
în jurul partidului, votînd cu încredere 
candidații Frontului Democrației Populare. 
Noi, aici în Acățari, ne-am unit, 530 de 
familii, In cooperativa agricolă de pro
ducție J o să votăm toți ca «nul, nu nu
mai la urnă, dar și prin munca nQașțră 
unită.

Sxafmârt 1MRB
țăran din Acățari, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară

teresante, le-am ținut în cancelaria școlii, 
că n-aveam unde să le țin. Politicienii 
din trecut mi-au promis de cîteva ori, 
înainte de alegeri, sprijin pentru un mic 
muzeu, dar „verba volant", cuvintele zbu
rau, și mai ales promisiunile lor electo
rale. Azi, muzeul din Lupșa a căpătat 
prin grija statului o clădire cu 12 încă
peri, are un fond anual de 20 000 lei, 
cuprinde 5 500 obiecte, cîteva fiind unice 
și atrăgînd specialiști din diferite țări, iar 
numărul vizitatorilor de anul trecut și din 
primele două luni ale acestui an trece 
de 20 000.

Am acum 57 de ani, sînt responsabilul 
muzeului etnografic sătesc din Lupșa și 
voi vota pentru politica partidului, care 
a făcut din sărăcie un lucru tot mai rar 
și din îndestulare un bun ce a pătruns și 
pătrunde și în modestele case ale moți
lor.

Pamfiliu ALBU 
învățător

.... ■ 111,1.........................

Destine
Deunăzi, eranl îw vizită ta Petre Cor

nea, de Cîtăva vreme pensionar, care a 
fost docher, Cum sînt și eu acum. A scos 
o lopată șl mI-8 arătat-o : O vezi, Ioane ? 
Iți amintești î

Cum șă nu-mi amintesc I Rujă I se 
Spunea. La douăzeci de ani, prin ’34, am 
venit desculț la Constanța, că eram cinci 
la părinți, și am avut fericirea să mă 
arate un vătaf «u degetul s tu I Te ale
gea așa, și împrăștiai cu ruja cerealele 
în pîntecele vaporului, pînă te deșălai. 
Nu rezista nimeni multă vreme. Ne-a scos 
din serviciu, vreo sută douăzeci de inși, 
și ne-am zbătut din greu ca să găsim de 
lucru. Ca să viu mai repede la actuali
tate, votez, în primul rînd, pentru 
siguranța zilei de mîine și pentru dem
nitatea pe care ne-a dat-o partidul.

Știți că in port se fac lucrări mari și 
frumoase. Muncim în cu totul alte con
diții ; spinarea noastră s-a dezdoit — 
acum cară pentru noi tractoarele, auto- 
stivuitoarele, macaralele moderne. Viața 
portului s-a îmbogățit, că azi avem le
gături comerciale cu multe țări, impor
tăm, și multe mărfuri „made in Rumania" 
iau calea mărilor. Constanța arată cu 
totul altfel, construcții mari și înalte, lo
cuințe și locuințe, cum șade bine unui 
port mare, nu ulițe dosnice și mizerie.

Constructorul pe unde frece sădeșfe 
clădiri. în Moldova s-au înălțat păduri 
întregi de beton și de cărămidă. Con
structorii din lași simt o mîndrie legitimă 
pentru biografia lor bogată și pentru 
trecutul lor petrecut pe tot felul de șan
tiere.

Sînt unul dintre ei, Viaja de ucenic, 
la o antrepriză particulară din București, 
a fost plină de amărăciune — muncă pe 
spetite, mincare pe apucate, somn pe 
saci de ciment prin subsoluri.

Șase ani din viafa mea în anii de 
după eliberare sînt legafi de construc
ția complexului cinematografic de la 
Buftea, a cărui conducere mi-a fost în
credințată. în 1959, am trecut pe șan
tierul dabricii de zahăr Bucecea, care tre
buia terminată într-un timp record — 18 
luni — și care a fost gata înainte de 
termen.

Șesul Bahluiului, în 1960, l-am găsit 
plin de ciulini : arderea lor a fost pri
ma noastră „operație". în '62 s-a termi
nat aci moderna fabrică de ulei, iar a- 
cum se întinde întreaga zonă industrială 
a lașilor : fabrica de mobilă curbată, u-

Vedem pină departe...

Ne-am fotografiat special pentru acest 
prilej. După cum puteți vedea în caz că 
ne numărați, sîntem nouăsprezece. Am 
stat de vorbă între noi și l-am pus pe 
Corneliu, care e mai priceput la con
dei, să vă scrie cele de mai jos, în nu
mele nostru, al tuturor :

Sîntem, toți, elevii unui an (III G) de 
Ia școala profesională a Combinatului si
derurgic Galați, marele nou-născut de 
mîine al țării, acum în construcție. Noi 
ne-am născut după 23 August 1944: cel 
mai băfrîn dintre noi, Nicolae Gafton, 
are 20 de ani, iar mezinul, Toni Gheor- 
ghe, a împlinit deunăzi 18 ani, tocmai 
la timp ca să apuce să voteze.

Vremurile dinainte nu le cunoaștem 
decît din auzite. Tatăl lui Eugen Bontea 
a fost hamal în port și i-a povestit des
tule. Părinții lui Marian Bujor au trudit 
amîndoi din greu pe moșia unui boier 
din Liești.

Astăzi la vot pășim așa cum pășim și 
în viață, cu deplină încredere, ca omul 
care vede bine drumul pînă departe și 
știe pe unde calcă. Peste cinci luni ter
minăm școala și ne răspîndim la cîteva 
mari laminoare din țară. Vrem ca pe a- 
ceastă cale să mulțumim tuturor tovarășilor 
care au muncit ca să le construiască, celor 
care s-au bătut pentru industria noastră, 
pentru eliberarea poporului noslru de 
moșierul din Liești și de toți cei care ex
ploatau oamenii și frînau dezvoltarea 
țării, înfr-un cuvînf pentru toate reali
zările cuprinse în Manifestul Frontului 
Democrației Populare. Vrem să ne dove
dim la înălțime. După ce vom deveni 
stăpîni pe meseria noastră, vom sosi la 
combinatul gălățean de mîine, să dăm 
laminatele •de care are nevoie țara ; vom 
găsi un oraș mai mare și mai nou decît 
cel pe care l-am lăsat și utilaje după ul
tima expresie a tehnicii. Știm, tovarăși, 
că asta ne cere eforturi de pe acum.

Hram din întîmplare de față cînd to
varășii care lucrau în apropierea portu
lui au scos de sub pămînt cîteva obiecte 
de mare importanță, descoperiri arheolo
gice. Altădată, cînd căram 180 de ki
lograme în spinare, vă spun drept, fap
tul că s-au găsit prețioase obiec
te ele artă ale vechiului Tomis n-ar 
fi însemnat pentru mine nici o ușurare. 
Acum, însă, cînd mă plimb pe litoral 
și văd cum îl admiră străinii veniți din 
atîtea țări, și cînd mă uit la digul care 
se construiește și cu care începe să se 
profileze noul port, și cînd stau 
de vorbă cu ai mei, toți cu 
munci bune, acum mă simt părtaș 
la tot ce se face bun în țara noastră. 
Noi, docherii și constănțenii, sîntem mîn
dri de vechea civilizație a Tomisului, pe 
care o punem în lumină, și de tot ce 
construim peste ea, mîndri de civilizația 
socialistă a Romîniei de azi. Am ascul
tat cu emoție cuvintele rostite de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la televi
ziune și am trăit odată mai mult această 
mîndrie, pentru destinul nou al țării, pen
tru contribuția poporului nostru la cauza 
socialismului și a păcii în lume, lată fap
tele, tradițiile și viitorul pentru care vom 
vota și vom munci.

fon NOVAC
docher 

zina metalurgică, fabrica de tricotaje, de
pozitul de vinuri care poate cuprinde 400 
de vagoane, o parte a centralei elec
trice de termoficare, fabrica de mase 
plastice și noua hală ? atelierelor Nico- 
lina.

Mulfi alți constructori, care au lucrat 
la Brazi, Brăila, Piatra Neamț și la toate 
celelalte mari obiective pomenite în 
manifestul F.D.P. văd azi în urma lor și 
în fața lor construcții impozante și im
portante, piloni puternici stînd la te
meliile Romîniei industriale de azi. Ma
rin Mititelu e azi sudor de înaltă ca
lificare, membru al comitetului orășe
nesc de partid, Vasile Scînteie, cel mai 
bun dulgher al nostru, e azi cunoscut 
din paginile gazetelor; tot mai mulți 
constructori se instalează în locuințe mo
derne și confortabile, își ridică nivelul 
de cunoștințe (eu însumi termin anul III 
la facultatea de construcții) și participă 
la bogata viață obștească a țării. Sînt 
cîteva din temeiurile de beton armat pe 
care stă votul nostru din 7 martie.

Ion MELICESCU
constructor

Cîțiva dintre noi s-au și clasat ca lantf- 
natori de frunte. Toni Gheorghe, me
zinul despre care scriam adineauri, s-a 
clasat al doilea pe țară într-un concurs 
de meserii al tuturor școlilor profesio
nale. Eugen Bontea, cel mai bun elev al 
nostru, a trecut din liceu în școala pro
fesională, numai din dragoste pentru me
seria de laminator.

Sînfem o clasă de sportivi și ne mîn- 
drim cu asta. Și fotbal, bineînțeles, dar 
și canotaj, baschet, atletism (poate că se 
cunoaște și după umerii unora din foto
grafie). Nu mai înșirăm toate activitățile 
culturale. Costel Săvuca e socotit cel mai 
bun acordeonisf al școlii. (De fapt, însă, 
el n-ar fi trebuit să figureze în scrisoarea 
și fotografia noastră, neavînd decît 17 
ani, dar am făcut o abatere de la „lega
litate", ne-am gîndit că o să-și aducă și 
el contribuția la alegeri, cu acordeonul, 
alături de alți artiști amatori și am ținut 
să-l avem alături de noi).

Credem că cele de mai sus vorbesc 
de la sine și că fiecare om de vîrsta 
părinților noștri poate să facă o com
parație clară între viața generației lui 
și viafa noastră. Galații de astăzi au de
venit un centru universitar, cu două in
stitute de învățămînt superior, cu o viață 
culturală bogată, cu terenuri de sport 
și biblioteci care ne stau la dispoziție 
și șantiere de unde pleacă peste mări și 
țări mari cargouri romînești.

Pe drept cuvînt a spus cîndva tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej că tinere
tului îi sînt deschise azi toate drumurile, 
lată de ce primul nostru drum de cetățeni 
îl vom face duminică pentru a vota pe 
candidații noștri și ai oamenilor de toate 
vîrstele, candidații poporului.

în numele tovarășilor 
și colegilor mei, 
Corneliu LUNGEANU

Cuvîntul 
alegătorului Eseu

La o întîlnlre cu alegătorii din co
muna Borlești, la care se afla de iață 
și un reporter al ziarului nostru, a 
luat cuvîntul, printre alții, și cetățea
nul Grlgore Eseu, din satul Ruseni. 
Izbit de caracterul simbolic al nume
lui, reporterul și-a notat integral cu
vîntul rostit de alegător. Iată cîteva 
extrase :

Eu, o să vă mirați sau nu, din toate 
dățile numeroase cînd a trebuit să vo
tez înainte de război, n-am votat nicio
dată. — Escule, îmi spuneau vecinii, ăla 
ne-a promis șosea, ăstălaltul școală: fu 
cu cine votezi? — Da’ pămînt care nu ne-a 
promis? Eu nu votez cu nici unul. Ăștia 
mint toți de stingi... Și nu votam, că vo
tau destul morții și pentru mine, politica 
de atunci nu-ți făcea decît scîrbă,

Acum sînt mulțumit că pot să vă urez 
bun venit la noi, că dumneavoastră, to
varășă Boieru, sînteți muncitoare, texti- 
listă de la Buhuși, un om de-al nostru, 
și o să vă spun: fără zarvă, la noi s-a 
fot construit, și școală, și șosea, și po
duri, și cămin cultural, tot ce-au promis 
ăia în rate și n-au făcui s-a construit în 
anii puterii populare, prin forța laolaltă 
a poporului. Acum, mai vrem să ducem 
la bun capăt electrificarea în Ruseni, că 
avem o cooperativă de producție bună, 
avem și bani la C.E.C. și nu ne-ar strica 
să avem și cîte un televizor în casă, iar 
de la muncă, precum se știe, nu ne-am 
dat îndărăt niciodată și nici n-o să ne 
dăm I Trăiască victoria F.D.P. în alegeri I
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UE PESTE HO TARE
O confruntare ROMA

a punctelor de
După remanierea ministerială

Adunarea juriștilor 
de la Strasbourg

Noua înscenare judiciară

Azi începe vizita în R. F. G. a premierului britanic 
două blocuri de puteri. In ce privește 
strategia atomică, germanii și englezii 
își vor confrunta punctele de vedere. 
Există toate motivele să se creadă că 
Erhard și Schroder vor face să reiasă 
că proiectele britanice nu sînt suficient 
de „infernafionale", după părerea lor. 
Dezbaterile nu vor ieși însă din cadrul 
teoretic, întrucît guvernul german a ho
tărît să lase această problemă în sus
pensie, pînă la alegeri. In ce privește ar
mata britanică de pe Rin, discuția va fi 
mai însuflețită, întrucît guvernul britanic 
dorește ca Bonnul să participe într-o mă
sură mai mare la cheltuielile pentru în
treținerea acestei armate.

LONDRA — (Reuter). — Luînd 
cuvîntul în Camera Comunelor, 
premierul Wilson a declarat; că An
glia nu va lua nici o hotărîre uni
laterală asupra viitorului efectiv al 
forțelor sale armate din Germania 
occidentală, „ci doar după consul
tări depline și adecvate cu aliații". 
Wilson a spus că toate forțele 
N.A.T.O. din Germania, inclusiv cei 
51000 militari britanici, sînt dislo
cate pe baza unei concepții strategice 
care, după cum consideră guvernul 
britanic, ar trebui revizuită. A- 
ceste probleme nu pot fi des
părțite de cea a cheltuielilor, în
deosebi a cheltuielilor Angliei în 
străinătate, rezultate de pe urma 
angajamentelor ei europene, a de
clarat el.

Astăzi, 7 martie, începe 
vizita primului ministru 
Harold Wilson.

Corespondentul agenției 
J. Colrat, transmite din 
R.F.G. :

Cercuri bine informate de 
subliniază că vizita lui Wilson, 
cepe duminică, nu va fi însojită proba
bil de rezultate spectaculoase, cu atît mai 
mult cu cit apropierea alegerilor legis
lative germane îngrădește oarecum li
bertatea de acjiune a conducătorilor de 
la Bonn. Principalul obiectiv va fi, se 
consideră în capitala R.F.G., ca prin 
schimburi de vederi cît mai profunde și 
sincere posibil, asupra unor probleme 
precise, care fuseseră abordate în mod 
succint cu prilejul vizitei lui Erhard la 
Londra, să se realizeze o îmbunătățire 
a atmosferei în relațiile anglo-germane. 
Această atmosferă; deși nu este proastă, 
s-a răcit oarecum, după venirea la pu
tere a laburiștilor, ale căror măsuri 
„protecționiste" nu au făcut o impresie 
bună. Pentru conducătorii germani ar fi 
foarte importantă o încălzire a atmosfe
rei, întrucît peste două 
gliei va face 
Germană.

Conducătorii 
întîi, premierul 
cepțiile sale în legătură cu destinderea 
și eventualul rol de mediator pe care 
Wilson ar dori să-l asume între cele

la Bonn 
britanic,

A.F.P., 
capitala

Comentînd numirea noului minis
tru al afacerilor externe al Italiei 
în persoana fruntașului democrat- 
creștin Amintore Fanfani, agenția 
France Presse transmite că titularul 
acestui post „își face o reintrare 
spectaculoasă, după rolul jucat de 
partizanii săi în alegerea președin
telui republicii. Această numire 
fusese făcută necesară de alegerea 
ca președinte al republicii a lui 
Giuseppe Saragat.

Sarcina președintelui Consiliului 
de Miniștri, Aldo Moro, a fost com
plicată de cererea curentului de

Ridicarea prețului la aur 
la bursa din Paris

o vizită
luni regina An- 

oficială în R. F.

cred că, maigermani
britanie le va arăta con-

PARIS 6 (Agerpres). — O creștere 
bruscă a cererii a provocat vineri 
la bursa din Paris ridicarea prețu
lui la monedele de aur la cel mai 
înalt nivel din ultimii 13 ani. Agen
ția U.P.I. afirmă că această creștere 
a fost determinată de zvonurile pri
vitoare la o eventuală devalorizare 
cu 10 la sută a lirei sterline 
cursul primăverii și o reducere 
centuată a rezervelor de aur 
Statelor Unite. în cursul zilei 
vineri au fost cumpărați peste 
mii de franci de aur, îndeosebi 
baza unor comenzi din Londra,
consecință, prețul francilor de aur 
a sporit de Ia 43,80 franci la 44,10 
franci.

stînga din partidul democrat-creș- 
tin, condus de Amintore Fanfani, 
care dorea să fie reprezentat în gu
vern. Această cerere a fost sprijinită 
de conducătorii partidului socialist, 
care voiau să compenseze astfel in
fluența reprezentanților „moderați" 
ai partidului democrat-creștin în 
guvern. Totuși, consiliul național al 
P.D.C. s-a pronunțat în favoarea 
unei reprezentări „unitare" a parti
dului în guvern, ceea ce implica in
trarea în guvern a lui Mario Scelba, 
fost președinte de consiliu, conducă
tor al curentului de centru-dreapta. 
Față de reacția violentă a conducă
torilor partidului socialist, Scelba a 
renunțat să-și mențină candidatura 
la postul ministerial.

D-lui Moro i-au trebuit două luni 
pentru a putea învinge un șir de di
ficultăți care amenințaseră în mai 
multe rînduri să provoace o adevă
rată criză. Soluționarea altor pro
bleme politice urmează să fie amî- 
nată, ținînd seama de necesitatea 
urgentă a unor măsuri de luptă îm
potriva agravării conjuncturii eco
nomice".

Recomandări asupra 
imprescriptibilității crimelor 

împotriva omenirii
Corespondentul ziarului „Le 

Monde" a transmis din Strasbourg : 
O sută de juriști francezi și vest- 
germani, întruniți la Facultatea de 
drept din Strasbourg, s-au pronun
țat în sensul imprescriptibilității cri
melor comise împotriva omenirii. 
In rezoluția adoptată în unanimita
te, ei constată că aceste crime au 
fost comise în esență „de organe de 
stat, para-statale, sau cel puțin cu 
complicitatea lor, și sînt deci, prin 
caracterul lor, contrare dreptului 
internațional public". Rezoluția fi
nală propune elaborarea unei 
convenții internaționale care sa 
proclame definitiv imprescriptibili
tatea crimelor împotriva omenirii 
și să instituie, de asemenea, proce
durile practice pentru organizarea 
urmăririi. Ea recomandă o colabo
rare internațională în vederea ur
măririi crimelor în fața tribunalelor 
internaționale.

împotriva P. C. din S. U. A.A

Evoluția conflictului 
dintre Bonn și Cairo
• După o îndelungă ședință, 
cabinetul federal a amînat 
luarea unei hotărîri • Poziția 

partidelor vest-germane

BONN 6 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvînt al guvernului vest-ger- 
man, Giinther von Hase, a declarat 
că, dată fiind vizita primului mi
nistru britanic la Bonn, cabinetul 
nu se va putea întruni decît săptă- 
mîna viitoare pentru a continua 
discutarea dificultăților care au a- 
părut în relațiile R.F.G. cu R.A.U. 
După cum s-a anunțat, guver
nul a amînat și în cursul zilei de 
vineri luarea unei hotărîri în a- 
ceastă problemă. In cursul zilei au 
avut loc numeroase consultări me
nite să apropie punctele de vedere 
divergente și să facă posibilă adop
tarea unei hotărîri. Cancelarul 
Erhard s-a întîlnit cu reprezentanți 
ai grupărilor parlamentare ale 
partidelor coaliției și ai Partidului 
social-democrat, întreținîndu-se a- 
poi cu ambasadorii S.U.A., Franței 
și Marii Britanii.

Agenția France Presse relevă că 
prelungirea deliberărilor guvernului 
a provocat o anumită iritare în 
cercurile politice vest-germane. 
Opoziția social-democrată se stră
duiește să transpună această afacere 
pe plan electoral, scoțînd în evi
dență neputința guvernului de a lua 
măsuri urgente în probleme apre
ciate ca fiind importante. Partidul 
guvernamental creștin-democrat este 
divizat, ca și guvernul de altfel, 
asupra măsurilor care ar urma să 
fie luate față de R.A.U.
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Locuitorii din Aii Hidja partlcipâ la punerea pietrei fundamentale________ ____________ ____ _ ta 
viitoarei școli. în Algeria se desfășoară o amplă acțiune de construcții 

de școli la sate

Omul ultimatumurilor
NAIROBI. Joi după-amiază, avio

nul lui Chombe a aterizat la Nai
robi, unde are loc sesiunea Consiliu
lui Ministerial al Organizației Unită
ții Africane. După cum era de aștep
tat, primul ministru congolez „a res
pins pur și simplu" raportul Comisiei 
ad-hoc. El a cerut O.U.A. să inter
vină „pentru a restabili pacea și or
dinea în Congo", cu condiția „ca 
forțele patriotice să predea armele 
și să se supună necondiționat gu
vernului de la Leopoldville". Ceva 
mai mult, el le-a promis răsculaților 
chiar „dreptul de a participa la 
alegeri", bineînțeles, dacă „vor 
preda armele".

Cu excepția ministrului afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, toți 
vorbitorii au subliniat în cuvîntările 
lor de vineri seara că „rezoluțiile de 
la Addis Abeba ale O.U.A. nu sînt 
respectate de guvernul congolez, 
care continuă să recruteze mercenari 
din R.S.A." (Uganda), că „criza din 
Congo constituie un pericol pentru 
securitatea africană și această criză 
trebuie rezolvată prin încetarea fo
cului și evacuarea mercenarilor" 
(Dahomey), că „intervenția străină 
din Congo constituie un exemplu de 
mașinațiuni neocolonialiste" (R.A.U.).

Agitația universitară s-a extins 
in intreaga Spanie

MADRID. Un comunicat al „Adu
nării libere a studenților" protes
tează împotriva „represiunii bruta
le", a „măsurilor arbitrare" și ares
tărilor îndreptate de autorități îm
potriva studenților și cadrelor uni
versitare. După cum au transmis 
agențiile de presă, agitația univer
sitară, care s-a extins în întreaga 
Spanie, a fost analizată vineri de 
Consiliul de Miniștri întrunit la 
Madrid.

Comunicatul dat publicității de 
„Adunarea liberă a studenților" 
aduce o nouă confirmare informa-

țiilor potrivit cărora mai mulți 
membri ai biroului său au fost ares
tați. Din sursă oficială s-a confirmat 
că „mai mulți" studenți sînt încă 
deținuți. în unele facultăți din Ma
drid și Barcelona greva a continuat 
și vineri.

Profesorul Jose Garcia Calvo, de 
la Facultatea de litere a Universită
ții din Madrid, a fost arestat vineri 
de poliția spaniolă pentru activita
tea sa în cadrul mișcării studen
țești, care luptă pentru libertăți 
sindicale.

La 16 martie urmează să în
ceapă în fața tribunalului districtual 
din Washington procesul înscenat 
Partidului Comunist din S. U. A. 
Pentru a doua oară din decembrie 
1962 ar urma să fie adus în fața 
unei instanțe judiciare partidul co
munist, fără a mai vorbi de diferite 
procese intentate individual condu
cătorilor săi.

La baza noii înscenări judiciare, ca 
și a celor precedente, nu există nici 
o umbră de legalitate. Legea McCar- 
ran, invocată pentru persecutarea or
ganizațiilor progresiste și a membri
lor lor, este o lege vădit contrară 
spiritului de justiție, drepturilor ce
tățenești înscrise în documentele 
O.N.U. Filozoful englez Bertrand 
Russel a caracterizat-o drept un 
„simbol al veacurilor de piatră".

Se știe că această lege cere mem
brilor Partidului Comunist din S.U.A. 
și ai altor organizații progresiste să 
se înregistreze la Ministerul de Jus
tiție și să comunice zilnic date în le
gătură cu activitatea lor. înscrierea 
echivalează cu autoacuzarea privi
toare la delicte pe care comuniștii 
nu le-au săvîrșit niciodată. Refuzul 
de a se înregistra atrage, potrivit 
legii, pedeapsa cu închisoarea pe ter
men de 5 ani și o amendă de 10 000 
dolari pentru fiecare zi de întîrziere.

Comuniștii americani nu s-au lă
sat intimidați; ei au refuzat cu dem- 
nitate și curaj civic să se înregis
treze așa cum le cere draconica lege 
McCarran. Drept urmare, Ministerul 
de Justiție a acționat în judecată 
partidul comunist, iar la 17 decem
brie 1962 tribunalul federal din Wa
shington l-a condamnat la o amendă 
de 120 000 de dolari. Opinia publică 
din S.U.A. și din numeroase țări a 
cerut anularea acestei sentințe, în
cetarea proceselor intentate unor 
conducători ai partidului.

După cum se știe, Curtea fe
derală din districtul Columbia

teritoriul căruia se află ca» 
pitala S.U.A.) a infirmat con
damnarea pronunțată de tribu
nalul din Washington. Ministerul 
de Justiție s-a adresat atunci CiAții 
Supreme a S.U.A., cerîndu-i să revi
zuiască hotărîrea Curții de Apel. Dar 
Curtea Supremă, în iulie 1964, res- 
pingînd cererea Ministerului de Jus
tiție, a confirmat hotărîrea instanței 
inferioare, potrivit căreia partidul 
comunist nu este obligat să se înre
gistreze,

în ciuda acestei hotărîri a Curții 
Supreme, 
un succes al luptei pentru dreptu
rile civile ale poporului american, 
Ministerul de Justiție a acționat 
pentru a doua oară în judecată 
partidul comunist.

Deschizînd o nouă etapă de perse
cuții arbitrare și înscenări judiciare 
împotriva partidului comunist, reac- 
țiunea din Statele Unițe arată din 
nou că se teme de glasul comuniști
lor americani, care militează pentru 
interesele maselor muncitoare ame
ricane, pentru promovarea cauzei 
păcii și prieteniei între popoare — 
scumpă poporului american tu
turor popoarelor lumii.

După cum a dovedit experiența 
istorică, prigonirea comuniștilor pre
cede atacuri împotriva unor catego
rii largi de cetățeni democrați și 
progresiști, împotriva a înseși liber
tăților și drepturilor cetățenești ele
mentare. Este de aceea de înțeles că 
reprezentanți de seamă ai opiniei 
publice americane, oameni de dife
rite convingeri politice protestează 
împotriva măsurilor samavolnice 
luate împotriva P.C. din S.U.A., cer 
anularea procesului.

împreună cu forțele progresiste 
de pretutindeni, oamenii muncii din 
patria noastră cer stăvilirea perse
cutării comuniștilor și a altor ele
mente democratice din S.U.A.

(pe

considerată în S.U.A. ca

Nicolae N. LUPU

SCURTE ȘTIRI
NICOSIA. în cadrul unei ședințe a 

Consiliului de Miniștri cipriot, a fost 
examinată situația din țară în legătură 
cu apropiata discutare a problemei ci
priote în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. Consiliul de Miniștri a hotărît 
să-și dea consimțămîntul pentru pre
lungirea mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru cu încă trei luni.

GENEVA. Consiliul de administra
ție al Biroului Internațional al Muncii 
a refuzat vineri să invite Rhodesia de 
sud la viitoarea Conferință internațio
nală a muncii, care va avea loc 
luna iulie a acestui an la Geneva.

în

BATHURST. S-a anunțat în mod o- 
ficial că tînărul stat african — Gam
bia — care și-a dobîndit independența 
la 18 februarie, a fost primit în Orga
nizația Unității Africane,

LONDRA. Deputatul laburist Frank 
Allaun, care deținea funcția de se
cretar parlamentar personal al minis
trului britanic al coloniilor, Anthonv 
Greenwood, și-a prezentat vineri sea
ra demisia din această funcție. Potrivit 
agenției Associated Press, demisia lui 
Allaun este expresia nemulțumirii a- 
cestuia față de politica guvernului la
burist de sprijinire a acțiunilor State
lor Unite în Vietnam. El s-a numărat 
printre cei 45 de semnatari ai moțiunii 
depuse în Camera Comunelor, care 
cerea guvernului să înceteze de a spri
jini politica S.U.A. în Vietnam.

RANGOON. Șase fabrici textile par
ticulare din Rangoon au fost trecute 
sub conducerea unor comitete specia
le formate din reprezentanți ai Minis
terului industriei, organelor puterii lo
cale și ai muncitorilor.

SANTO DOMINGO. în timpul u- 
nei demonstrații de protest, organizate 
împotriva suspendării lucrărilor de pe 
plantațiile de trestie de zahăr din loca
litatea Romana (Republica Dominica
nă) a avut loc o ciocnire între mun
citori și poliție. Un muncitor a fost 
rănit de un glonte, iar nouă polițiști 
au fost loviți cu pietre. Peste 20 de 
persoane au fost arestatei Poliția a 
reușit să-i împrăștie pe demonstranți 
folosind gaze lacrimogene.

ATENA. Ambasadorul U.R.S.S. la 
Atena, N. Koriukin, a făcut o vizită 
primului ministru al Greciei, G. Pa- 
pandreu, și i-a transmis invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. Kosîghin, de a face o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică. Pri
mul ministru grec a acceptat invitația. 
Data vizitei va fi stabilită ulterior.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P. la 5 martie, a început la 
Jablonna (lîngă Varșovia) cea de-a 
treia întîlnire a delegațiilor parlamen
tare polonă și britanică. în cadrul în- 
tîlnirii, vor fi dezbătute probleme po
litice, economice și culturale de inte
res reciproc.

KHARTUM. Unitățile armatei suda
neze, dizlocate la frontiera cu Congo 
(Leopoldville), au fost puse în stare 
de luptă, primind ordin să doboare 
orice avion aparținînd forțelor milita
re mercenare ale lui Chombe, care vor 
viola spațiul aerian al Sudanului. în 
ultima săptămînă cinci avioane mili
tare congoleze au violat spațiul aerian 
sudanez. Ministerul Informațiilor al 
Sudanului a adresat un protest ener
gic guvernului de la Leopoldville.

LONDRA. Agenția U.P.I. informea
ză că exporturile japoneze spre Marea 
Britanie au scăzut cu 2,05 milioane 
lire sterline în comparație cu luna 
ianuarie a anului trecut.

LEIPZIG. La 6 martie s-a deschis 
cea de-a 21-a conferință a muncito
rilor pe întreaga Germai*'. La Con
ferință iau parte peste 1 000 de mun
citori și activiști sindicali din Germa
nia occidentală și din Berlinul occi
dental, precum și 300 de oameni ai 
muncii din R.D.G. Conferința discută 
probleme ale luptei împotriva politi
cii războiului atomic și legislației 
excepționale, pentru pace și înțelegere.

BRAZZAVILLE. Au început lucră
rile primului congres al Uniunii femei
lor democrate din Congo. Luînd cu- 
vîntul cu acest prilej, Massemba-De- 
bat, președintele Republicii Congo 
(Brazzaville), și-a exprimat speranța 
că femeile congoleze vor aduce o con
tribuție importantă la opera de con
strucție națională și în lupta împotriva 
colonialismului și neocolonialismului.

DJAKARTA. La Bandung s-a des
chis conferința islamică afro-asiatică. 
La lucrările acestei conferințe, parti
cipă delegați din Algeria, Maroc, 
R.A.U., Indonezia, U.R.S.S., R. P. Chi
neză etc. Conferința a fost deschisă 
de președintele Indoneziei, dr. Su
karno. Principala temă a dezbaterilor 
conferinței o va conștitui lupta îm
potriva colonialismului.
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Răsfoind presa străină
ȚĂRILE NORDICE
Șl SUPRATAXA BRITANICĂ

Sub titlul de mai sus, ziarul austriac 
„DIE PRESSE" scrie următoarele în 
legătură cu reacția înregistrată în ță
rile membre ale Asociației europene a 
liberului schimb (A.E.L.S.), după re
centa reducere cu 5 la sută a suprataxei 
la importuri în Anglia.

„Reducerea supratâxei britanice de 
import de la 15 la sută la 10 la sută 
este întîmpinată cu satisfacție în țările 
nordice membre ale A.E.L.S., fiind con
siderată ca un pas pe calea cea bupă. 
Interpretarea optimistă dată de minis
trul de externe danez și de ministrul 
suedez al comerțului, potrivit căreia 
prin această reducere criza ar fi fost în
vinsă și s-ar fi restabilit încrederea în 
Anglia, precum și armonia între membrii 
A.E.L.S., este însă împărtășită de foarte 
puțini. Astfel, președintele Consiliului 
norvegian pentru export, Maltemd, a de
clarat că încălcarea acordului rămîne în
călcare, chiar dacă suprataxa este de 15 
sau de 10 la sută. Iar ziarul „Aften
posten" din Oslo scrie că afirmația po
trivit căreia s-ar fi revenit la ce a fost 
este „o vorbărie diplomatică goală".

Și la Stockholm optimismul oficial 
este considerat de mulți ca neîntemeiat, 
deoarece încă nu s-a clarificat cînd va 
fi redus și restul de 10 la sută. «En
glezii au îndeplinit numai o cerință 
minimă», scrie importantul ziar „Svenska 
Dagbladet" ; de aceea, este de necon
ceput cum se poate spune că acum nu 
ar mai exista vreun, motiv de neîncre
dere. Influentul ziar „Berlinske Tiden- 
de“ din Copenhaga subliniază că în 
ceea ce privește exportul lor industrial 
spre Anglia, țările mici din cadrul 
A.E.L.S. nu stau mai bine decît înain
tea formării Zonei liberului schimb, de
oarece suprataxa care a rămas în vigoare 
anulează reducerea generală a tarifelor 

vamale care ‘ s-a realizat în cadrul 
A.E.L.S. Se regretă faptul că guvernul 
laburist nu a vrut să dea termene pre
cise pentru reducerea mai departe a su
prataxei. De aceea, ar putea să dureze 
încă mult pînă cînd A.E.L.S. va fi din 
nou un mecanism comercial care să 
funcționeze din plin.

Astfel, în Scandinavia se așteaptă cu 
încordare să se vadă dacă în cadrul 
următoarei conferințe A.E.L.S., care va 
avea loc la sfîrșitul lunii mai la Viena, 
guvernul britanic va face precizări con
crete referitoare la scăderea tarifelor va
male și la desființarea subvențiilor pen
tru export care contravin, de asemenea, 
acordului A.E.L.S. (Se pare că acestea 
din urmă nici nu au fost ptșse în discu
ție la Geneva). In cercurile economice 
de aici, starea actuală este comparată 
cu un armistițiu. Este îmbucurător că 
în Anglia se meditează asupra- acestui 
lucru, dar nu poate fi vorba de o de- 

DE CE SÎNT
BRAZILIENII

Ziarul „New York Herald Tri
bune" a publicat un .articol de Henry 
Hogg, consacrat situației economice 
și politice din Brazilia.

Deși anul acesta Rio de Janeiro își 
sărbătorește cea de-a 400-a aniversare 
— arată autorul — guvernul brazilian 
consideră că situația economică și po
litică oferă puține motive de sărbătoare. 
In martie 1964 forțele armate ale Bra
ziliei au efectuat o lovitură de stat, l-au 
înlăturat pe președintele Joao Goulart 
și l-au ales conducător al statului pe 

plină mulțumire decît atunci cînd va fi 
prezentat planul exact al desființării su
prataxei. Pentru rezolvarea acestei pro
bleme, contează foarte mult dacă pre
siunea exercitată pînă acum asupra Lon
drei de către statele mici din cadrul 
A.E.L.S. va continua, sau va fi slăbită.

In legătură cu aceasta, este larg dis
cutată declarația ministrului de externe 
danez reprodusă de ziarul „Politiken". 
După cum se știe, el a fost unul din 
principalii critici ai politicii vamale en
gleze ; acum el declară că ar trebui luat 
în considerare ceea ce poate suporta 
economia engleză deoarece, în caz con
trar, după cum s-a exprimat el, «am fi 
puși în fața unui alt fapt». Ce va fi a- 
cest alt fapt nu a spus Haekkerup, dar 
la Copenhaga se presupune că se face 
aluzie la posibilitatea devalorizării lirei.

Pînă acum nu se știe încă precis dacă 
problema devalorizării a fost adusa de 
negociatorii englezi pe tapet la Geneva, 
pentru a exercita o contrațxresiune asu
pra celorlalte state membre ale A.E.L.S. 
Un lucru e însă sigur și anume că poli
ticienii scandinavi nu privesc lucrurile 
atît de încrezători cum au făcut-o miniș
trii participanți la conferința de la Ge
neva". ■ ' i 1 t
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generalul Brănco. S-a promis că vor 
veni vremuri mai bune. Un număr de 
80 milioane de brazilieni , continuă să 
le aștepte.

La sfîrșitul anului'1964 oifrele ofi
ciale arătau o creștere cu 86,6 la sută 
a costului vieții, în comparație cu 80,7 
la sută în cele 12 luni anterioare, cînd 
țara era guvernată de „iresponsabilul 
Goulart, care cocheta cu comuniștii", 
în decembrie 1964 costul vieții a cres
cut cu 7,5 la sută, în comparație cu 6 
la sută în decembrie 1963 sub regimul 

lui Goulart. întrucît cele mai mari ma
jorări se înregistrează Ia alimente, îm
brăcăminte și transporturi, în Brazilia 
se manifestă o mare dezamăgire. Fără 
vreun semn de oprire a creșterii pre
țurilor și cu o politică de înghețare a 
salariilor, mulți brazilieni se întreabă : 
„De ce a fost nevoie de schimbare ?“.

Din punot de vedere politic, Con
gresul acționează normal. Guvernul 
a lipsit însă 67 de deputați de 
drepturile lor politice pentru următorii 
10 ani. Astfel, legile sînt adoptate 
ușor și guvernul își exprimă satisfac
ția pentru faptul că totul este corect 
din punct de vedere constituțional.

în viața orașului Rio de Janeiro nu 
se manifestă schimbări exterioare, dar 
nimeni nu discută politică în public. 
Armata are un serviciu' secret eficient.

Președintele și ministrul său de răz
boi, generalul Costa Silva — arată mai 
departe autorul — își dau seama acum 
că nu sînt populari, și interpretarea 
dată de ei cuvîntului „subversiune" în
grijorează pe brazilienii cu idei libe
rale.

La sfîrșitul anului 1966 urmează să 
aibă loc alegeri. Nu pare să existe 
vreun element care să împiedice gu
vernul să păstreze un control ferm 
asupra țării pînă la acea dată, și poa
te și ulterior. Dar, după zece luni la 
putere, guvernul continuă să se plîngă 
că nu este înțeles nici în țară, nici în 
străinătate.

Intr-un alt articol, consacrat, de 
asemenea, situației din Brazilia, zia
rul elvețian „Neue Ziircher Zeitung" 
scrie :

în ultimul timp președintele Brazi
liei și-a motivat adeseori măsurile sale 
politice (spunînd pă „guvernul și revo
luția" se pronunță pentru eie. Și în re
lațiile cu adunarea legislativă se amin
tește adeseă de „revoluție" ca factor 
determinant. Se consideră de exemplu 
anițmiți politicieni ca fiind inaccep
tabili, ceea ce are de obicei drept ur
mare că aceștia nu sînt propuși can
didați sau sînt eliberați din funcție, ne- 
respectîndu-se în asemenea cazuri în
tocmai garanțiile juridice. Cine for
mează însă această „revoluție", care a- 
pare ca un al patrulea purtător al pu
terii de stat?

La această întrebare nu se poate răs
punde atît de ușor. Se poate totuși spu

ne cu oarecare certitudine că mulți 
dintre aceia care au luat poziție împo
triva lui Goulart și care au pregătit și 
au întreprins Răscoala împotriva lui nu 
aparțin „revoluției". Aceasta s-a vădit 
deosebit de clar în disputa asupra pro
blemei dacă în octombrie a.c. trebuie 
să se aleagă sau nu noi guvernatori în 
11 state federale braziliene. Președin
tele și „revoluția" sînt împotrivă; cercul 
din jurul amiralului Heck — care 
a cerut la timpul său în calitate de 
ministru al marinei ținerea la distanță 
prin violență a lui Goulart de la postul 
de președinte, care a fost arestat în re
petate rînduri din cauza declarațiilor 
sale și este socotit părintele spiritual 
al „revoluției" — insistă însă ca aceste 
alegeri să aibă loc. Același lucru este 
valabil pentru generalii Kruel și Mourao 
Filho oare și-au îndreptat atunci tru
pele împotriva lui Goulart, ca și pen
tru guvernatorii din Guanabara și Sao 
Paolo, precum și pentru mulți alții.

împotriva alegerilor și pentru o pre
lungire a mandatului lui Câstelo Bran
co este guvernatorul de la Minas Ge
rais, Magalhaes Pinto. El se numără as
tăzi evident printre aceia care fornjează 
„revoluția". Carlos Lacerda, guverna
torul din Guanabara, care își vede pier
dute speranțele de a fi succesorul lui 
Branco, a reproșat de curînd guvernu
lui că a pierdut de mult legătura cu 
revoluția. Astăzi guvernul s-ar afla în 
fața dilemei de a pierde poporul prin 
alegeri, ori de a-1 pierde nepermițîn- 
du-i alegerile.

în ziarul catolic, „O Diaro" care a- 
pare la Belo Orizonte, cunoscutul scrii
tor catolic Tristao de Athayde scrie că 
«noi trăim spectacolul dureros al unui 
terorism cultural, care se îndreaptă 
și împotriva reprezentanților bisericii». 
Episcopii au fost amenințați și jigniți, 
clericii arestați și tortuțați, iar manda
tele lgr politice au fost luate fără cea 
mai mică vină. Mulți' studenți au fost 
interpgați și șicanați din cauză unor 
mici greșeli sau a unor exuberanțe ti
nerești, numeroși profesori universitări 
au fost denunțați pe nedrept sau și-au 
pierdut catedrele din cauza unei into
leranțe exagerate. In afară de aceasta, 
mai există fără îndoială mulți alți deți
nuți, în special sindicaliști și lucrători 
agricoli.

Argentina

COMPLETAREA PLANULUI DE REFINANȚARE 
A DATORIILOR EXTERNE

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Agenția United Press International 
relatează că guvernul argentinian a 
anunțat joi că a completat planul 
său de refinanțare a datoriilor ex
terne ale țării (2,5 miliarde dolari), 
promis cu un an în urmă, dar 
nerealizat pînă în prezent. Anunțul 
a fost făcut de către ministrul de 
externe, Miguel Angel Zavala Or
tiz, după o întrunire cu ministrul 
economiei, Juan Carlos Pugliese, și 
cu ambasadorii celor șase princi
pale țări creditoare : S.U.A., R.F.G., 
Italia, Franța, Marea Britanie și 
Japonia.

Guvernul argentinian a început 
în ultimul timp să întreprindă o se
rie de măsuri cu scopul de a con

trola schimburile externe, măsuri 
care au culminat cu reglementarea 
circulației monetare și resțricțiile 
la import impuse la începutul anu
lui trecut. Ultima hotărîre a guver
nului, cea de refinanțare a dato
riilor externe, adoptată înainte de 
alegerile parlamentare de la 14 
martie, a stirnit interes în cercu
rile financiare din țară.

Situația economică din țară este 
dificilă. în acest sens, agenția 
U.P.I. menționează că datorită de
valorizării monedei naționale, cir
culația monetară a crescut la 4,8 
miliarde pesos. Valoarea peso-ului 
a scăzut. Astfel, cursul oficial este 
de 151 pesos pentru un dolar, dar 
la bursa neagră pentru un dolar se 
plătesc 225 de pesos.
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