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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI
Joi dimineața, la Palatul Marii 

Adunări Naționale au început lucră
rile primei sesiuni a celei de-a cincea 
legislaturi a Marii Adunări Naționa
le a Republicii Populare Romîne.

Deputății și invitații au întîmpinat 
cu îndelungi aplauze pe conducătorii 
de partid și de stat la intrarea în 
sala de ședință.

în loja din dreapta au luat loc to
varășii : Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu Ra
dulescu, Constantin Tuzu.

în loja din stînga au luat loc 
A ram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore Geamă
nu, secretarul Consiliului de Stat, și 
membrii Consiliului de Stat.

La sesiune asistă, ca invitați, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, evidențiați 
în producție din întreprinderile bu- 
cureștene, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străine.

La ședința de deschidere a sesiunii 
au asistat, de asemenea, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă.

La începerea ședinței, deputatul 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, a anunțat că, în con
formitate cu prevederile regulamen
tului de funcționare a Marii Adunări 
Naționale, lucrările sesiunii urmează 
să fie conduse, pină la alegerea Bi
roului Marii Adunări Naționale, de 
cel mai în vîrstă deputat al legisla
turii.

Deputatul acad. prof. dr. Nicolae 
Gh. Lupu. președintele de vîrstă, a 
rostit cuvîntul de deschidere a se
siunii.

Deputății și invitații au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
deputatului George Călinescu, dece
dat de curînd.

La propunerea deputatului Vasile 
Mateescu, Marea Adunare Națională 
a ales pe deputății Gheorghe Mihoc 
și Virgil Cazacu pentru a asista în 
atribuțiile sale pe președintele de 
vîrstă al sesiunii.

La propunerea 
stantin. Scarlat, 
le unui grup 
regiunile Argeș, 
lăți, Oltenia și 
nare Națională a ales în unanimitate 
comisia de validare, alcătuită din 19 
deputați.

La începutul ședinței de după- 
amiază, deputatul Demostene Botez, 
președintele comisiei de validare, a 
prezentat raportul acesteia.

în unanimitate, prin vot deschis, 
Marea Adunare Națională a validat 
mandatele deputaților aleși la 7 
martie.

Marea Adunare Națională, după 
constituirea sg, a trecut la alegerea, 
prin vot secret, a biroului celei de-a 
cincea legislaturi. în urma consul
tării cu un grup de deputați din 
orașul București și din regiunile 
Iași, Oltenia, Cluj, Banat, Dobrogea, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Sucea
va și Brașov, deputatul Ion Cosma 
a propus să fie ales ca președinte al 
Marii Adunări Naționale deputatul 
Ștefan Voitec, iar ca vicepreședinți 
deputății Ștefan S. Nicolau și 
Gheorghe Necula.

’’reședințele Marii Adunări Națio- 
'■p, Ștefan Voitec, a mulțumit, în 

numele său și al celorlalți membri 
ai Biroului, ales în unanimitate de 
deputați; pentru încrederea acordată, 
asigurînd că va depune toate efor
turile pentru îndeplinirea sarcinilor 
de răspundere ce revin Biroului, 
pentru buna desfășurare a lucrări
lor Marii Adunări Naționale și comi
siilor permanente, a întregii activi
tăți în tot cursul actualei legislaturi, 
chemată să-și aducă din plin contri
buția, laolaltă cu toți oamenii mun
cii, la opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului, de continuă 
înflorire a patriei, pentru bunăsta
rea și fericirea poporului nostru.

în continuarea lucrărilor, Marea 
Adunare Națională a aprobat urmă
toarea ordine de zi:

— Alegerea secretarilor Marii A- 
dunări Naționale ;

— Alegerea comisiilor permanen
te ale Marii Adunări Naționale ;

— Alegerea Consiliului de Stat al 
B. P. Romîne ;

— Formarea guvernului R. P. Ro
mîne ;

— Alegerea comisiei pentru con
tinuarea lucrărilor de elaborare a 
noii Constituții a R. P. Romîne ;

— Proiect de lege pentru ratifica
rea decretelor emise de Consiliul de 
Stat între sesiuni.

La primul punct al ordinii de zi, 
au fost aleși secretari ai Marii Adu
nări Naționale deputății Ion Cîrcei, 
Iuliu Fejes, Petre Turcu și Constan
tin Dăscălescu.

La cel de-al doilea punct al ordi
nii de zi au fost alese cele 8 comisii 
permanente ale actualei legislaturi : 
comisia economico-financiară, comi
sia pentru agricultură și silvicultură, 
comisia pentru problemele de apă
rare, comisia de politică externă, 
comisia administrativă, comisia pen
tru cultură și învățămînt, comisia 
pentru sănătate, prevederi și asigu
rări sociale, comisia juridică.

S-a trecut apoi la alegerea Con
siliului de Stat alR. P. Romîne.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și al 
unui mare număr de deputați din

Consiliul

regiunile țării, deputatul 
Ceaușescu a propus ca pre- 
al Consiliului de Stat pe to- 

Gheorghe Gheorghiu-Dej.

toate
Nicolae 
ședințe 
varășul

Deputății Marii Adunări Naționale 
și invitații aflați în tribune au pri
mit propunerea făcută cu aplauze 
puternice și îndelungate.

Au fost propuși apoi, în aplauzele 
adunării, vicepreședinții și membrii 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

Marea Adunare Națională a ales 
în unanimitate, prin vot secret, Con
siliul de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

de Stat

deputatului Con- 
făcută în nume- 
de deputați din 
Cluj, Banat, Ga- 
Iași, Marea Adu-

Președintele Consiliului de Stat : GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat : Ion Gheorghe Maurer. 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat ; Ștefan Voitec. 
Vicepreședinte al Consiliului.de Stat : Avram Bunaciu.

Membri ai Consiliului de Stat:
Petre Borilă
Anton Breitenhofer
Ion Cosma
Constantin Daicoviciu
Vasile Daju
Constantin Drăgan
Alegerea tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej ca președinte al Con
siliului de Stat a fost primită de că
tre Marea Adunare Națională într-o 
atmosferă de mare însuflețire. De
putății și invitații, în picioare, au a- 
plaudat puternic minute în șir.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a dat citire scrisorii adresate 
Marii Adunări Naționale de către 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,’ 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, care, fiind suferind, nu a 
putut lua parte la lucrările sesiunii.

Scrisoarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu puternice și înde
lungi aplauze.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a dat citire scrisorii adresate 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de către Marea Adunare Națională, 
care a fost aprobată prin aplauze 
prelungite.

Tovarășul Ștefan Voitec a anun
țat pe deputați că a primit scri
soarea adresată Marii Adunări

Grigore Geamănu 
Suzana Gîdea 
Atanase Joja 
Cristofor Simionescu 
Ludovic Takacs 
Iacob Teclu
Vasile Vîlcu

tovarășul Ion 
cu privire la

Joi dimineața, la Palatul Marii Adunări Naționale 

au început lucrările primei sesiuni a celei de a cincea 

legislaturi a Marii Adunări Naționale

NAȚIONALE
Luînd cuvîntul, tovarășul Ion

Gheorghe Maurer a spus:

Scrisoarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Adunări Naționale

Naționale de către 
Gheorghe Maurer 
depunerea mandatului Consiliului de 
Miniștri. în scrisoare se arată că, ți- 
nînd seama de prevederile Consti
tuției, potrivit cărora Marea Aduna
re Națională, la începutul noii legis
laturi, are împuternicirea de a for
ma guvernul, Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne își depune manda
tul pe care l-a primit de la Marea 
Adunare Națională în cea de-a pa
tra legislatură.

La propunerea deputatului Chivu 
Stoica, făcută în numele C.C. al 
P.M.R. și al Consiliului de Stat, Ma
rea Adunare Națională a aprobat 
pentru funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a prezentat lista guvernului. Marea 
Aduhare Națională a aprobat în 
unanimitate prin vot secret gu
vernul Republicii Populare Romîne 
în următoarea componență :

Tovarăși,

Vă rog, în numele meu per
sonal și al celorlalți membri ai 
Consiliului de Miniștri apro
bat în această sesiune, să pri
miți expresia sentimentelor 
noastre de mulțumire pentru 
cinstea pe care ne-ați făcut-o 
investindu-ne cu o misiune de 
înaltă încredere și răspundere. 
Scrisoarea adresată Marii Adu
nări Naționale de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ex
primă cu o mare claritate ho- 
tărîrea fermă care ne animă de 
a aplica neabătut politica inter
nă și externă a partidului și 
statului, de a asigura în conti
nuare avîntul economiei și cul
turii în patria noastră, mersul 
înainte al Republicii Populare 
Romîne pe calea socialismului.

încredințez Marea Adunare 
Națională că 
neprecupețit
luptei duse de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, pen
tru înflorirea Romîniei și fău
rirea unei vieți fericite celor ce 
muncesc, pentru măreața cauză 
a socialismului și păcii.

ne vom consacra 
întreaga energie

Lucrările sesiunii 
în cursul dimineții.

continuă astăzi

Tovarăși deputați,
Sînt convins că împărtășesc gîndurile și senti

mentele dvs. adresînd în primul rînd călduroase mul
țumiri celor care ne-au încredințat mandatul de 
cinste de a-i reprezenta în cel mai înalt for politic al 
țării —- milioanelor de alegători, tuturor cetățenilor 
patriei noastre. (Aplauze).

Permiteți-mi totodată ca, în numele meu personal 
și al celorlalți membri ai Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, să asigur Marea Adunare 
Națională că ne vom strădui să răspundem încrede
rii acordate punînd și în viitor întreaga noastră ac
tivitate în slujba poporului, pentru înflorirea Repu
blicii Populare Romîne, în slujba cauzei nobile a 
socialismului și păcii. (Aplauze).

Prin întreaga lor pregătire și desfășurare, prin 
avîntul politic și intensa activitate creatoare, în 
toate domeniile vieții economice, politice și sociale 
cu care au fost întîmpinate, prin masiva participare 
la vot cît și prin rezultatele acestuia — alegerile de 
la 7 martie au prilejuit o puternică manifestare a 
conștiinței patrio
tice, socialiste a 
oamenilor muncii.
(Aplauze).

întregul popor, 
într-o impresio
nantă unanimita
te și coeziune, 
și-a exprimat a- 
probarea deplină 
țață de politica 
internă și externă 
a partidului și gu
vernului, înalta a- 
preciere pe care 
o acordă ’rezulta
telor acestei po
litici, satisfacția 
pentru marile sale 
realizări și hotă
rârea nestrămuta
tă de a merge 
mereu înainte sub 
conducerea parti
dului, pe drumul 
socialismului. (A- 
plauze).

Mîndriei legiti
me a oamenilor 
muncii pentru tot 
ce au clădit prin 
eforturile lor fără 
preget i se adau
gă încrederea că 
noi succese
urma celor ob
ținute pină acum, 
convingerea că 
înaintea Romîniei 
socialiste se des
chid perspectivele 
unui viitor stră
lucit.

Acest viitor stă 
în mîinile harnice 
și încercate ale 
minunatului nostru 
ploatare și asuprire,

vor

cole, în interesul ridicării bunăstării tuturor celor 
ce muncesc. Această politică a asigurat mersul îna
inte sigur și în ritm rapid al construcției socialiste 
în țara noastră — și ea va fi urmată în mod neabătut. 
(Aplauze furtunoase).

Tovarăși,
Corespunzător intereselor fundamentale _ ale po

porului romîn, ale cauzei socialismului și păcii în 
lumea întreagă, Republica Populară Romînă va înfăp; 
tui și în viitor o politică externă de prietenie și 
alianță frățească cu țările socialiste, de spriji
nire a dreptului popoarelor de a dispune libere 
de soarta lor, de contribuție activă la consolidarea 
păcii și micșorarea încordării, o politică de dezvol
tare a colaborării internaționale și de lărgire a rela
țiilor cu toate țările, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice a statelor cu orînduiri social-politice di
ferite. (Aplauze).

La baza relațiilor sale internaționale țara noastră 
așază ca principii de neclintit respectarea egalității,

(Agerpres)

Ieri, in timpul lucrărilor sesiu
ni! Marii Adunâri NaționaleConsiliul de Miniștri

Președintele Consiliului de Miniștri : ION GHEORGHE MAURER ; 
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe Apostol; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : “ ” "
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
interne: Alexandru Drăghici;
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri :
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării : Gheorghe Gaston Marin ;
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gogu Rădulescu ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gheorghe Rădoi ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Petre Blajovici; 
Ministrul 
Ministrui 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul
Ministrul industriei ușoare : Alexandru Sencovici :
Ministrul minelor și energiei electrice : Bujor Almășan ;
Ministrul industriei construcțiilor : Dumitru Mosora ;
Ministrul economiei forestiere : Mihai Suder ;
Ministrul industriei alimentare : Janoș Fazekaș :
Președintele Consiliului Superior al Agriculturii: Mihai Dalea ; 
Ministrul sănătății și prevederilor sociale: Voinea Marinescu; 
Ministrul comerțului interior: Mihail Levente;
Ministrul comerțului exterior' Mihail Petri;
Ministrul învățămîntului. Ștefan Bălan;
Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă: Constanța 
Crăciun;
Ministrul justiției: Adrian Dimitriu.

Emil Bodn&raș ;
ministru al afacerilor

Alexandru Moghioroș ; 
Alexandru Bîrlădeanu ;

forțelor armate : Leontin Sălăjan ; 
afacerilor externe : Corneliu Mănescu ; 
finanțelor : Aurel Vijoli;
industriei metalurgice : Ion Marinescu ;
industriei construcțiilor de mașini : Mihai Marinescu; 

industriei petrolului și chimiei : Mihail Florescu ; 
transporturilor și telecomunicațiilor : Dumitru Simulescu :

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Sîntem extrem de îndurerați de știrea că tovarășul Gheorghiu-Dej 

este grav bolnav. în numele Partidului Comunist Chinez și al poporu
lui chinez exprimăm Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și tovarășului Gheorghiu-Dej personal cea mai sinceră și tovără
șească simpatie.

Dorim din inimă ca tovarășul Gheorghiu-Dej să-și refacă sănăta
tea pentru a aduce o contribuție și mai mare la cauza comună a parti
delor și țărilor noastre și a proletariatului din întreaga lume.

MAO TZE-DUN

Oamenii

din întreaga țară urează

însănătoșire tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej

In pag. a Ill-a: scrisori și 
legrame:

te-

suveranității și in
dependenței po
poarelor, neames
tecul în treburile 
lor interne și mi
litează pentru pro
movarea acestor 
principii pe arena 
internațională ca 
o cerință a dez
voltării colaboră
rii și apropierii în
tre popoare. (A- 
plauze).

Uriașele forțe ale 
păcii și progresu
lui — sistemul 
mondial socialist, 
mișcarea munci
torească și demo
cratică internațio
nală, noile state 
independente, po
poarele care luptă 
pentru pace și li
bertate — au ca
pacitatea de a 
bara calea unei 
noi conflagrații 
mondiale, condi
ția hotărîtoare fi
ind acțiunea 
comună, lupta 
unită.

întărirea aces
tei unități este cu 
atit mai imperios 
necesară cu cît, 
după cum arată 
evenimentele vie
ții internaționale, 
cercurile impe
rialiste agresive 
recurg la noi a- 
tentate împotriva

lor 
lor

popor, care, liber de orice ex- 
r_____  7 x , stăpîn deplin al țării, muncește
cu elan pentru fericirea sa. (Aplauze).

Nu au fost zadarnice jertfele date în îndelungata 
luptă revoluționară condusă de partid, nu au fost 
zadarnice sacrificiile și eforturile pline de abnegație 
depuse pentru învingerea greutăților inerente vastei 
opere de construcție socialistă.

Realizarea marilor sarcini ale desăvîrșirii construc
ției socialiste va cere noi eforturi. Sîntem convinși 
că eroica noastră clasă muncitoare, olasa conducă
toare a societății, țărănimea, aliata ei de nădejde, in
telectualitatea, oamenii muncii de toate naționalită
țile, întregul nostru popor, strîns unit sub steagul 
partidului, nu-și vor precupeți nici în viitor forțele, 
spre a asigura ridicarea Republicii Populare Romîne 
pe noi culmi ale progresului economic și social. 
(Aplauze).

Votul exprimat la 7 martie este un mandat al în
tregului popor pentru aplicarea în continuare a li
niei generale a partidului în construcția .socialistă, 
pentru înfăptuirea consecventă a politicii de indus
trializare socialistă, de maximă valorificare a resur
selor țării, de dezvoltare intensivă a producției agri-

păcii și libertății popoarelor.
Cu perseverență neslăbită, partidul și guvernul 

nostru vor depune în continuare eforturi pentru uni
tatea și coeziunea forțelor mondiale ale socialismului 
și păcii, pentru înfăptuirea aspirațiilor supreme de 
pace și progres ale întregii omeniri. (Aplauze).

Tovarăși deputați,
Noua legislatură, inaugurată de actuala sesiune a 

Marii Adunări Naționale, va cuprinde o perioadă de 
o însemnătate deosebită în dezvoltarea Republicii 
Populare Romîne — perioada viitorului plan cincinal 
1966—1970. în fața poporului nostru stau ani de noi 
realizări, ani de muncă bogată în roade.

Vă urez, tovarăși deputați, spor la muncă și succese 
în activitatea dvs! (Aplauze puternice).

Să înzecim eforturile în lupta pentru prosperitatea 
patriei și făurirea unei vieți fericite celor ce muncesc, 
pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru măreața 
cauză a socialismului!

Trăiască Republica Populară Romînă! (Deputății 
și invitații în picioare aplaudă îndelung, puternic).

GH. GHEORGHIU-DEJ

Scrisoarea adresată tovarășului
adresată tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej

de 
de 
în

Iubite tovarășe Gheorghiu-Dej,
Ne-a îndurerat știrea că starea 

sănătății dvs. nu vă permite să 
luați parte la lucrările Plenarei Co
mitetului Central și ale sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

Pentru noi, tovarășii dvs. 
muncă și de luptă, este deosebit 
grea această absență. Zi de zi
mijlocul nostru, ne-ați dat un stră
lucit exemplu de nesecată energie, 
putere de muncă și dăruire de sine, 
de înaltă principialitate și clarvi
ziune politică.

Rezultatele alegerilor de la 7 
martie au constituit o impresionantă 
expresie a unității poporului în ju
rul partidului și guvernului, a de
plinei aprobări date activității atît 
de bogate în roade, desfășurate în

acești ani de conducerea de partid 
și de stat în frunte cu dvs.

La baza unității poporului nostru 
stă coeziunea de nezdruncinat a 
partidului și a conducerii sale, con
secvența cu care partidul, călăuzit 
de ideile marxism-leninismului, își 
înfăptuiește politica sa internă și 
internațională.

Vă asigurăm, tovarășe Gheorghiu, 
că vom munci cu tenacitate și ab
negație și nu ne vom cruța forțele 
pentru a asigura triumful deplin al 
operei de construcție socialistă în 
patria noastră.

Cu dragoste tovărășească vă urăm 
însănătoșire, scumpe tovarășe 
Gheorghiu-Dej. Aceasta este urarea 
și dorința fierbinte a tuturor mem
brilor partidului, a 
înuncii, a întregului

fiecărui om al 
nostru popor.

CENTRALCOMITETUL
AL PARTIDULUI

MUNCITORESC ROMÎN

de către sesiunea Marii Adunări Naționale
3

toată puterea de muncă, pasiunea 
și energia creatoare luptei pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și pentru prosperitatea 
Republicii Populare Romîne, pen
tru slujirea intereselor poporului 
— după minunatul exemplu dat in- 
totdeauna de dumneavoastră. 
plauze).

Scumpe tovarășe Dej, dînd 
sentimentelor de nemărginită 
goste ale întregului popor, vă urăm 
însănătoșire deplină și cît mai grab
nică, spre binele patriei și al cau
zei socialismului. (Aplauze furtu
noase).

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Am ascultat cu adîncă emoție 

scrisoarea pe care ați adresat-o ac
tualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

Gîndurile exprimate de dvs. con
stituie pentru noi toți un înalt în
demn mobilizator de a răspunde cu 
cinste încrederii pe care ne-au acor- 
dat-o în unanimitate cetățenii pa
triei noastre.

împărtășim întru totul nezdrun
cinata dvs. convingere că în fața 
Romîniei socialiste se deschid per
spectivele unui viitor strălucit și 
vă încredințăm că ne vom consacra

(A-

glas 
dra-

Buletin medical
i

publicii Populare Romîne, continuă 
să se agraveze prin accentuarea 
icterului și a insuficienței hepatice.

Se aplică în continuare tratamen
tul corespunzător.

Starea sănătății tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re-

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale ; acad. dr. Nicolae Gh. Lupu ; prof, 
dr. Tiberiu Spîrchez ; prof. dr. Constantin Nicolau ; 
prof. dr. Ioan Brukner ; prof. dr. Constantin Anasta- 
satu ; conf. dr. Leon Bercu ; dr. Alexandru Dumitriu

Consiliului.de
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la Început DE PRIMĂVARĂ Pe teme
PE OGOARE

d e
In această primăvară, 

stat și din stațiunile de 
perativelor agricole au de executat un mare volum de lu
crări. îngrijirea semănăturilor de toamnă, întreținerea ară
turilor, însămînțarea diferitelor culturi pe mai multe mi
lioane de hectare, plantarea pomilor și a viței de vie, iată 
numai o parte din lucrările care trebuie efectuate la timpul 
optim și la înalt nivel calitativ. In ultimele zile timpul a 
devenit prielnic pentru începerea campaniei agricole de 
primăvară. Procedînd ca buni gospodari, lucrătorii din nu
meroase gospodării de stat și membrii multor cooperative 
agricole, îndeosebi din sudul țării, au trecut cu toate for
țele la lucru. In numai cîteva zile, în regiunile București, 
Galați, Dobrogea au fost grăpate ogoarele de toamnă pe 
zeci de mii de hectare. Știrile sosite la redacție arată că se 
însămînțează suprafețe tot mai mari cu lucernă, borceag, 
mazăre etc. Pentru a se stimula dezvoltarea griului, în nu
meroase unități s-a trecut la fertilizarea suprafețelor 
pective. Acolo unde se simte nevoia, s-au săpat șanțuri 
să asigure scurgerea apei de pe semănături.

Perioada în care se vor executa lucrările de 
măvară este mai scurtă decît în alți ani. Iată de ce 
necesar ca pretutindeni conducerile unităților agricole so
cialiste să urmărească zi de zi starea terenului și, îndată 
ce se poate ieși în cîmp, să se treacă la lucru.

Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole sînt 
chemate să se ocupe îndeaproape de executarea la timp a 
lucrărilor agricole, condiție hotărîtoare pentru obținerea 
unor recolte bogate în 1965.

mecanizatorii din gospodăriile de 
mașini și tractoare, membrii coo-

c o n st r uc ț i i

Ca în i
res- 
care

pri- 
este

• Șantierul devine 
specializate pe faze 
montajul unui bloc

o

Cartierul din Lunca Birzavel

Teatrul de Operă șl Balet al 
P. Homlne : Tosca — (orele 19,30). 

Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L, Caragiale* (sala Comedia) : Apus 
de soare — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Intllnlre cu îngerul — (orele 19,30). Tea- 
trul de Comedie: Rinocerii — (orele 20). 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" (salt 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă min
cinosule — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara- (sala Magheru) : Luna nmos- 
tenițtlor — (orele 19,30). (sala _ « tudio) : 
3.3.3 — (orele 20) Teatrul „Baxbu Dcla- 
vrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Poveste de iarna — (orele 20). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile — (o- 
rele 19,30). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
glale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Anna 
Christie — (orele 20). Teatrul sgtiric-mu- 
zical „C. Tănase" (sala Savoy) : Revista 
dragostei — (orele 20), (sala Victoria) : 
Carnaval la Tănase — (orele 20). Ansam
blul artistic al C.C.S. (Str. Llpsdeni nr. 
59) : O carte despre frumusețe — (orele 
20). Circul de stat : „Vitoșa" — (spectacol 
prezentat de circul din R. P. Bulgaria 
— orele 20).

ndustrie
unitate
18 zile

de montaj • Loturi 
în loc de 30 pentru

La cooperativa agricolă Radovanu, raionul Oltenița. Se examinează 
starea de vegetație a griului

La intrarea în Reșița te întîm- 
pină un ansamblu modern de locu
ințe — Lunca Bîrzavei. Primele 
sute de apartamente și-au primit 
locatarii anul trecut. Pe șantier, lu
crările continuă intens : în lunile 
martie și aprilie vor fi terminate 
aproape 200 de apartamente. An
samblurile de locuințe Lunca Bîr
zavei, Lunca ~ 
23 August 
tonica lor, 
prin zonele 
șului.

Șantierul 
specializată, cu un profil complex 
de operații privind confecționarea 
panourilor mari prefabricate, mon
tarea lor și finisarea construcțiilor. 
Această formă de specializare pe 
produs finit, aplicabilă construcții
lor de panouri mari, permite orga
nizarea unui proces continuu de 
producție de la prepararea betonu
lui pînă la ultimul finisaj de pe șan
tier. Asigurarea unei conduceri u- 
nice pentru poligonul unde se con
fecționează prefabricatele și șantie
rul de construcții-montaj creează 
posibilitatea ca, în viitor, transferul 
de lucrări de șantier în poligon să 
crească din ce în ce mai mult.

Panourile mari prefabricate 
execută în cadrul unui poligon

Pomostului, Moroasa, 
întregesc prin arhitec- 
varietatea de culori și 
verzi noul peisaj al ora

nostru este o unitate

șe 
do-

utilaje moderne de mare ran- 
s-au exe- 

; aproape
tat cu 
dament. Pînă în prezent 
cutat aici și s-au montat 
1500 de apartamente. Betoanele și 
mortarele necesare poligonului pen
tru confecționarea panourilor mari, 
cît și șantierului, se asigură de că
tre o stație centralizată cu o capa
citate de 30 000 mc anual. Poligonul 
livrează zilnic 2,5 apartamente, iar 
șantierul devine din ce în ce mai 
mult o unitate de montaj. Activi
tatea cadrelor de pe șantier este 
permanentă, ca urmare a apropierii 
condițiilor de lucru de cele din în
treprinderile industriale. Necesită
țile de cadre ale poligonului sau 
șantierului se completează reciproc, 
în funcție de urgența lucrărilor. 
Șantierul trimite, de pildă, poligo
nului muncitori pentru prefinisarea 
planșeelor și pereților la cald, ceea 
ce contribuie la îmbunătățirea cali
tății lucrărilor și la reducerea 
timpului de finisaj.

Transportul panourilor mari din 
depozitul poligonului pînă la șan
tier se face cu treilere ; panourile 
ajunse pe șantier sînt montate di
rect fără a mai fi depozitate.

Executarea lucrărilor de montaj 
și finisaj în flux tehnologic a deter
minat studierea atentă a procesului

de producție, cronometrarea fiecă
rei operații. Pentru aceasta s-au 
constituit loturi specializate pe faze; 

■ un lot execută lucrările de fundații 
și de amenajare a drumurilor, adi
că pînă la „cota zero", iar altul lu
crările de montaj, finisaj și de in
stalații — adică toate operațiile 
pînă la darea în folosință a locuin
țelor. Organizarea execuției lucră
rilor pe loturi specializate contri
buie la ridicarea calificării cons
tructorilor, la aplicarea metodei de 
lucru „în lanț”. Se ușurează tot
odată controlul calității pe faze. 
Specializarea pe loturi și organiza
rea lucrului „în lanț" au dus la o mai 
bună eșalonare a lucrărilor și, ceea 
ce este mai important, la îmbună
tățirea calității lor.

O atenție deosebită acordăm ur
măririi execuției lucrărilor pe baza 
graficelor. Prin ele se precizează 
data cînd echipele încep lucrul la 
blocul respectiv și numărul de zile 
afectate execuției operațiilor încre
dințate. Dacă unele echipe nu se în
cadrează în grafic, se completează 
cu muncitori din alte echipe sau 
din poligon, pentru executarea la 
timp a lucrărilor. Spre a asigura 
o mai bună folosire a macaralelor- 
capră, am trecut la mutarea aces
tora de la un bloc la altul fără a le 
demonta. In prezent, o macara se 
schimbă în 24 de ore, față de cîteva 
zile cît dura în anii trecuți.

Executarea unui număr cît mai 
mare de lucrări în poligon, unde

există posibilități 
canizare, are 
pra reducerii duratei construcțiilor. 
Anul trecut, 
unui bloc cu 
fost de 4,5 — 5 luni. Consumul total 
de manoperă pe apartament la o 
serie de blocuri s-a micșorat cu 100 
de ore, montajul terminîndu-se în 
18 zile față de 30 cît era stabilit.

Și finisajul se execută într-un 
timp mai scurt. Procesul tehnolo
gic la această operație a fost reali
zat în flux în 36 de zile vara și 39 
iarna pentru un bloc cu 60 de apar
tamente. Lucrările de finisaj încep 
îndată după ce a fost montat par
terul blocului.

Spre a asigura grăbirea monta
jului, îmbunătățirea calității lucră
rilor și creșterea productivității 
muncii, am luat măsuri pentru pre- 
fabricarea grupurilor de instalație 
(noduri, coloane, piese de scurgere), 
mecanizarea completă a transportu
lui pe verticală prin folosirea ma
caralelor de fereastră, introducerea 
acordului global, crearea de brigăzi 
complexe etc. Echipele de instalatori 
sînt mereu în avans față de grafic, 
iar volumul remedierilor este mic.

Perfecționarea în continuare a 
metodelor înaintate de lucru, adîn- 
cirea specializării șantierului vor 
crea posibilitatea de a obține un 
ritm tot mai rapid de execuție și o 
calitate superioară a lucrărilor la 
viitoarele construcții reșițene.

mari de me- 
urmări pozitive asu-

durata de execuție a
60 de apartamente a

Ing. Eugen MALACHI 
șeful șantierului 
de construcții-montaj 
Reșița
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Semănatul culturilor
timpurii

Scurgerea apei 
de pe semănături

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — cinemascop 

(ambele serii) : Sala Palatului R. P.
Romîne (seria de bilete 1 287 —
orele 19), Patria (10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30).
Regina cîntecelor : București (9,30 ; 

14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10,20; 
16: 18,45; 21,30), Feroviar (9,15; 12; 
17,30; 20,30), Tomis (9,30; 11,45; 14; 
18,30; 20,45). Melodia (9,15; 11,30; 14; 
19; 21,15), Arta (orele 10,30). Spăr- 

cinemascop : Luceafărul (9.15; 
13,45; 16; 18.30; 20,45), Festival (9;

“ oraș : 
18,45; 
18.45; 
18.30; 

20,30). 
13.45; 
15,30; 

Carjoați 
(10; 12; 14; 16;

12; 15; 17; 19: 21). 
(9,30; 11,45; 14.15; 

’63 : Union (14,15;

11.45; 
13.15; 
14.45; 
16.15; 
16,30; 
gătorul 
11,30; 1___  ... ____  _____ _____
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21). Soții în 
Republica (9.15: 11,30; 14; 16,15;
21,15), Capitol (9.15; 11,45; 14; 16,15; 
21,15), Grivița (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
Strigătul Corlei •. Aurora (9; 11,30; 
16,15; 18.45; 21), Flamura (10; 12,15; 
18; 20.30). Nimeni nu știe nimic : 
(10; 12: 14: 16). O stea cade din r 
cinemascop : Victoria 
18,15; 20,30). Volga (10; 
Mofturi 1900 • Central 
16,30; 18,45; 21). Moral __ . _____ _ . .
16,30; 18,45; 21). Pățaniile lui Tolea Kliuk- 
vin : Doina (orele 10 dimineața). Dincolo 
de Cercul polar — Ciclonul : Timpuri 
Noi (10—15,15 în continuare ; 17; 18,45; 
20,45). Nevasta nr. 13 : Buzești (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30) Giulești (10;...............
17,30; 20). Bucegi (9; 11,30; 14; ____
21.30) . Diavolul deșertului : înfrățirea în
tre popoare (10; 15,45; 18; 20,15). Comisa
rul Maigret se înfurie : Cultural (15,30; 
18: 20,30). Cronică cubană : Dacia (15,15; 
17,45; 20,30). Cei șapte magnifici 
mascop : Dacia (9.45; 12,30).
ciudat: Doina (11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). -
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Cu mîinile pe 

*“ ............... •*
forța : Lumina (9,30 
21), Flacăra (14,30; 16,30 
dern (9,45; 12; 14,15;
Șeful : Vitan (16; 18,15; 
Troia — cinemascop : 
18,30; 21).

“
curte : 
(15,30; 
morții
20.30) .

17; 18,45;

12,30; 15;
16,30; 19;

cine- 
Un enoriaș

Calabuch :

oraș : Unirea (16; 18.15; 20.30). Legea si 
‘ ' ............... 11,45; 14; 16.15; 18.30;

‘18,30; 20.30). Mo- 
16,30; 18,45; “.

20,30). Elena din
_____  Munca (10.30: 16; 

18,30:__21). Cîntînd___ în ploaie : Popular
(10,30; 16; 18.15; 20,30). Patru fete într-o

Arta (16; 18,15; 20,30), Moșilor
18; 20,30). Sălbaticii de pe rîul 
— cinemascop: Viitorul (16; 18,15;

TELEVIZIUNE

21).

După recepția lucrărilor

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
în gospodăriile de stat și coopera
tivele agricole din raioanele 
Brăila, Făurei și Galați a început 
semănatul culturilor timpurii. La 
G.A.S. Urleasca s-au însămînțat 
în două zile 60 de hectare cu ma
zăre și borceag, iar la G.A.S. însu
răței — 45 hectare. Tovarășul Ion 
Vlad, directorul trustului Gostat 
Brăila, ne-a comunicat că unită
țile care aparțin de acest trust au 
însămînțat pînă acum aproape 
1 500 hectare cu mazăre, borceag 
și lucernă. De la Consiliul agricol 
raional Făurei am aflat că meca
nizatorii și cooperatorii din Ru- 
șețu, Șuțu, Ianca și din alte co
mune au însămînțat pînă acum 
peste 500 de hectare cu culturi 
timpurii și au pregătit terenul 
pentru semănat pe aproape 3 000 
hectare.

Mecanizatorii și cooperatorii din 
regiunea Galați au pregătit pen
tru semănat peste 15 000 hectare 
și au însămînțat cu mazăre, bor
ceag, lucernă și alte culturi tim
purii 3 000 ha.

BAIA MARE (coresp. „Scîn
teii"). — Vremea frumoasă din 
ultimele zile a permis coopera
tivelor agricole de producție din 
raionul Satu Mare să înceapă 
lucrările de primăvară. O mare 
atenție se acordă evacuării apei 
provenite din topirea zăpezilor de 
pe terenurile joase. în comuna 
Baba Novac, țăranii cooperatori 
au executat canale și șanțuri, e- 
vacuînd apa de pe o mare supra
față cu grîu de toamnă. în comuna 
Hrip, ale cărei ogoare se află în- 
tr-o depresiune, am țptîlnit peste 
150 de țărani cooperatori care lu
crau la efectuarea canalelor de 
drenaj pe aproape 3 000 m 1. Lu
crări similare au fost efectuate și 
la cooperativa agricolă de produc
ție Șătmărel. Nu același lucru 
se poate spune despre coopera
tivele agricole din comunele 
Mădăras, Cărășeu, Micula, Apa 
și altele. Pe terenurile lor se mai 
văd încă ogoare pe cpre băl
tește apa. Este necesar ca în 
toate unitățile să se treacă neîn- 
tîrziat la scurgerea apei de pe 
semănături.

La Galați și în orașele regiunii, 
Trustul regional de construcții ridi
că numeroase blocuri de locuințe și 
clădiri social-culturale, iar la sate 
noi construcții agrozootehnice. Sar
cina principală care se pune în fața 
trustului este ca, paralel cu darea 
în funcțiune la termen a obiective
lor, să execute lucrările la un înalt 
nivel calitativ.

Cum stau însă lucrurile pe unele 
șantiere ale trustului ? în primul 
rînd, la T.R.C. Galați se constată o 
slabă preocupare pentru respectarea 
măsurilor înscrise în procesele ver
bale de recepție. Adesea se procedea
ză astfel: unele construcții se dau în 
folosință cu deficiențe de calitate, 
după o recepție provizorie și for
mală. înlăturarea remedierilor se
sizate este amînătă pînă trece anul 
de garanție. în acest caz beneficia
rii sînt nevoiți să solicite, după un 
timp scurt, fonduri pentru reparații 
la construcțiile noi, cînd normal 
este ca șantierul respectiv, să refacă

lucrările necorespunzătoare. Să mă 
refer la un exemplu. Blocurile W 11 
și W 12 din orașul Galați au fost 
date în folosință în urma unei re
cepții parțiale. Cu acest prilej au 
fost semnalate unele deficiențe de 
execuție: instalația 
centrală nu funcționa, 
trică era incompletă, 
delele de soare. După 
eestora urma să se treacă la recep
ția definitivă, mai ales că instalația 
de încălzire nu fusese deloc recep
ționată și nu i se făcuseră probele 
de funcționare. Cum lucrările n-au 
fost refăcute, nici recepția definiti
vă nu s-a mai efectuat. Diferite co
misii s-au deplasat la fața locului, 
au întocmit procese verbale cu noi 
termene pentru refacerea lucrărilor 
executate de mîntuială. Dar actele 
întocmite s-au semnat, au fost puse 
la dosar, iar instalațiile blocurilor 
nu funcționează normal. Motivul 
invocat de constructor a fost: „re
fuzăm să mai facem vreo remediere

de încălzire 
iar cea elec- 
lipseau per- 
refacerea a-

deoarece a trecut anul de garan
ție...". O asemenea judecată este gre
șită și dăunătoare. Constructorul ar 
trebui să-și pună întrebarea : cum a 
asigurat calitatea lucrărilor ? Și dacă 
unele lucrări au fost executate de 
mîntuială, de ce nu-și respectă obli
gația legală de a le reface în terme
nele stabilite ?

Trustului regional de construcții 
Galați îi revine sarcina de a exe
cuta și un mare număr de cons
trucții agrozootehnice. în marea lor 
majoritate, aceste construcții sînt 
realizate la termen și în bune con
diții de calitate. Totuși, se mai con
stată deficiențe în ce privește apli
carea corectă a prevederilor 
iectelor și 
pe faze de 
cu-Brăila, 
din boxele 
scroafe au 
pămînt, fără stratul de nisip și mor
tar de ciment prevăzut de proiect. 
La G.A.S. Mărășești, secția Făurei,

pro- 
exercitarea controlului 
execuție. La G.A.S. Pis- 
pardoselile de cărămidă 

maternităților pentru 
fost așezate direct pe

s-a constatat că instalația de alimen
tare cu apă nu era complet termina
tă, iar unele lucrări erau necores
punzătoare. Construcțiile au fost date, 
în folosință în această stare fără a 
fi recepționate. în urma unei analize 
s-au stabilit măsuri corespunzătoare. 
Dar măsurile stabilite nu au fost a- 
plicate, iar angajamentul constructo
rului de a termina și da în folosin
ță o lucrare pentru care a încasat 
bani a rămas o vorbă în vînt.

Pentru ca deficiențe de felul celor 
arătate aici să nu se mai repete, so-‘ 
cotim că e necesar ca activitatea 
serviciilor controlului tehnic de cali
tate, la trust și pe șantiere, să cons
tituie subiectul unei temeinice ana
lize. Totodată, considerăm că ar fi 
bine ca în această muncă să fie nu
mite cadre cu o pregătire temeinică, 
cu o bogată experiență practică. A- 
ceste măsuri, completate pe șantie
re cu un control riguros pe faze de 
execuție, vor permite constructori
lor să prezinte la recepție numai 
lucrări de bună calitate.

Ing. loan MIJA
șeful inspectoratului regional 
pentru construcții Galați

tehnică 
tn In- 
Beghe- 

de

Orele 18,30 ; Universitatea
la televiziune : Automatizări 
dustria minieră, de Liviu
geanu, inginer șef la Institutul 
proiectări de aparataj electrotehnic și 
instalații de automatizare. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 20,00 — Săptă- 
mîna. 21.00 — Filmul documentar japo
nez Fujy Yama. 21,30 — Emisiune de artă 
plastică : Din tainele gravurii — de Paul 
Constantin. 21,50 — Cîntă orchestra Ed- 
mundo Ros (VIII). în încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare, cu cerul temporar noros, mai ales 
în Oltenia și Moldova. Local, în Cîmpia 
da vest a plouat. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, din sectorul estic. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 16 grade la Sebeș, Blaj, Răuti, 
Vărădia și I.ugoj și 2 grade la Sulina și 
Corzu. In Cîmpia I? - - J-—
ceață. în București î .------- -------
toare, cu cerul noros la început, apoi 
variabil. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din est. Temperatura maximă 
a atins 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 martie a.c. In țară : Vreme 
relativ umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit în jumătatea de nord a 
țării, unde vor cădea ploi locale. In rest, 
ploi izolate. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări din sectorul vestic. Tempera
tura ușor variabilă. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade, iar 
maximele între 3 și 13 grade, local mal 
ridicate. Izolat ceață. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul variabil, 
temporar acoperit, favorabil ploilor slabe. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura ușor 
variabilă.

Sebeș, Blaj, Răuti,

Dunării s-a produs 
Vreme schimbă-

0 nouă colecție E E LE R

De ce nu pot ieși toate tractoarele
Ne aflăm la începutul campa

niei agricole de primăvară. Pe 
ogoarele regiunii Argeș vor lucra 
peste 6 000 de tractoare și 3 500 
de semănători. Prin folosirea 
gospodărească a pieselor de 
schimb existente și recondiționa- 
rea unor repere, cele 11 S.M.T.- 
uri din regiune au reușit să re
pare circa 99 la sută din totalul 
tractoarelor și mașinilor agricole 
cu care se va lucra în primă
vară. Există însă în S.M.T.-urile 
din regiune tractoare și mașini 
care nu au fost încă reparate și 
nici nu se întrevăd posibilități ca 
ele să poată fi puse curînd în 
stare de funcționare. De ce ? 
Pentru că nu se găsesc piese de 
schimb. Iată cîteva exemple. La 
S.M.T. Recea nu pot fi reparate 5 
tractoare, iar la S.M.T. Teiu 3 din 
cauză că lipsesc supape de refu
lare, arbori motor, chiulase U 27, 
pinioane, elemenți, pompe de in
jecție. Stațiunile Mărăcineni, Pe- 
trești și altele nu au primit de la 
reparații capitale tractoarele tri
mise la atelierele din Ciulnița și 
Roșiori de Vede, tot din cauză că 
nu se găsesc piese de schimb.

Notele de comandă pentru pie
sele necesare au fost înaintate 
bazei de aprovizionare Pitești cu 
mult înainte de aducerea trac-

toarelor din cîmp. In loc să pri
mească ceea ce au cerut, stațiuni
le au primit adrese. Baza de apro
vizionare nr. 10 din Pitești moti
vează că reperele solicitate de 
unități lipsesc deoarece n-au fost 
livrate de întreprinderile produ
cătoare : uzinele „Tractorul" din 
Brașov, „Semănătoarea" din Bucu
rești, „7 Noiembrie" Craiova și 
altele. Trebuie spus însă că a- 
ceastă bază n-a asigurat la 
timp, în cantități suficiente, nici 
repere care existau. Așa se expli
că de ce în regiunea noastră mai 
sînt acum de reparat peste 20 de 
tractoare.

S.M.T.-urile întîmpină și alte 
greutăți. In stațiuni există trac
toare care nu vor putea fi porni
te decît prin remorcare: unora 
le lipsesc electromotoare, altora 
dinamuri.

Luînd cît mai urgent măsurile 
ce se impun, forurile tutelare și 
conducerile întreprinderilor pro
ducătoare de piese de schimb vor 
ajuta unitățile agricole să încea
pă lucrările în cîmp cu toate ma
șinile și tractoarele de care 
dispun.

a Editurii

K J
1 |r

V. NEGESCU 
M. CHIRIAC 
coresp. voluntari

Editura politică inițiat recent o 
nouă colecție, cuprinzînd o selecție din 
scrierile clasicilor marxism-leninismului 
legate de importante probleme actuale 
ale construcției socialiste. Destinate in- 
vățămtntului politic, aceste culegeri pun 
la îndemîna publicului cititor extrase 
din operele lui Marx, Engels,-Lenin, în 
care sînt formulate principiile teoretice 
fundamentale ale marxismului intr-o se
rie de domenii.

Intr-b ținută grafică îngrijită, cu un 
format adecvat, aceste culegeri de pro
porții reduse sînt menite să contribuie la 
răspîndirea largă a învățăturii marxist- 
leniniste in țara noastră, mijlocind un 
contact strîns cu bazele teoretice ale 
construcției socialiste.

De curînd a apărut in librării primul 
titlu al acestei colecții: „Marx-Engels- 
Lenin. Rolul industriei în dezvoltarea so
cietății"'.

Viața și ideile lui G. Barițiu
Cărturar înaintat și om de știință, în

temeietor al presei romînești din Tran
silvania, militant 
rarea socială și 
aflafi sub jugul 
(1812—1893) a 
multilaterală timp de aproape șase de
cenii.

Noua culegere antologică a scrieri
lor lui Barifiu, apărută recent ’), cuprin
de studii și articole ilustrative atît pen
tru gîndirea sa socială și filozofică, cît 
și pentru activitatea social-politică și 
știinfifică, punînd astfel în evidență va
rietatea domeniilor abordate de el, con
secventa ideilor sale progresiste.

După studii la Cluj și Blaj — acest 
din urmă oraș fiind în secolul trecut un 
cunoscut centru de cultură romînească 
— Barițiu devine profesor de fizică mai 
înfîi la Blaj, apoi la Brașov, De pe 
atunci se vădește orientarea sa antifeu
dală în cîteva discursuri consacrate me
nirii școlii, care confin un program de 
luminare a poporului. Vădind o cunoaș
tere clară a imperativelor istorice, el se 
consacră cu pasiune luptei antifeudale. 
Lui îi aparfine inițiativa, în 1838, de 
editare a unor periodice romînești, care, 
în concepția lui, trebuiau să constituie 
tribune ale acestei lupte : „Foaia 
literară", devenită apoi „Foaia pen
tru minte, inimă și literatură", și „Ga
zeta de Transilvania". In împreju-

neobosit pentru elibe- 
națională a romînilor 

habsburgic, G. Barițiu 
desfășurat o activitate

*) Viața și ideile lui G. Barifiu. Stu
diu introductiv, antologie și note de 
Radu Panfazi. Editura științifică 1964.

fanatismul religios. 
Dintr-o perspectivă rafionalistă, Barițiu 
face elogiul științei, relevă importanța 
științelor tehnice și cere oamenilor de 
știință să fie slujitori ai cauzei liber
tății.

In articolele sale, el înfățișa tablouri 
zguduitoare ale asupririi feudale, de- 
monstrînd totodată că asuprirea feudală 
era resimțită cel mai greu în Transil
vania de populația romînească, supusă 
unei duble oprimări : sociale și națio
nale. El a cerut desființarea iobăgiei 
fără răscumpărare și acordarea de 
drepturi populației romînești.

Numeroase articole din culegere ni-l 
înfățișează pe G, Barițiu ca militant 
pentru eliberarea națională a romîni
lor transilvăneni și pentru unitatea na
țională a romînilor
dreptul populației romînești de a fo
losi limba sa în școli, în administra
ție, se opune retrograzilor care mani
festau neîncredere în posibilitățile de 
exprimare ale limbii romîne etc. Bari
țiu a oferit totodată și un strălucit 
exemplu de atitudine antișovină. Ura 
nu există între națiuni, afirma el, ci 
între clasele privilegiate și cei asu
priți. Intre națiuni trebuie să se insta
leze

G, Barițiu a desfășurat o vie activi
tate pentru crearea unei culturi romî
nești, apărînd ideea specificului cultu
ral al fiecărui popor și necesitatea im
perioasă a afirmării în acest domeniu. 
Creația culturală originală reprezintă,

istoricilor ilumi- 
Șincai, S. Micu 

originea romană 
romîn, ca și ei

arăta el, contribuția fiecărui popor la 
patrimoniul culturii universale.

Activitatea sa științifică pe tărîmul 
istoriei este pătrunsă de un patriotism 
luminat. Preocupările lui G. Barițiu 
pentru istorie au izvorît din concepția 
sa justă asupra rolului acestei discipli
ne în lupta pentru eliberare socială și 
națională. El acordă o mare prețuire 
marilor săi înaintași, 
niști transilvăneni G. 
ș. a. Ca și ei, relevă 
a limbii și poporului
scrie o istorie militantă. G. Barițiu re
pudiază istoria concepută ca o înșiruire 
de domnii și războaie, năzuind către o 
știință care să studieze „modul viețui
rii", relațiile sociale, clasele, instituțiile. 
De aici derivă și atenția acordată, în 
scrierile sale istorice, stării sociale, si
tuației economice etc.

Studiul introductiv care însoțește vo
lumul antologic al scrierilor lui G. Ba- 
rițiu reține datele esențiale din viața 
militantului social transilvănean și în
treprinde o analiză sistematică a idei
lor promovate în variatele sale scrieri 
Evidențiind valoarea gîndirii înaintate a 
lui Barițiu, autorul studiului consem
nează, totodată, și limitele ei : con. 
cepția idealistă asupra istoriei ; accen
tuarea, spre sfîrșitul vieții, a limitelor 
de clasă burgheze ; influența suferită 
din partea poziției latinizante a unor 
scriitori din Ardeal etc. In studiu sînt 
clarificate o serie de noțiuni ca : ilu
minist, democrat burghez ș. a fapt ce-l 
ajută pe cititor să înțeleagă mai adînc 
semnificația luptei lui G Barițiu îm
potriva asupririi, pentru eliberarea na
țională, pentru progres social.

clasele de oa- 
„somnul 

fapt trezirea

rările deosebit de grele ale asupririi vității lui Barifiu. El combate cu pa- 
sociale și nafionale din Transilvania do- siune superstif ii le, 
minată de habsburgi, Barifiu militează 
cu tenacitate pentru eliberarea popu
lației romînești. Calea aleasă era aceea 
a luminării poporului, formulă cu sen
suri multiple, după cum se va vedea. 
Deviza sa este de acum înainte „lăți
rea” culturii la „toate
meni” (p. 69). Trezirea din 
neștiinfei" însemna în 
conștiinței politice și naționale a po
porului romîn. Articolele lui Barifu 
despre școală și educație („Diserta
ția", din 1835, „Cuvîntarea scolasti- 
cească”, din 1837), articolele pe teme 
economice și politice („Partidele po
litice”, „Unio frium nationum” ș. a.), 
studiile istorice („Părți alese din istoria 
Transilvaniei pe două sute ani în urmă" 
ș. a.), activitatea sa politică în timpul 
revoluției de la 1848, apoi în Dieta 
din Cluj, în Senatul din Viena urmă
resc cu o impresionantă stăruință ace
lași scop al trezirii conștiinței poporu
lui romîn și al eliberării sale sociale și 
naționale.

în scrierile lui G. Barițiu e prezentă 
o ascuțită critică socială, după cum ne 
demonstrează aproape fiecare pagină 
inclusă în volumul de față. Convins că 
omenirea e antrenată într-un continuu 
proces de prefaceri, el întreprinde o 
critică pe un front larg, începînd cu 
obscurantismul, frecînd apoi la critica 
asupririi și a tiraniei care mențin po
poarele în neștiință și în mizerie. Cri
tica obscurantismului constituie una 
din coordonatele permanente ale acti-

■ n

El demonstrează

fraternitatea.

Nicolae GOGONEAȚA

*
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DIN TOATE COLȚURILE ȚĂRII

SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

La C.C. al P.M.R., Consiliul de 
Stat al R. P. Romîne au sosit nu
meroase scrisori și telegrame ale 
colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderi, cooperative 
agricole de producție, gospodării 
de stat, S.M.T.-uri, școli, univer
sități, instituții culturale și ști
ințifice, precum și din partea a 
numeroși cetățeni, care adresează 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej urări de însănătoșire grabnică 
și exprimă hotărîrea lor de a munci 
neobosit pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

Astfel, în scrisoarea trimisă de 
colectivul uzinei „Grivița roșie" se 
spune:

„Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, colectivul Uzinei 
„Grivița roșie" a aflat cu întristare 
despre starea sănătății dumnea
voastră. Pentru noi, cei ce muncim 
în această uzină, ca și pentru în
tregul popor, viața și activitatea 
dumneavoastră ne sînt o pildă vie, 
un exemplu de patriotism fierbinte, 
de înaltă răspundere față de soarta 
poporului nostru.

De numele dumneavoastră iubit 
a’nt strîns legate toate mărețele rea
lizări obținute de oamenii muncii, 
creșterea nemăsurată a prestigiului 
partidului și țării noastre în în
treaga lume.

Prețuind din adîncul sufletului tot 
ce ați făcut pentru viața luminoasă 
și fericită a noastră și a familiilor 
noastre, vă dorim grabnică însănă
toșire pentru a vă putea îndeplini 
în continuare înalta misiune în con
ducerea partidului și statului, pen
tru a ne călăuzi spre noi victorii în 
înflorirea patriei socialiste.

Au trecut puține zile de cînd am 
avut fericirea de a vă avea in mij
locul nostru cu ocazia alegerilor de 
Ia 7 martie. Dorindu-vă, încă o dată, 
din toată inima însănătoșire deplină, 
ne exprimăm dorința de a vă re
vedea cît mai curînd în mijlocul 
harnicului nostru colectiv, care vă 
poartă cel mai înalt respect și care 
vă asigură că și pe viitor va înde
plini cu cinste toate sarcinile ce-i 
vor fi încredințate de partid".

De la Universitatea din București 
a sosit o scrisoare, în care se spune : 
„Mult stimate și iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, profesorii 
și studenții Universității din Bucu
rești au citit astăzi cu profundă 
emoție buletinul medical despre 
starea sănătății dumneavoastră. 
Gîndul lor unanim se îndreaptă eu 
nețărmurită dragoste către acela 
care, în fruntea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, a luptat cu atîta abnegație și 
devotament neabătut pentru con
struirea vieții noi a patriei noastre.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
deschis larg porțile Universității 
pentru toți tinerii însetați de cu
noaștere și adevăr, făurindu-le con
diții optime de învățătură, a creat 
cadrelor didactice largi posibilități 
de cercetare științifică, ele putînd 
aduce, în felul acesta, o substan
țială contribuție la dezvoltarea ma
rilor tradiții de cultură ale poporu
lui nostru, la înfăptuirea mărețului

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Raportul Comisiei de validare a mandatelor 
deputaților Marii Adunări Naționale 

prezentat de deputatul Demostene Botez
Tovarăși deputați și deputate,
Comisia de validare, aleasă în 

baza art. 31 din Constituția Repu
blicii Populare Romîne, a procedat 
la verificarea documentelor pe baza 
cărora au fost declarați aleși de
putății în Marea Adunare Naționa
lă, în alegerile ce au avut loc la 
data de 7 martie 1965

Comisia de validare a examinat 
pentru fiecare deputat în parte pro
cesele verbale ale comisiilor e- 
lectorale de circumscripții, ale co
misiilor electorale ale secțiilor de 
votare, precum și celelalte docu
mente cuprinse în dosarele de ale
geri, puse la dispoziție de Comisia 
Electorală Centrală.

Comisia de validare raportează 
TVlarii Adunări Naționale că toți cei 
465 deputați au fost declarați aleși 
în strictă conformitate cu prevede
rile Constituției Republicii Popu
lare Romine și a legii nr. 9/1952; nu 
s-a depus nici o contestație împo
triva valabilității alegerii deputați- 
lor în Marea Adunare Națională.

Tovarăși și tovarășe,
Permiteți-mi să vă prezint unele 

date cu privire la componența de
putaților aleși în Marea Adunare 
Națională pentru cea de-a 5-a legis
latură.

Marea Adunare Națională se 
compune din: 218 deputați munci
tori, adică 47 la sută, 54 țărani, adi
că 11,5 la sută, și 193 deputați in
telectuali, adică 41,5 la sută.

234 deputați, adică jumătate din 
totalul celor aleși, lucrează nemij
locit în întreprinderi, pe șantiere, în 
transporturi. în unități agricole, în 
laboratoare, spitale, școli și institu
ții de artă, unde își aduc o 
contribuție de seamă la activitatea 
creatoare ce se desfășoară în toate 
domeniile vieții economice, sociale 

program de muncă constructivă al 
țării, la creșterea patrimoniului ști
inței mondiale.

Partidul Muncitoresc Romîn, Co
mitetul său Central în frunte cu 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Gheorghiu-Dej, au creat viața nouă, 
înfloritoare a țării, în admirația în
tregii lumi. Partidul a asigurat Ro- 
mîniei libertatea adevărată și ulti
mul locuitor al ei este pătruns de 
mîndrie patriotică atunci cînd pro
nunță, cu nețărmurit devotament, 
numele iubiților săi conducători.

Iată de ce astăzi, toți profesorii și 
studenții universității noastre își u- 
nesc gîndurile lor arzătoare pentru a 
vă ura din adîncul sufletului lor să
nătate".

Membrii cooperativei agricole de 
producție Vernești-Buzău arată în 
telegrama lor : „Cu inimile îndure
rate noi, membrii cooperativei noas
tre de producție agricolă, am auzit 
la radio știrea că dumneavoastră 
sînteți bolnav. Sîntem alături de 
dumneavoastră și vă dorim însănă
toșire.

Vă dorim sănătate spre binele și 
fericirea tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră".

„Noi, muncitorii, inginerii și tehni
cienii Atelierelor de reparat mate
rial rulant „16 Februarie" din Cluj, 
împreună cu întregul nostru popor 
— se spune în altă telegramă — am 
aflat cu adîncă strîngere de inimă 
vestea despre starea sănătății dv. 
Animați de dragostea nemărginită și 
recunoștința fierbinte cu care vă 
înconjurăm, vă dorim, scumpe to
varășe Gh. Gheorghiu-Dej, însănă
toșire cît mai grabnică pentru a vă 
putea consacra și mai departe în
treaga înțelepciune și putere de 
muncă spre binele și fericirea po
porului romîn.

Vă reafirmăm hotărîrea nestrămu
tată de a strînge și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului nostru 
drag, al Comitetului său Central în 
frunte cu dvs., fiu credincios și con
ducător încercat al poporului nostru, 
de a nu precupeți nici un efort în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
înțelepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn. Ca întotdeauna gîndurile 
noastre, inimile noastre sînt alături 
de dvs.

Vă dorim încă o dată multă sănă
tate".

In scrisoarea colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
Șantierul naval Galați se spune : 
„Ne exprimăm dorința fierbinte, 
iubite tovarășe Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, ca starea sănătății dvs. să 
se îmbunătățească, spre binele par
tidului, al patriei și al întregului nos
tru popor. Vă asigurăm pe dvs., cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, că 
oamenii muncii din Șantierul naval 
Galați sînt hotărîți să strîngă și mai 
mult rîndurile în jurul conducerii 
partidului și statului nostru, să nu 
precupețească nici un efort pentru 
realizarea sarcinilor ce le revin.

Vă dorim, scumpe tovarășe 
Gheorghiu-Dej, însănătoșire grab
nică".

și culturale pentru continua înflo
rire a țării, creșterea bunăstării po
porului, pentru socialism și pace.

Din totalul deputaților, 189 dețin 
funcții de conducere în organele 
centrale și locale de partid, organi
zațiile de masă și de stat.

Din numărul total al deputaților 
Marii Adunări Naționale, 67 sînt 
femei muncitoare, țărănci, intelec
tuale.

Compoziția deputaților Marii A- 
dunări Naționale oglindește deplina 
egalitate a tuturor cetățenilor, uni
tatea și prietenia trainică dintre po
porul romîn și naționalitățile con
locuitoare. Din totalul deputaților 
aleși, 85,6 la sută sînt romîni și 14,4 
la sută din rîndul minorităților na
ționale — maghiari, germani, evrei, 
ucrainieni, sîrbi etc.

După vîrstă, deputății Marii A- 
dunări Naționale se împart astfel : 
116 au vîrsta pînă la 35 ani, 228 
între 35 și 50 ani, 121 peste 50 de 
ani, ceea ce reprezintă o îmbinare 
armonioasă între experiența de via
ță mai îndelungată a cadrelor vîrst- 
nice cu elanul și entuziasmul cadre
lor tinere.

Toți deputății aleși în Marea A- 
dunare Națională au fost candidați 
ai Frontului Democrației Populare. 
Ei sînt membri ai Partidului Mun
citoresc Romîn, ai sindicatelor, ai 
Uniunii Tineretului Muncitor, ai co
mitetelor de femei, ai altor orga
nizații economice, culturale și ob
ștești.

Dintre deputății aleși în Marea 
Adunare Națională, 379, adică 81,5 
la sută, sînt decorați cu ordine și 
medalii ale Republicii Populare Ro
mîne, laureați ai Premiului de Stat 
și deținători ai altor distincții con
ferite de statul democrat-popular 
pentru aportul lor însemnat la con

în scrisoarea trimisă de cadrele 
didactice și de studenții Universi
tății „Babeș-Bolyai" din Ciuj se 
spune: „Vestea despre starea sănă
tății dvs. a produs o emoție adîncă 
în rîndurile noastre. Profund recu
noscători pentru minunatele condi
ții create de partid dezvoltării învă- 
țămîntului, propășirii științei și cul
turii, studenții și dascălii lor vă 
poartă, scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o dragoste fierbinte. 
Dorim din toată inima ca aceste 
sentimente de dragoste, recunoș
tință și înaltă prețuire, care sînt în 
același timp sentimentele adinei ale 
întregului popor, să vă dea noi forțe 
pentru a grăbi însănătoșirea dvs.

Ne angajăm în fața dvs., tovarășe 
Gh. Gheorghiu-Dej, că vom depune 
întreaga capacitate și putere de 
muncă pentru desăvîrșirea pregăti
rii noastre profesionale și politico- 
ideologice, pentru formarea unor 
noi promoții de specialiști la nive
lul cerut de dezvoltarea științei, teh
nicii și culturii contemporane.

Vă dorim încă o dată, iubite to
varășe Gh. Gheorghiu-Dej, însănă
toșire grabnică și puteri depline 
pentru a ne conduce cu aceeași clar
viziune, fermitate și înțelepciune 
spre un viitor tot mai strălucit în 
scumpa noastră patrie".

De la muncitorii, inginerii și teh
nicienii Atelierelor Nicolina-Iași a 
sosit următoarea telegramă :

„Vă urăm din toată inima însă
nătoșire pentru ca în fruntea Co
mitetului Central al P.M.R. să asi
gurați mai departe conducerea desti
nelor poporului nostru pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
Ne sînt vii în memorie acele zile 
cînd ne-ați făcut marea cinste de a 
fi în mijlocul nostru. îndrumările 
prețioase care ne-au fost date au 
constituit și constituie un puternic 
imbold în munca pe care o desfă
șurăm pentru îndeplinirea mărețe
lor sarcini stabilite de partid și 
guvern. Exprimîndu-ne din nou de
votamentul și dragostea noastră 
nețărmurită pentru dvs., iubite to
varășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru întreg Comitetul Central, vă 
asigurăm că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a îndeplini și de
păși planul de stat pe anul 1965 la 
toți indicatorii în condiții de calitate 
superioară, conștienți că prin aceasta 
ne aducem contribuția la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Populară Romînă".

într-o altă telegramă se spune : 
„Luînd cunoștință de starea sănă
tății dumneavoastră din buletinul 
medical, comitetul de partid și toți 
petroliștii din schela Boldești vă do
resc însănătoșire, pentru a activa în 
continuare în fruntea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Stat, a conduce mai departe po
porul nostru în măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului în Republica Populară Ro
mînă".

Asemenea calde cuvinte și urări de 
sănătate sînt cuprinse și în celelalte 
scrisori adresate tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej de oamenii mun
cii de la orașe și sate.

struirea socialismului în țara noa
stră ; 26 de deputați poartă înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socialiste.

Tovarăși deputați și deputate,
Componența Marii Adunări Națio

nale reflectă puternic caracterul ei 
reprezentativ, faptul că în cel mai 
înalt organ al puterii de stat au fost 
aleși oameni care și-au cîștigat res
pectul și încrederea poporului mun
citor, care cunosc îndeaproape viața 
maselor, care au dovedit prin fapte 
profundul lor devotament pentru 
cauza socialismului și sînt ferm ho
tărîți să slujească cu credință inte
resele poporului și patriei.

Alcătuirea Marii noastre Adunări 
Naționale este o demonstrație deo
sebit de grăitoare a noilor rînduieli 
profund democratice în Republica 
Populară Romînă și o puternică 
chezășie pentru mersul mereu înain
te al țării noastre pe linia progre
sului în toate domeniile de activi
tate, spre ridicarea continuă a ni
velului de trai material și cultural 
al poporului.

Tovarăși deputați și deputate,
In urma verificării documentelor 

puse la dispoziție de Comisia Elec
torală Centrală privind alegerea de
putaților în Marea Adunare Națio
nală, Comisia de validare constatînd 
că toți cei 465 candidați, inclusiv cei 
19 membri ai Comisiei de validare, 
a căror alegere ca deputați a fost 
verificată de către președintele de 
vîrstă, au fost declarați aleși depu
tați în Marea Adunare Națională, 
pe baza respectării prevederilor 
Constituției Republicii Populare Ro
mîne și a Legii nr. 9/1952, supune 
spre aprobare Marii Adunări Națio
nale validarea mandatelor pentru 
fiecare dintre deputății aleși.

Informații
Ambasadorul R. P. Mongole la 

București, Togoociin Ghenden, a ofe
rit joi după-amiază un cocteil cu 
prilejul celei de-a 44-a aniversări a 
Armatei Populare Mongole. Au par
ticipat general-maior Ionel Vasile, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noastre ar
mate. Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★

Cu prilejul deschiderii Expoziției 
de artă plastică bulgară la Bucu
rești, ambasadorul R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă, Gheorghi Bogdanov, 
a organizat joi după-amiază, la re
ședința sa, o întîlnire între artiștii 
plaștici bulgari și artiști plastici 
romîni.

★

Joi după-amiază s-au încheiat lu
crările Conferinței internaționale 
organizate la București de Biroul 
regional pentru Europa al Organi
zației Mondiale a Sănătății, în co
laborare cu Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale din R. P. Ro
mînă, care a avut ca temă comba
terea și prevenirea bolilor cardio
vasculare. Au participat specialiști 
din 27 de țări. Reprezentanții ță
rilor participante au prezentat ra
poarte privind principalele aspecte 
ale patologiei cardio-vasculare, după 
care au avut loc discuții. In rapor
tul acad. prof. C. Iliescu, consilier 
temporar al O.M.S., directorul Cen
trului de asistență a cardiacilor 
ASCAR-București, au fost subliniate 
aspectele organizării asistenței acor
date în țara noastră bolnavilor car- 

. dio-vasculari.
(Agerpres)

In stațiunile 
balneoclimaterice

în stațiunile balneo-climaterice 
din întreaga țară se desfășoară pre
gătiri în vederea sezonului de vară. 
La Sinaia și Bușteni se află în curs 
de amenajare peste 20 vile care 
vor fi dotate cu mobilier nou, se re
profilează unele unități comerciale. 
Iubitorii de sport vor avea la dispo
ziție noi baze sportive. în stațiunile 
cu ape termale „Victoria" și „IMai", 
din apropierea orașului Oradea, 
unde își vor petrece concediul și vor 
beneficia de tratament balnear peste 
10 000 de persoane, au fost reame- 
najate parcurile și se reamenajează 
ștrandurile. La stațiunea „8 Mai“- 
Tinca s-a dat în folosință un nou 
pavilion cu o capacitate de 100 de 
locuri, iar la Moneasa se prevede 
construirea unui bloc alimentar. La 
Slănic-Moldova se vor introduce a- 
nul acesta pentru prima oară tra
tamente cu băi de acid carbonic 
destinate afecțiunilor tubului diges
tiv.

(Agerpres)

O mare rezervație 
naturala

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
In raza comunei Bazoș (regiunea 
Banat) există una dintre cele mai 
mari rezervații de arbori din țară. 
Acest parc dendrologic, întins pe o 
suprafață de 64 ha, cuprinde peste 
400 de specii de arbori și arbuști 
care cresc pe toate continentele. Se 
găsesc aici cireșul japonez care în
florește înaintea ghioceilor, salcîmul 
canadian, alunul turcesc etc. An de 
an, cercetătorii recoltează însemna
te cantități de semințe folosite la 
extinderea rezervației sau la îmbo
gățirea florei altor parcuri din țară.

300 000 DE ANI VECHIME

In timpul unor săpături efectuate la 
Latamne, în Siria, s-au găsit urmele 
unei tabere de vînătoare, considerată 
cea mai veche din cele descoperite pînă 
acum. Această tabără, aflată la 30 m 
deasupra nivelului actual al rîului 
Oronto, are, după aprecierea arheolo
gilor, o vechime de circa 300 000 de 
ani. S-au găsit aici topoare de silex 
și alte unelte și arme de vînătoare, 
precum și oase de elefant, hipopotam, 
rinocer, antilopă uriașă, cerb uriaș și 
alte animale caracteristice perioadei 
interglaciare. In acea perioadă regi
unea respectivă era o pășune bogată, 
străbătută de văi în care creșteau 
păduri de stejar după cum o atestă 
polenul de stejar găsit la fața locului. 
Surpriza cea mai mare a constituit-o 
însă dezgroparea unei construcții din 
blocuri de calcar. S-a emis ipoteza 
că ar fi vorba de colibe de pîndă, con
struite și folosite ca atare de omul 
primitiv.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
RUHR Noi dificultăți
în industria

Pe piața vest-germană de com
bustibil se desfășoară de mai 
mulți ani o acerbă luptă de con
curență între cărbune și produsele 
petroliere. In această luptă, căr
bunele pierde tot mai mult tere
nul.

Săptămînalul francez „L’EXPRESS", 
referindu-se la această situație, a- 
răta că din 1957 pînă în 1964, 
deci „în numai șapte ani, în R. F. 
Germană producția de cărbune a 
scăzut cu 10 milioane tone, iar con
sumul de produse petroliere a cres
cut cu 35 milioane tone". în de
cursul acestor ani s-au acumulat 
uriașe stocuri de cărbune nevîndut, 
care numai rareori au scăzut sub 
10 milioane tone. Ca urmare, în ba
zinele carbonifere vest-germane au 
fost închise numeroase mine, iar 
zeci de mii de mineri și-au pierdut 
locurile de muncă, fiind nevoiți să-și 
caute de lucru în alte ramuri in
dustriale.

Procesul este în desfășurare. Iată 
ce scrie ziarul „DIE WELT" despre 
situația din Ruhr — principala re
giune carboniferă vest-germană — 
în primele două luni ale anului a- 
cesta :

„în unele mine din bazinul Ruhr- 
ului, din care se extrage cărbune cu o 
scăzută putere calorică, va fi inevi
tabilă suspendarea unor schimburi. 
Aceasta este părerea unanimă a 
conducătorilor minelor a căror des
facere a scăzut simțitor. In prezent, 
cărbunele cu o scăzută putere ca
lorică, folosit în scopuri casnice, se 
depozitează pe teritoriul minelor.

Numai în luna februarie stocurile 
de cărbune nevîndut au crescut cu 
1,45 milioane tone, atingînd 10,46 
milioane tone. Cele mai mari re
zerve acumulate pînă acum în Ruhr 
s-au înregistrat în 1959, cînd au în
sumat 17,80 milioane tone. Specia
liștii afirmă că în cazul cînd produc
ția își va menține ritmul de pînă a- 
cum, după ce va înceta încălzitul în 
case, rezervele de cărbune nevîndut 
vor atinge rapid nivelul din 1959.

In februarie — continuă ziarul — 
extracția de cărbune brun a scăzut 
de la 12,21 milioane tone la 11,25 
milioane tone. Și producția de cocs 
s-a redus de la 3,27 la 2,96 milioa
ne tone. Rezervele de cocs însumea
ză acum 1,10 milioane tone, iar cele 
de cărbune brun — 9,35 milioane 
tone. în acest fel numai cantitățile

Odiseea unor emigranți
Ziarul vest-german „FRANKFUR

TER RUNDSCHAU" a publicat un 
reportaj de Linde Herrmann, consa
crat tragediei emigranților portu
ghezi.

„La «Junta de Emigragao» — bi
roul portughez de emigrare din Lisa
bona — se prezintă zilnic sute de 
muncitori, care vor să caute de lu
cru peste hotare. In primul rînd 
muncitori agricoli — categoria cea 
mai prost plătită în Portugalia — vor 
să plece în R.F.G., Elveția și Franța. 
«Junta de Emigragao» îi ajută să gă
sească un loc de muncă în străinăta
te doar pe muncitorii care nu sînt 
suspectați de a desfășura o activitate 
opoziționistă față de regim.

Toți acei care nu au posibilitatea 
să emigreze legal încearcă să treacă 
frontiera clandestin. In căutarea 
unui trai mai bun, ei acceptă 
ajutorul unor persoane dubioase, care 
pretind că-i pot duce peste frontieră. 
Neavînd pașapoarte, nici contracte 
de muncă, necunoscînd limba țării 
spre care se îndreaptă, acești oameni 
constituie o pradă ușoară pentru o 
seamă de indivizi care, în urma unor 
promisiuni vagi, reușesc să-i depose
deze pe acești nenorociți de ultimele 
lor economii. Aproape zilnic se înre
gistrează la frontiera spaniolă ares
tări ale unor muncitori por
tughezi, lipsiți complet de mijloace, 
care încearcă să treacă în Franța. 
Sau, ajunși în sfîrșit în Franța, ei

ZĂPADA Șl PINII ROMANI

Autoritățile municipale au dispus 
efectuarea unui recensămînt al pinilor 
din capitala Italiei. Căderile de ză
padă, care au surprins iarna aceasta 
Roma, au provocat prăbușirea a peste 
2 000 din acești copaci. Oamenii 
de știință sînt alarmați de reduce
rea considerabilă a spațiilor verzi din 
Roma, unde pentru fieoare din cei 
2 500 000 de locuitori nu revin decît 
cîte 2,5 metri pătrați de spațiu verde, 
„în curînd nu vom mai vedea pini 
decît pe cărțile poștale", spun locui
torii Romei.

PUTERNIC URAGAN 
PE RÎUL TENNESSEE

Un puternic uragan s-a abătut asu
pra văii rîului Tennessee, provocînd 
serioase daune materiale, îndeosebi în 
orașele Tuscumbia și Sheffield. Aproa
pe 30 de persoane au fost rănite. In 
unele locuri s-a întrerupt aprovizio
narea cu energie electrică. în apro
pierea barajului „Wilson" vîntul a 
doborît un turn de televiziune de 100

carboniferă
de cărbune brun nevîndute au spo
rit cu 1,34 milioane tone.

în timp ce, la sfîrșitul lui ianuarie, 
în industria carboniferă mai lucrau 
347 192 de mineri, la sfîrșitul lunii 
februarie numărul lor a fost de 
344 500".

Publicația sindicală vest-germană 
„EINHEIT", referindu-se la consecin
țele pentru muncitori ale înrăutățirii 
situației în industria carboniferă, 
scrie :

„Stocurile de cărbune din Renania 
și Ruhr cresc din nou. Situația în ce 
privește desfacerea este critică". 
Amintind de anul 1959 — cînd 
criza a atins punctul culminant — 
revista continuă : „Atunci s-au sus
pendat schimburi pe bandă rulantă. 
Și acum, în cercurile patronatului 
se vorbește despre suspendarea u- 
nor schimburi... Concomitent, circu
lă diferite zvonuri despre felul în 
care industria carboniferă vrea să 
întîmpine urmările condițiilor nefa
vorabile de desfacere. Se afirmă că 
muncitorii mineri vor fi constrînși 
să-și ia în primăvară în loc în toam
nă zilele libere pentru zilele de săr
bătoare lucrate. Se spune, de aseme
nea, că muncitorii vor trebui să-și 
ia acum, în număr mai mare, con
cediile.

Dar nici strămutarea zilelor de o- 
dihnă și nici a concediului — con
chide „Einheit" — nu aduc o re
zolvare a problemei. Nimeni nu 
poate prezice cum se vor prezenta 
toamna condițiile de desfacere. 
Dacă aceste condiții nu se vor îm
bunătăți, atunci urmarea va fi o 
suspendare, nemaicunoscută pînă 
acum, a schimburilor".

Demonstrație in orașul Dortmund Împotriva Închiderii unor mine

cutreieră flămînzi și fără nici un rost 
șoselele. Soarta acestor muncitori 
a devenit o poveste atît de obișnuită 
incit nu-și mai găsește ecou în 
presă. Excepție o fac cazurile în 
care este vorba de grupuri mai mari 
de muncitori, așa cum s-a întâmplat 
nu de mult. 68 de muncitori din îm
prejurimile Lisabonei și-au încredin
țat soarta unui om pe care nu-l cu
noșteau nici pe nume. In schimbul a 
5 000 escudos, acesta le-a promis să-i 
transporte în Franța și să le asigure 
locuri de muncă. Majoritatea portu
ghezilor, care nu știau să scrie și să 
citească, și-au strîns ultimele econo
mii ori s-au împrumutat cu bani. O 
zi și o noapte cei 68, cu bagajele lor 
sărăcăcioase, au așteptat în portul 
Lisabona sosirea mijlocului de trans
port promis. Cînd . grupul de emi
granți, tremurînd de frig și temîn- 
du-se de a nu fi descoperit de poli
ție, ajunsese aproape la desperare, 
și-a făcut în sfîrșit apariția ambar
cațiunea „Jose Alfredo", o epavă 
fără cabine. ...Ambarcațiunea, greu 
manevrabilă, a ieșit în largul mării. 
Emigranții, claie peste grămadă, își 
mîncau pîinea adusă de acasă. 
Pe vas se afla doar o mică 
rezervă de apă potabilă, care s-a 
terminat chiar a doua zi, iar a- 
limente nu existau deloc. Este pro
babil că unii dintre emigranți, mai 
șubrezi, ar fi murit de frig și de 
foame dacă cei mai curajoși călă

de metri, care s-a prăbușit în rîul 
Tennessee.

PRIMELE GHIDURI TURISTICE
Se consideră că primele prospecte 

pentru turiști au apărut în sec. al 
VUI-lea. Cînd regele Carol cel Mare 
al Franței (742—814) a stabilit legă
turi de prietenie cu Harun-al-Rașid, 
califul din Bagdad, au început primele 
călătorii, de altfel rare, ale curtenilor 
francezi în diverse țări din Asia Mică, 
în timpul acestor călătorii, „turiștii" 
foloseau un fel de îndreptare conți- 
nînd. scurte informații despre itinera
rul și distanța dintre diferitele orașe. 
Mai tîrziu, în aceste îndreptare au 
început să fie incluse tot felul de date 
și amănunte : despre hanurile unde 
s-ar putea înnopta, despre impozite, 
despre climă și despre locuri celebre 
din diferite țări. Așa au apărut ghi
dările turistice. Primii organizatori ai 
turismului internațional au fost ne
gustorii din Genova, Pisa, Augsburg, 
Niirnberg.
O ORIGINALA GALERIE DE ARTA

In timpul săpăturilor într-un vechi 
templu budist din Tadjikistan a fost

DISCUȚII DESPRE 
„SUPRmr ÎN ANGEIA

Ziarul elvețian „DIE TAT" rela
tează despre discuțiile ce se poartă 
în Anglia în jurul viitorului pas al 
guvernului britanic în legătură cu 
suprataxa vamală la importuri.

„în Anglia — arată ziarul — se 
presupune în general că guvernul va 
lua abia în vară o hotărîre cu pri
vire la reducerea pe mai departe a 
suprataxei. Problema ce se pune este 
dacă restul de 10 la sută al supra
taxei trebuie desființat dintr-o dată, 
sau dacă ar fi mai bine ca el să fie 
redus pe etape. în cercurile comer
ciale britanice se consideră ca bine
venită reducerea suprataxei în mai 
multe faze. Ținîndu-se seama de 
planurile comerciale particulare pe 
termen lung, se pare că ele vor su
feri mai puțin dacă, de pildă, în iu
lie ar avea loc o reducere cu 5 la 
sută și abia la sfîrșitul anului s-ar 
reduce toată suprataxa, decît dacă 
ea ar fi suprimată dintr-o dată în 
octombrie. O reducere treptată este 
preferată deoarece se consideră că 
pînă la vară rezervele de bunuri im
portate vor fi, în majoritatea lor, 
epuizate.

Din cercurile guvernamentale nu a 
parvenit nici o declarație cu privire 
la această problemă. Se pare că gu
vernul vrea să-și asigure o deplină 
libertate de acțiune în această ches
tiune. Se știe că unele țări membre 
ale Asociației europene a liberului 
schimb (A.E.L.S.) preferă reducerea 
restului suprataxei dintr-o dată și nu 
pe etape. Se pare însă că pe viitor 
soarta suprataxai va fi hotărîtă, ți
nîndu-se exclusiv seama de intere
sele economice ale Angliei. Ministrul 
britanic al comerțului, la întoarcerea 
sa de la Geneva, a repetat că guver
nul consideră pe mai departe supra
taxa ca fiind «o măsură trecătoare» 
la care se va renunța cît mai repede 
posibil".

tori nu l-ar fi constrîns pe căpitan 
să ceară ajutor primului vas ieșit în 
cale.

Echipajului cargoului spaniol „Don 
Quijote" nu i-a venit să creadă cînd 
la orizont a apărut mica navă portu
gheză. Puntea era plină de oameni 
care gesticulau și strigau, iar am
barcațiunea făcea o impresie atît de 
jalnică incit spaniolii crezură un 
moment că au în fața lor un vas 
fantomă. Abia cînd cele două 
vase s-au apropiat unul de altul, 
spaniolii și-au dat seama ce vor 
«fantomele». «Murim de sete. Dați-ne 
apă, dați-ne pîine» — strigau portu
ghezii.

Spaniolii le-au dat unele alimente, 
iar «vasul fantomă» s-a îndepărtat. 
După cîteva minute, el a virat însă 
din nou : in corpul lui se ivise o 
spărtură. Cuprinși de panică, emi
granții ilegali luptau pentru a-și sal
va viața ; ei au cerut să fie primiți 
pe vasul spaniol. A început o opera
ție de transbordare pe care echipa
jul de pe „Don Quijote" nu o va 
uita.

Primirea prietenoasă făcută de 
pescarii din Asturia nu a constitui! 
o consolare pentru muncitorii portu
ghezi, care și-au pierdut ultima spe
ranță și ultimul lor avut. După cîte
va ore, autoritățile spaniole au for
mat un transport care s-a îndreptai 
spre Portugalia. Spre patria lor, pe 
care o părăsiseră de cîteva zile, cu 
nădejdea de a-și găsi un rost; patrie 
unde îi așteaptă dacă nu o condam
nare la închisoare, în orice caz nici 
o perspectivă de a-și asigura bucata 
de pîine".

descoperită o originală galerie de artă, 
în interiorul colinei Adjin-Tepe, 
din valea rîului Vahș, străbătută de 
un sistem complicat de încăperi, . ar
heologii au descoperit mai multe săli 
boltite (unele dintre ele cu o supra
față pînă la 100 mp) și o serie de 
chilii mici, în care au fost găsite di
ferite obiecte. Astfel, într-una din 
ele s-au găsit picturi murale dispuse 
pe patru nivele și reprezentînd mai 
mulți Buda șezînd, iar într-alta —- un 
adevărat „cimitir" de statui de lut, 
datînd, după toate probabilitățile, din 
secolele VI—VII. Restauratorii au se
lecționat circa 300 fragmente foarte 
bine conservate și 6 capete întregi ale 
unor sculpturi executate de meșteri 
anonimi. Cu acest prilej arheologii au 
mai descoperit o statuie gigantică din 
lut reprezentînd pe Buda. Nu
mai treptele statuii ating 2 metri. 
Specialiștii consideră că acest tem
plu budist face parte din seria monu
mentelor arhitectonice ale legendaru
lui Toharistan — unul din enigmati
cele state din Orient de la începutul 
Evului Mediu.
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PROBLEMA CIPRIOTĂ IN DEZBATEREA 
CONSILIULUI DE SECURITATE
• Se propune prelungirea mandatului forțelor 
O.N.U. • întrevederi politice la Nicosia și Ankara

Tratativele G.A.T.T.

O ședință furtunoasă

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
început miercuri dezbaterile pe 
marginea raportului lui U Thant 
cu privire la operațiunile O.N.U. în 
Cipru în perioada 13 decembrie 
1964—10 martie 1965. în raportul 
său, secretarul general al O.N.U. 
caracterizează situația actuală din 
Cipru drept un „armistițiu nelini
știtor". U Thant a recomandat 
Consiliului de Securitate să prelun
gească mandatul forțelor O.N.U. în 
Cipru pe o perioadă de încă trei 
luni. în ședința de miercuri după- 
amiază au luat cuvîntul reprezen
tanții părților direct interesate : Ci
pru, Grecia și Turcia. Ei au reafir
mat pozițiile deja cunoscute ale 
guvernelor lor în această problemă, 
în principiu, nici unul dintre vorbi
tori nu s-a pronunțat împotriva 
propunerii lui U Thant privind pre
lungirea mandatului forțelor O.N.U. 
din Cipru pe o nouă perioadă de trei 
luni.

NICOSIA 18 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului, Makarios, a convo
cat joi o ședință extraordinară a 
Consiliului de Miniștri, care a exa
minat situația din Cipru. Pe de altă 
parte, un purtător de cuvînt al for
țelor O.N.U. a anunțat că ministrul 
de interne și al apărării ai Ciprului 
au avut o întrevedere cu generalul 
Thimaya, comandantul trupelor 
O.N.U. în Cipru.

★

ANKARA 18 (Agerpres). — Con
siliul național turc al securității s-a 
întrunit joi sub președinția primului 
ministru, UrgiiplU. La această întru
nire, la care au participat și membrii 
guvernului turc, a fost discutată pro
blema Ciprului. Vineri are loc o 
nouă reuniune a Consiliului național 
al securității sub conducerea preșe
dintelui republicii, Gemal Giirsei.

După întrunire, generalul Cevdet 
Sunay, șeful statului major general 
al armatei turce, răspunzînd la o în
trebare pusă de ziariști, a negat că 
forțele armate turcești ar fi fost 
puse în stare de alarmă.

GENEVA 18 (Agerpres). — Șe
dința de miercuri după-amiază a 
Acordului general pentru tarife și 
plăți G.A.T.T., considerată de agen
ția France Presse ca „furtunoasă", 
a luat în discuție problema relații
lor agricole dintre C.E.E., Marea 
Britanie și Statele Unite și pe de 
altă parte cea a relațiilor dintre 
C.E.E. și țările africane și malgașe. 
Agenția arată că raportul asupra 
problemelor agricole ale C.E.E. a 
fost foarte viu dezbătut de re
prezentanții țărilor participante la 
sesiune. TJnele țări, printre care 
S.U.A., Noua Zeelandă, Argentina, 
Finlanda, Canada și Uruguay au 
manifestat neliniște față de hotărî- 
rile luate la ultima sesiune a C.E.E. 
și îndeosebi în ce privește prețul 
produselor agricole, produselor 
tate, cărnii de vită și orezului, 
au considerat că aceste măsuri 
protecționiste și izolează Piața 
mună de competiția mondială, 
piedicînd adoptarea unui preț mon
dial agricol. Reprezentantul Fran
ței, răspunzînd acestor învinuiri, a 
arătat că nu crede ca noile măsuri 
să fie restrictive 
internațional.

lac- 
Ele 
sînt 
co- 
îm-

pentru comerțul

Conferința Vietnam
„mesei rotunde” Schimb sovieto-englez de proiecte de mesaj

de la Khartum
(Agerpres). — 
discuțiilor, mai 
din prima zi a 
rotunde" de la 

au trecut la

KHARTUM 18 
După încheierea 
mult protocolare, 
Conferinței „mesei 
Khartum, vorbitorii
prezentarea în amănunt a punctelor 
lor de vedere. După aprecierea 
cercurilor apropiate reuniunii, par
tidele politice și-au definit pozițiile 
lor, așa cum erau deja cunoscute, 
înregistrîndu-se, încă de pe acum, 
divergențe serioase în problema 
greu de rezolvat „dacă trebuie se
parat sau nu sudul de nord". Repre
zentanții Partidului comunist, Par
tidului național unionist, Partidului 
popular democrat și Partidului frați
lor musulmani au respins poziția 
grupărilor politice sudiste, care cer 
completa separare a nordului de 
sud. Secretarul general al P.C. din 
Sudan, Mahdjub, a declarat că cea 
mai bună garanție a unei soluțio
nări juste a problemei sudului o 
constituie dezvoltarea democratică 
a îritregului Sudan. Respingînd 
ideea, atît a separării, cît și a fede
ralizării țării, Partidul Comunist 
Sudanez preconizează o soluție care 
comportă descentralizarea, prin in
stituirea unor adunări regionale, 
alese în toate provinciile Sudanului. 
Potrivit acestei formule propuse de 
P.C. Sudanez, guvernul central de 
la Khartum va controla principalele 
sectoare: apărarea, securitatea și 
politica externă a țării.

Pentru menținerea și consolidarea 
unității țării s-a declarat și Abdel 
Rahman, președintele Partidului 
popular democrat.

Aripa de stînga a partidului su
dist SANU a propus organiza
rea unui sistem federal în care să 
se acorde sudului aceleași drepturi 
ca și nordului.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS la 20 fe
bruarie, din însărcinarea guver
nului său, H. Trevelyan, amba
sadorul Marii Britanii la Moscova, 
a transmis Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. proiectul de 
mesaj al copreședinților Conferinței 
de la Geneva din 1954 în legătură 
cu situația din Vietnam. Proiectul 
englez al mesajului propune ca gu
vernele țărilor participante la Con
ferința din 1954 și guvernele re
prezentate în Comisia internațională 
de control să prezinte neîntîrziat 
copreședinților o declarație în care 
să-și expună punctele lor de vedere 
asupra situației din Vietnam și,

întrevedere
Wilson-Gromîko

în

18LONDRA 18 (Agerpres). — La 
martie a avut loc o întrevedere în
tre A. A. Gromîko, ministru al afa
cerilor externe al U.R.S.S., și H. 
Wilson, primul ministru al Marii 
Britanii. în cursul convorbirii care 
a avut loc au fost abordate pro
bleme internaționale actuale și pro
bleme privind relațiile sovieto-en- 
gleze. Convorbirea a avut un carac
ter sincer și prietenesc.

în aceeași zi A. A. Gromîko a 
avut o convorbire cu Alec Douglas- 
Home, lider al partidului conserva
tor din Anglia. Au fost examinate 
unele probleme ale situației inter
naționale și dezvoltarea relațiilor 
între cele două țări.

special, asupra circumstanțelor în 
care, după părerea lor, poate fi rea
lizată reglementarea pașnică.

în legătură cu acest proiect de 
mesaj, la 15 martie, la Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
lui T. Brimdow, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Marii Britanii la 
Moscova, i s-a remis un proiect so
vietic de mesaj al copreședinților 
în care se arată că copreședinții 
Conferinței de la Geneva din 1954 
pentru Indochina, constatînd cu pro
fundă neliniște încordarea primej
dioasă în Vietnam, care a luat naș
tere în urma imixtiunii armate a 
S.U.A. în treburile poporului viet
namez, condamnă încălcarea bru
tală de către Statele Unite ale Ame- 
ricii a acordurilor de la Geneva din 
1954. cheamă guvernul S.U.A. să 
pună capăt neîntîrziat acțiunilor 
agresive împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, să retragă în în
tregime trupele și să evacueze ar
mamentul din Vietnamul de sud, 
precum și să dea poporului vietna
mez posibilitatea de a-și hotărî 
singur soarta.

că

LONDRA. La „Royal Festival 
Hall" a avut loc miercuri seara un 
concert al orchestrei simfonice B.B.C. 
dirijată de Harry Newstone. în cadrul 
programului, violoncelistul Radu Al- 
dulescu a interpretat concertul pentru 
violoncel Și orchestră de Șostakovici. 
Artistul romîn, care apare pentru pri
ma dată în fața publicului londonez, 
s-a bucurat de o caldă primire, fiind 
îndelung aplaudat și rechemat.

Marșul spre
Montgomery reîncepe

Un apel al Frontului
Patriei din Vietnam

PEKIN. Agenția China Nouă 
nunță că în dimineața zilei de 
martie o unitate a aviației Armatei 
Populare de Eliberare a doborît un 
avion de fabricație americană tip 
„Rf-101“, aparținînd ciankaișiștilor, 
care efectua un zbor de recunoaștere 
în spațiul aerian al regiunii de coastă 
din sud-estul R. P. Chineze.

a-
18

NEW YORK 18 (Agerpres). — în 
S.U.A. au avut loc miercuri mari 
manifestații ale populației de culoa
re în sprijinul drepturilor civile. La 
Montgomery, capitala statului Ala
bama, aproximativ 3 000 de demon
stranți conduși de Martin Luther 
King au mărșăluit pe străzile orașu
lui.

în același timp la Washington 
peste 300 de studenți s-au postat în 
fața Casei Albe, cerînd intervenția 
guvernului în statul Alabama pen
tru respectarea drepturilor popu-tru respectarea drepturilor 
lației de culoare.

Judecătorul federal Frank 
son a autorizat „marșul spre 
gomery" care va începe prohab? vi
neri și va dura aproximativ cinci 
zile. Judecătorul Frank Johnson a 
interzis autorităților din comitatul 
Selma de a se mai opune marșului 
populației de culoare spre Montgo
mery,

Johu-
Mont-

HANOI 18 (Agerpres). — Cu pri
lejul „Zilei de luptă a Vietnamului 
împotriva imperialismului ameri
can", care se sărbătorește la 19 mar
tie, Frontul Patriei din Vietnam a 
publicat un apel în care condamnă 
războiul dus împotriva poporului 
sud-vietnamez, precum și atacurile 
întreprinse în ultimul timp asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. ,;Aceste 
acțiuni ale imperialiștilor americani, 
se spune în apel, au creat o situa
ție încordată și amenință în mod 
grav securitatea tuturor națiunilor 
din Indochina și Asia de sud-est“. 
în apel se subliniază necesitatea a- 
plicării întocmai a acordurilor de la 
Geneva, a încetării războiului din 
Vietnamul de sud și a provocărilor 
împotriva R. D. Vietnam, a retra
gerii trupelor străine și armelor din 
Vietnamul de sud și rezolvarea tre
burilor acestei țări de către poporul 
sud-vietnamez însuși.

PARIS. Comitetul de organizare al 
Festivalului internațional al filmului 
de la Cannes a anunțat că actuala e- 
diție se va desfășura între 12 și 17 
mai. La acest festival și-au anunțat 
participarea numeroase țări, printre 
care : Franța, Italia, U.R.S.S., S.U.A., 
Japonia, Cehoslovacia, Polonia, R. P. 
Ungară, Grecia. R. P. Romînă va

SALAZAR
GUVERNUL

ȘI-A REMANIAT

18 (Agerpres).— La 
anunțat joi o impor-

în timpul recentelor alegeri din Argentina, pentru a se preveni even
tualele incidente, în localurile de vot au fost instalate santinele înarmate

LISABONA 
Lisabona s-a 
tantă remaniere a guvernului portu
ghez, fiind schimbați titularii postu
rilor de miniștri ai teritoriilor de 
peste mări, economiei și agriculturii, 
posturi apreciate drept „critice" de 
agenția Associated Press. Ca minis
tru al teritoriilor de peste mări a 
fost desemnat Silva Cunha care în
locuiește pe amiralul Peixoto Dorrea, 
în postul de ministru al economiei a 
fost numit Jose Correa de Oliveira, 
fost reprezentant al Portugaliei în 
Asociația Europeană a Liberului 
Schimb, iar ca ministru al agricul
turii a fost însărcinat Vittorio Pijes. 
Au fost înlocuiți, de asemenea, mai 
mulți subsecretari de stat.

Referindu-se la această remaniere, 
corespondentul din Lisabona al 
agenției Associated Press arată că 
a fost făcută personal de primul 
ministru Salazar și are Ioc după ce 
de cîtva timp s-au manifestat se
rioase disensiuni și nemulțumiri în 
rîndul membrilor cabinetului portu
ghez.

în ceea ce privește a doua pro
blemă, a fost dezbătut textul de 
„compromis" adoptat la 12 martie 
la Yaounde care definea condițiile 
asocierii țărilor afro-malgașe la 
G.A.T.T. Ca urmare a unor neînțe
legeri intervenite în cursul dezbate
rilor, a fost format un grup de lu
cru din 20 de țări pentru a examina 
acordul de la Yaounde. Astfel, joi 
dimineața a fost fixat definitiv pla
nul de asociere a acestor țări la 
„Runda Kennedy" prevăzîndu-se că 
ele trebuie șă notifice pînă la 15 
aprilie acordul 
Presse remarcă 
precizează însă 
vor avea aceste 
dei Kennedy", 
fie stabilită pînă la 1 iunie anul cu-, 
rent. Statele Unite au propus un 
amendament prin care se acordă 
fiecărei țări membre dreptul de a 
hotărî dacă ofertele de asociere ce 
le-au fost prezentate constituie o 
bază satisfăcătoare pentru a per
mite aderarea lor la tratativele 
„Rundei Kennedy".

lor. Agenția France 
faptul că planul nu 
calitatea pe care o 
țări în cadrul „Run- 
aceasta trebuind să

a ■ ■

fără participarea 
partidelor democratice

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).— 
Joi au început în Congo (Leopold
ville) alegerile parlamentare, care 
urmează să se încheie la 30 aprilie 
a.c. La alegeri participă peste 230 de 
partide, dar agențiile de presă men
ționează că numeroase dintre ele nu 
au decît o importanță regională, sin
gurul partid mai mare fiind Conaco 
(Convenția națională congoleză), al 
cărui lider este primul ministru 
Moise Chombe. Numeroase perso
nalități politice din Congo au de
clarat că vor boicota alegerile, con- 
siderîndu-le ilegale, deoarece ele 
nu au fost precedate de măsuri care 
să asigure participarea partidelor 
democratice.

Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă, organizată la Dar 
Es Salaam, Cham Godefroid, repre
zentant al Comitetului național de 
eliberare a Congoului, a declarat că 
patrioții congolezi nu vor lua parte 
la alegeri deoarece „acestea nu pot 
fi considerate legale din moment ce 
se desfășoară în condițiile inexisten
ței securității și a unei constituții 
legale". '

prezenta
„Pădurea

în U.R.S.S. a fost lansată nava „Voshod-2“ 
cu doi cosmonauți la bord

‘V-'

Unul din piloți a ieșit din cabină in timpul zborului
MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 18 martie 1965, Ia 
ora 10 (ora Moscovei), în Uniunea 
Sovietică a fost plasată pe o 
de satelit al Pămîntului, cu 
rul unei puternice rachete 
toare, nava cosmică satelit 
hod-2“, pilotată de un echipaj alcă
tuit din pilotul cosmonaut col. Pavel 
Beleaev, comandantul navei, și pilo
tul cosmonaut It. col. Alexei Leo
nov, pilotul secund.

Nava-satelit „Voshod-2“ s-a pla
sat pe o orbită apropiată de cea sta
bilită prin calcul.

Potrivit datelor preliminare, pe
rioada de revoluție a navei-satelit 
în jurul Pămîntului este de 90,9 
minute, distanța minimă de la su
prafața Pămîntului (la perigeu) și 
cea maximă (la apogeu) sînt egale 
respectiv cu 173 și 495 km, încli
narea orbitei este de aproximativ 
65 grade. Se mențin în permanență 
legături radio bilaterale cu bordul 
navei cosmice „Voshod-2“.

După cum reiese din raportul 
transmis de Pavel Beleaev, precum 
și din datele obținute prin măsură
tori telemetrice, echipajul a supor
tat în mod satisfăcător plasarea na
vei pe orbită și trecerea la starea 
de imponderabilitate.

Beleaev și Leonov efectuează 
crările în cadrul programului 
cercetări. Ei se simt bine.

Informațiile de la bordul navei 
cosmice ..Voshod-2“ se transmit

și 18,035 
instalat,

orbită 
ajuto- 
purtă-
„Vos-

lu
de

frecvențele 143,625 ; 17,635 
Mhz. La bordul navei este 
de asemenea, un emițător „Signal", 
care funcționează pe frecvența de 
19,996 Mhz. Toate sistemele de pe 
bordul navei cosmice funcționează 
normal.

Pentru prima oară în lume, un 
om a ieșit din cabina unei nave 
satelit în spațiul cosmic. La ora 
11,30 (ora Moscovei), Alexei Leonov 
a ieșit din cabina navei „Voshod-2“ 
în spațiul cosmic într-un costum 
special de scafandru cosmic, cu sis
tem autonom de asigurare a proce
selor vitale, s-a îndepărtat de navă 
la o distanță de pînă la 5 m, a efec
tuat cu succes complexul de cerce
tări și observații, dinainte stabilite, 
și s-a înapoiat cu bine la bordul na
vei.

Starea sănătății lui Leonov a fost 
burtă în afara navei și rămîne bună 
după înapoierea la bord.

Ieșirea lui Alexei Leonov în spa
țiul cosmic, activitatea lui în afara 
navei și înapoierea la bord au fost 
transmise pe Pămînt cu ajutorul 
sistemului de televiziune de pe bord 
și au fost urmărite de o rețea de 
puncte terestre.

La ora 21 (ora Moscovei) nava își 
încheiase cea de-a opta revoluție, 
între revoluția a 8-a și cea de-a 13-a, 
nava cosmică „Voshod-2“ nu va zbu
ra deasupra teritoriului Uniunii So
vietice. Cu bordul navei se vor men
ține în permanență legături radio 
pe unde scurte.

în cele 11 ore ale zborului na- 
vei-satelit, cu ajutorul complexului

terestru de măsurători au fost ob
ținute date importante și utile cu 
privire la traiectoria zborului și la 
funcționarea tuturor sistemelor na
vei. Potrivit datelor obținute prin 
măsurători, toate sistemele navei 
„Voshod-2“ funcționează normal. Po
trivit programului cercetărilor me- 
dico-biologice, s-au obținut date cu 
privire la particularitățile fiziologice 
ale reacțiilor și la caracterul mișcă
rilor în condițiile deplasării libere 
în spațiul cosmic.

Corespondență

din Moscova

PRIMELE
ECOURI

ALEXEI LEONOVPAVEL BELEAEV

SCURTE ȘTIRI
la acest festival filmul 
spînzuraților".

LONDRA. Prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, a acceptat 
să facă parte din Organizația pacifistă 
fondată de filozoful britanic Bertrand 
Russell. Pînă acum alte 7 per
sonalități au hotărît să sprijine mișca
rea filozofului englez, printre care S. 
Radhakrishnan (India), L. Senghor 
(Senegal), K. Nkrumah (Ghana), Ayub 
Khan (Pakistan), împăratul Haile Se
lassie (Etiopia).

PARIS. După cum transmite cores
pondentul agenției V.N.A., în capitala 
Franței a avut loc semnarea docu
mentului cu privire la prelungirea a- 
cordului de schimburi comerciale și 
plăți între R. D. Vietnam și Franța.

SALISBURY. în urma unui atentat, 
autoritățile sud-rhodesiene au proce
dat la operarea unor masive arestări 
în rîndul africanilor. Un număr de 
19 africani arestați au fost condam
nați la moarte prin spînzurare. 
Hotărîrea a fost luată în virtutea mă
surilor speciale excepționale, potrivit 
cărora orice persoană participantă la 
un atentat este condamnată la moarte 
prin spînzurare.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. anunță 
că la invitația lui Adam Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, a sosit în Polonia Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane. între miniștrii aface
rilor, externe ai celdr două țări au în
ceput convorbiri. Lothar Bolz a fost 
primit de Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

TEL-AVIV. Kurt Birrenbach, tri
misul special al cancelarului vest-ger- 
man, a sosit miercuri la Tel-Aviv. în 
declarația făcută la sosire, Birrenbach 
a precizat că va rămîne la Tel-Aviv 
circa trei zile pentru a avea convor
biri cu primul ministru Levi Eshkol. 
Corespondenții de presă afirmă că la 
tratativele cu primul ministru izrae- 
lian, Birrenbach va definitiva tratati
vele începute anterior pentru stabili
rea relațiilor diplomatice între R. F. 
Germană și Izrael.

CAIRO. Subunități ale armatei Fe
derației Arabiei de sud, sprijinite de 
trupe britanice, au început acțiuni mi
litare împotriva triburilor răsculate 
din regiunea Sairi, din apropierea 
frontierei yemenite.

Nigeria și Piața comună
Reprezentanții oficiali ai Pieței comune 

desfășoară o adevărată campanie pentru 
atragerea ca „state asociate" la Comu
nitatea Economică Europeană a unor țări 
africane care fac parte din Com
monwealth. Prima încercare se face cu 
Nigeria. în acest sens, la Bruxelles au 
loc tratative. Ideea asocierii — scrie 
„Le Monde diplomatique" — datează de 
pe vremea cind Anglia purta ea însăși 
tratative în vederea intrării in C.E.E. 
Promițind unele înlesniri în domeniul ta
rifelor vamale, C.E.E. caută să ia locul 
exporturilor Angliei și țărilor Common- 
wealthului — clienfii tradiționali ai Ni
geriei. Plaja comună absoarbe deja o 
treime din exporturile nigeriene. Calcu
lele cu Nigeria țintesc mai departe. 
După Nigeria, ar putea să urmeze Ke
nya, Uganda și Tanzania — țări tot din 
zona lirei sterline. Piața comună a și for
mat o comisie cave să sondeze aceste 
posibilități.

Concurența pentru piețele alricane din 
zona lirei sterline are substratul ei. Unii 
observatori sînt tentați să vadă in aceasta 
o încercare de a concura produsele bri
tanice pe propriile ei piețe ; alții însă 
consideră că este vorba de noi încer
cări ale Angliei de a se apropia de Piața 
comună.

Cert este că tratativele dintre Nigeria 
și C.E.E, au luat-o înaintea celor care 
ar urma să dea statutul de asociat altor

țări africane, cum ar fi Tunisia sau Ma
roc. Cauza o explică ziarul vest-german 
„Die Well”. „Chiar numai din punctul 
de vedere al numărului populației, Ni
geria — cu aproximativ 55 milioane de 
locuitori — se ridică cu mult deasupra 
celorlalte state africane... O pondere mult 
mai mare decît numărul populației au 
uriașele bogății economice ale acestei 
țări, in parte abia explorate". Potrivit 
părerilor specialiștilor, rezervele petro
liere ale Nigeriei sînt aproape fot atît 
de mari ca și cele ale unor emirate din 
Golful Persic. Incepînd din 1957, cind 
firma britanică Shell a descoperit zăcă
mintele de petrol din delta fluviului Ni
ger, multe companii petroliere occiden
tale au început să asalteze această țară. 
Producția de țiței a Nigeriei a fost 
anul trecut de 6 milioane de tone ; anul 
acesta — potrivit revistei „Jeune Afrique"
— ea va atinge 10 milioane de tone. 
Cu exploatarea acestor zăcăminte se o- 
cupă în prezent două companii engleze
— Shell și British Petroleum — dar 
acestora li s-au asociat Mobil Oii (ame
ricană) și Agip (italiană). Mlăștinoasa 
deltă a Nigerului a început să fie îm- 
pînzită de conducte, iar acolo unde se 
varsă fluviul în Ocean a început să se 
construiască un mare port — Port Har
court — și, după cum arată „Die Welt", 
poate chiar o rafinărie. Această acțiune 
nu este privită cu ochi buni de către

CARACAS. Conferința conducători
lor Partidului național revoluționar 
din Venezuela a adoptat hotărîrea de 
a rămîne în continuare în opoziție 
față de guvernul actual. Conferința a 
dat publicității o declarație în care se 
cere punerea imediată în libertate a 
deținuților politici. Totodată, partici- 
panții la conferință au adresat un apel 
oamenilor muncii, cerind intensificarea 
luptei pentru eliberarea economică și 
socială a țării.

BEIRUT. Consiliul pentru proble
mele securității interne din Liban, în
trunit sub președinția primului minis
tru Oueini, a hotărît să interzică de
monstrațiile și mitingurile în orice re
giune a Libanului. Această interdicție 
a intervenit după manifestațiile de 
masă care au avut loc la Beirut, 
Tripoli și în alte orașe ale Libanului 
împotriva intenției guvernului vest- 
german de a stabili relații diplomatice 
cu Izraelul.

BUDAPESTA. La invitația Adună
rii de Stat a R. P. Ungare, la Buda
pesta a sosit o delegație parlamentară 
engleză condusă de Maurice Edel
man, deputat laburist.

Camerun, Gabon, Republica Africa Cen
trală și Congo (Brazzaville), țări asociate 
la C.E.E., care construiesc în comun o 
rafinărie la Porf-Gentil.

Pe lingă petrol această țară dispune de 
importante rezerve de cărbune. Produc
ția de anul trecut s-a ridicat la 700 000 
tone, ceea ce o situează printre princi
palii furnizori energetici din Africa Cen
trală. Față de toate acestea este de în
țeles interesul pe care-l manifestă „cei 
șase" pentru asocierea Nigeriei la Piața 
comună. Punctul cel mai disputat în ca
drul negocierilor îl constituie cererea 
Nigeriei de a-și spori exporturile anu
ale cu 6 la sută, în timp ce celelalte 
țări africane asociate au prevăzut un spor 
de 3 la 
400 000 
de ulei
100 000

Incepînd din iunie 1964, țările C.E.E. 
au suprimat taxele vamale asupra ana
nasului, nucilor de cocos și cafelei ne
prăjite și nedecofeinizate, asupra piperu
lui nepisat și altor produse. Dar chiar 
dacă s-ar satisface cererea Nigeriei, a- 
ceasta ar stimula doar exportul produse
lor brute, prelucrarea acestor materii pri
me urmînd să fie mai departe făcută 
în Europa, așa cum se procedează, de 
pildă, în cazul boabelor de cacao. Or — 
scrie ,,Jeune Afrique" — ceea ce intere
sează aceste țări este in primul rind po
sibilitatea de a transforma ele înșile pro
dusele prime de care dispun, cu alte 
cuvinte, de a-și dezvolta propria lor 
industrie.

Vestea evenimentului s-a răspîndit 
imediat în întreaga Uniune Sovietică, iar 
stațiile de radio au fransmis-o de îndată 
pe întregul glob. Moscoviții i-au salutat 
cu entuziasm pe noii eroi ai Cosmosu
lui. In Piața Roșie a avut loc un miting 
improvizat. In mijlocul celor adunați se 
vedeau portretele lui Beleaev și Leonov, 
„Pravda" a scos o edifie specială. Zia
rul anun)ă: „O nouă victorie a cucerito
rilor Cosmosului", „Izvestia" de joi seara 
anunță în titluri cu litere roșii: „Un om 
a ieșit din navă în Cosmos".

Milioane de telespectatori au 
imaginile transmise prin sistemul 
moviziunii", înfățișînd evoluțiile lui Leonov 
în spațiul cosmic. L-am văzut pe Alexei 
Leonov ieșind din navă, privind în jur 
spre cerul negru ca păcura și la pămîn- 
tul sclipind în bătaia Soarelui. El zăbo
vește citeva minute privind acest peisaj, 
apoi se îndepărtează de navă, plutește cu 
fafa în sus către adîncimea Cosmosului, 
apoi revine spre corpul navei. Pe ecran 
se vedea dispozitivul care îl lega pe 
Leonov de cabina navei. După cum a 
transmis agenția TASS, cosmonautul s-a 
aflat în condifiile spațiului cosmic aproa
pe 20 de minute, din care planarea lui 
liberă a durat 10 minute. El a purtat un 
costum special de scafandru cu sistem 
autonom de asigurare a proceselor vi
tale.

Comentînd imaginile de pe ecran, 
K. Feoktistov, al cărui nume, de
sigur, îl cunoaștefi (e unul din cei trei 
cosmonauți care au făcut precedentul raid 
în Cosmos) a declarat: Performanta lui 
Leonov ne îndreptățește să spunem că 
este un pas înainte în tehnica cosmică. 
S-au creat și verificat în timpul zboru
lui mijloacele pentru ieșirea din navă 
în spațiul cosmic; aceste mijloace per
mit cosmonauților să iasă din navă in 
cabina-ecluză ca, apoi, închizînd trapa 
spre navă, să deschidă o altă trapă, spre 
Cosmos.

Am putut afla citeva amănunte despre 
costumul special de scafandru cosmic. 
Este un fel de cabină ermetică în 
miniatură: o cască metalică cu vizieră, un 
costum ermetic, confecționat in citeva stra
turi, mănuși și încălțăminte de o construc
ție specială. Scafandrul are și o sursă elec
trică proprie care alimentează mijloacele 
de comunicații și sistemul de înregistrar# 
a funcțiilor fiziologice. Costumul de sca
fandru este dotat cu un sistem de vA k- 
lații, prin care se pompează aer la fSt. 
peratura camerei. Acest aer înlătură sur
plusul de căldură din organism și înde
părtează umezeala produsă de piele. Pen
tru ca să nu se supraîncălzească din cau
za căldurii emise de razele solare și să 
nu se răcească peste măsură cînd se află 
în umbra Pămîntului sau a navei, scafan
drul 
lator 
care

In 
vei 
partidului și guvernului sovietic desfășu
rarea zborului.

urmărit 
„cos-

este acoperit cu un strat termoizo- 
gros, vopsit înfr-o culoare deschisă, 
reflectă căldura.

cursul zilei de joi comandantul na- 
„Voshod II", Beleaev, a raportat

A. MUNTEANU
Prin telefon

sută. Nigeria produce anual 
tone de arahide, 500 000 tone 
de palmier, 200 000 tone ulei, 
tone de cacao.

Augustin BUMBAC

Filme turistice romînesti I 
premiate ia un festival" ~ 
internațional

La Paris se desfășoară cel 
de-al V-lea Festival internațio
nal al filmului de turism 1965. 
Acest festival, care este organizat 
anual de către asociația cultu
rală franceză „Artă, folclor, isto
rie și turism", sub patronajul 
Consiliului municipal al Parisu
lui și al Consiliului general al 
Senei are drept scop promovarea 
filmelor cu caracter turistic.

Au fost decernate 13 premii a- 
tribuite de juriul festivalului. 
R. P. Romînă a primit pentru a 
treia oară premiul I pentru fil
mele turistice „Paradisul păsări
lor" și „Acolo unde Dunărea în- 
tîlnește Carpații".

Al. GHEORGHIU
Paris (prin telefon).
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