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Tineretul-mindria intregului popor, nădejdea 
de miine a țării-va fi înconjurat și pe viitor 
de dragostea caldă, părintească a partidului 
și guvernului. ALĂTURI DE VÎRSTNICI, ÎN 
ALEGERILE DE LA 7 MARTIE TINERII VOR 
VOTA PENTRU NOI SUCCESE ÎN ÎNFĂPTUIREA 
IDEALURILOR LOR, PENTRU VIITORUL LOR 
LUMINOS.

MAN IFESTUL
Consiliului National

al Frontului Democrației Populare

Cetățeni și cetățene,
întregul nostru popor întîmpină intr-o atmosferă de 

puternic avînt creator alegerile de deputați in Marea Adu
nare Națională și în sfaturile populare, eveniment de seamă 
al vieții politice a țării Partidul Muncitoresc Romin — 
forța conducătoare a poporului nostru — sindicatele, orga
nizațiile cooperatiste sătești, Uniunea Tineretului Munci
tor, mișcarea femeilor, asociațiile oamenilor de știință și 
artă, cooperativele meșteșugărești și alte organizații ob
ștești prezintă în alegerile de la 7 martie candidați comuni 
ai Frontului Democrației Populare. înmănuncherea tuturor 
forțelor patriotice ale țării în cadrul Frontului Democrației 
Populare exprimă unitatea și coeziunea de nezdruncinat a 
poporului în jurul încercatei sale călăuze — Partidul Mun
citoresc Romîn.

Bilanțul bogat al celor patru ani care au trecut de la 
alegerile precedente constituie un izvor de adincă satis
facție și încredere în viitor pentru toți cetățenii țării. 
Marile obiective stabilite de Congresul al III-lea al partidu
lui au devenit realitate vie. Sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din 1962, consacrată încheierii cooperati
vizării socialiste a agriculturii, a consfințit cea mai măreață 
cucerire dobîndită de oamenii muncii din țara noastră: 
victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, lichi- 
iarea pentru totdeauna a oricărei exploatări și asupriri. 
Sroica clasă muncitoare, harnica țărănime, intelectualita
tea, înfrățite în lupta pentru binele țării, alcătuiesc socie
tatea noastră nouă, socialistă. Pășind în cel de-al treilea 
ieceniu al vieții sale libere. Romînia înfățișează tabloul 
.mei țări în plin progres, cu o economie și o cultură înflo
ritoare, puse în slujba creșterii bunăstării poporului

Cetățeni și cetățene,
Prin munca harnică și pricepută a clasei noastre munci- 

oare, s-au obținut noi și mari succese în industrializarea 
ocialistă a țării, temelia dezvoltării rapide a întregii eco- 
lomii naționale. Volumul producției industriale s-a dublat 
ață de 1959, realizîndu-se un ritm mediu anual de creștere 
le 14,8 la sută, în comparație cu 13 la sută cît fusese sta
dii! în planul șesenal.

In toate regiunile pulsează o viață economică intensă : 
iretutindeni s-au ridicat în anii șesenalului siluetele impu- 
îătoare ale fabricilor și uzinelor modeme, ale marilor com- 
dnate siderurgice și constructoare de mașini, chimice și de 
irelucrare a lemnului, echipate cu tehnica nouă; au fost 
eschise noi mine de cărbuni și minereuri; s-au dat în ex- 
loatare sute de sonde. Printre marile construcții industriale 
are au început să producă în această perioadă se află Com
binatul petrochimic Brazi, Grupul industrial Brăila, Com
binatul de îngrășăminte chimice Piatra Neamț. Complexul 
ndustrial Militari, Uzina de mașini-unelte București, com
binatele de industrializare a lemnului de la Suceava, Pi- 
ești, Comănești, Blaj. Sub ochii noștri se înalță schelele 
ltor și altor construcții ce vor spori puterea economică a 
latriei. în anii viitori vor intra în producție, printre altele, 
rarele Combinat siderurgic Galați, modemele combinate 
himice de la Craiova, Tg. Mureș și Turnu Măgurele. Uzina 
e alumină de la Oradea și uzina de aluminiu de la Slatina.
Romînia socialistă înaintează cu pași fermi pe calea pro- 

resului economic. Realizăm in prezent într-o singură zi 
200 tone de oțel, 8 000 tone de laminate și 5 300 

t>ne de fontă, aproape 50 000 000 kWh energie electrică, 
0 de tractoare, 60 de autocamioane și autobuze, peste 
400 000 m p diferite țesături și 130 000 perechi încăl- 
îminte.
Centralele electrice de la Bistrița, Luduș, Brazi, Paroșeni 

u sporit simțitor resursele energetice ale țării; numai anul 
recut a intrat în funcțiune o putere instalată ce depășește 
apacitatea tuturor uzinelor electrice existente în Romînia 
e vremea regimului burghezo-moșieresc. Baza energetică 
industriei noastre socialiste va cunoaște o puternică dez- 

oltare prin intrarea în funcțiune a hidrocentralei de pe 
Lrgeș și, în anii următori, a sistemului hidroenergetic de 
a Porțile de Fier.

Industria constructoare de mașini pune la dispoziția eco
nomiei naționale o largă varietate de mașini și utilaje per
fecționate, de înalt randament, necesare modernizării și 
ridicării nivelului tehnic al producției. Fabricăm astăzi 
agregate, instalații, echipament industrial, a căror realizare 
era de neconceput in trecut. Utilajul multora din fabricile 
și uzinele construite in ultimii ani poartă inscripția ..Fabri
cat în Romînia'. Rezultatul condițiilor create și al eforturi
lor depuse de muncitorii și tehnicienii din industria con
structoare de mașini șx a prelucrării metalelor s-a concre
tizat în depășirea. încă din anul trecut, a nivelului produc
ției globale prevăzut pentru anul 1965.

Industria chimică cunoaște un ritm deosebit de rapid, 
afirmindu-se in prezent ca un important factor al progre
sului tehnic în țara noastră. Producția acestei ramuri — 
care pune la dispoziția economiei naționale îngrășăminte 
chimice, mase plastice, fire sintetice, medicamente, celuloză, 
coloranți —_ este de 3 ori mai mare decît în 1959.

Au intrat în funcțiune noi întreprinderi și a continuat 
procesul de modernizare a industriei bunurilor de consum: 
sânt evidente pentru fiecare cetățean progresele realizate 
in acești ani in ridicarea calității și îmbogățirea sortimen
tului de mărfuri. Alături de industria ușoară și alimentara 
a sporit aportul industriei locale și cooperației meșteșugă
rești la aprovizionarea populației.

Industria modernă creată in anii regimului socialist este 
pîrghia hotărâtoare care determină valorificarea largă a 
bogățiilor țării în folosul celor ce muncesc. Petrolul, gazele 
naturale, lemnul și alte resurse ale solului și subsolului se 
transformă, pe baza prelucrării industriale superioare, în 
produse de înaltă valoare economică destinate saticfarer-j 
cerințelor noi ale economiei și variatelor necesități de 
consum.

Un obiectiv esențial al întregii activități economice desfă
șurate de organele de partid și de stat îl constituie îmbună
tățirea permanentă a calității produselor. în acest scop, se 
vor lua în continuare noi măsuri pentru dotarea industriei 
cu mijloace tehnice moderne, organizarea științifică a pro
ducției, ridicarea calificării profesionale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. înalta calitate a produselor este 
o cauză generală a oamenilor muncii, o îndatorire patrio
tică a fiecărui lucrător din industria socialistă. Să-i conss- 
crăm toată energia, priceperea și inițiativa noastră!

Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție ale țării, 
promovarea susținută a progresului tehnic vor constitui și 
în viitor o preocupare fundamentală a partidului și guver
nului. Este grăitor pentru ritmul în care industria noastră 
se va dezvolta în anii următori faptul că numai producția 
globală a anului 1965 va reprezenta trei sferturi din in- 
treaga producție a primului cincinal La sfirșitul acestui 
an nivelul producției industriale va fi de 2,25 ori mai marc 
decît in 1959, față de 2,1 cît prevedeau Directivele Con
gresului al III-lea al P.M.R.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMĂ PE 
MUNCITORII, TEHNICIENII ȘI INGINERII D1N INDUS
TRIA SOCLĂLISTĂ SA-ȘI PUNĂ ÎNTREAGA ENERGIE. 
SPIRITUL LOR ÎNNOITOR ȘI CAPACITATEA ORGANI
ZATORICĂ IN SLUJBA ÎNDEPLINIRII cu SUCCES ă 
TUTUROR PREVEDERILOR PLANULUI DE STAT PE 
ANUL 1965. VOTUL DAT LA 7 .MARTIE CANDIDAȚTLOR 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE VA EXPRLMA 
HOTĂRIREA CLASEI MUNCITOARE DE A OBȚINE 
NOI VICTORII ÎN DEZVOLTAREA INDUSTRIEI NOAS
TRE SOCIALISTE.

încheierea procesului de cooperativizare socialistă a des
chis căi largi pentru punerea în valoare a tuturor posibili
tăților de creștere a producției agricole. S-au petrecut mari 
schimbări în modul de a lucra pămîntul : țăranii coopera
tori, muncitorii din gospodăriile agricole de stat, mecani
zatorii au astăzi putința să folosească tot mai larg agroteh
nica și mașinile care au luat locul uneltelor rudimentare d-> 
odinioară. Pe ogoarele țării vor lucra în acest an 81 500 de 
tractoare, 66 000 de semănători mecanice. 36 000 de com
bine pentru păioase care asigură un nivel ridicat de meca
nizare a muncilor agricole. Zeci de mii de specialiști cu 
studii medii și superioare sprijină țărănimea în buna organi
zare a producției și executarea muncilor agricole după regu
lile științei. Aproape 1 000 000 de oameni ai muncii de la sate 
își îmbogățesc cunoștințele agricole urmind cursurile învăță
mîntului agrozootehnic de masă. Toate acestea își arată 
roadele : am obținut, an de an. chiar în condiții climatice ne
favorabile, producții sporite care au asigurat aprovi

zionarea populației și a ț-râstric, precum și satis
facerea altor nevoi ale ecmnrairi naționale. Ia perioada 
I960—1964 producția agricolă medie a țării a fost ca 12 la 
sută mai mare decît media «lor craci ani anteriori. Sporul 
mediu anual a fost in această perioadă: la cereale de peste 
1 000 000 tone, la floarea-soareiui ce 180 000 tone, iar ia 
sfecla de zahăr de 800 000 tone.

în anii viitori se vor face tot mai puternic simțite efec
tele extinderii mecanizării muncilor agricole și fertilizării 
pămintului cu ajutorul îngrășămintelor chimice ; vor fi in
tensificate lucrările de hidroameliorații, irigări, terasări, 
vor fi puse în valoare noi terenuri agricole. Acestea consti
tuie noi mijloace pentru sporirea rodniciei ogoarelor, pentru 
obținerea de producții vegetale și animale tot mai îmbel
șugate.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMĂ ȚĂ
RĂNIMEA. ALIATA DE NĂDEJDE A CLASEI MUNCI
TOARE. PE TOȚI LUCRĂTORII OGOARELOR SĂ ÎNTĂ
REASCĂ VOTUL DAT CANDIDAȚTLOR FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI POPULARE PRIN MUNCA HARNICĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII SOCLĂLISTE 
— CHEZĂȘIA CREȘTERII BUNĂSTĂRII LOR ȘI A FA
MILIILOR LOR.

Cetățeni si cetătene,
Socialismul se construiește pentru ca oamenii muncii să 

se bucure de o viață îmbelșugată și fericită, avuțiile țării, 
forțele și capacitățile creatoare ale poporului fiind consa
crate in întregime acestui nobil scop. Ridicarea continuă a 
bunăstării celor ce muncesc este obiectivul fundamental al 
politicii partidului și statului nostru; el este realizat în 
mod constant, printr-un șir de măsuri care îmbrățișează 
cele mai felurite aspecte ale vieții poporului. Continuitatea 
acestei politici insuflă oamenilor muncii un puternic senti
ment de siguranță și încredere în ziua de miine, convin
gerea că activitatea lor creatoare, în fabrici și uzine, pe 
ogoare. în aparatul de stat și în instituțiile de cultură, dă 
roade ce se răsfring nemijlocit in traiul zilnic al fiecărei 
familii.

Succesele obținute în dezvoltarea economică a țării au 
făcut posibilă creșterea, an de an, a veniturilor oamenilor 
muncii. Salariul real a fost în 1964- cu aproape 28 la sută 
mai mare decît în anul 1959. Majorările de salarii din pe- 
rioada 1960—1962 au sporit veniturile anuale ale salaria
te?:- cu aproape 5 miliarde lei, iar aplicarea integrală a 
Hotăririi din iunie 1964 va adăuga acestora încă 6,8 mi
liarde lei pe an.

Veniturile bănești ale întregii populații au sporit în anul 
. -64 cu circa 5 miliarde lei. Ridicarea puterii de cumpă
rare a celor ce muncesc este oglindită de creșterea cu 75 la 
suta a volumului de mărfuri desfăcute prin comerțul so
cialist in 1964 în comparație cu anul 1959.

Construcția de locuințe a căpătat o amploare fără pre- 
rerer.t in toate regiunile țării. In perioada 1960—1964 au 
fost cate în folosință populației, din fondurile statului, 
circa 214 000 de apartamente. Paralel se desfășoară o largă 
act: ane de sistematizare urbanistică. Noile blocuri, car
te ere. magistrale, parcuri și așezăminte de cultură dau ora
șelor o înfățișare modernă, pe măsura epocii de adinei 
-.ra-sformări pe care o trăiește poporul nostru.

Rimai vrem urilor noi, socialiste, pulsează tot mai intens
Ir. viața satelor. Munca unită în cooperativele de pro

ducție se dovedește izvorul principal al bunăstării țărăni- 
mii. Aplicarea consecventă a principiului cointeresării ma
teriale. consolidarea economică-organizatorică a cooperati- 

tejr agricole de producție, lărgirea schimbului dintre oraș 
si sat au făcut să crească an de an veniturile oamenilor 
mâneri de la sate. Este grăitor în această privință faptul 
că populația sătească a cumpărc anal trecut mărfuri in 
valoare de aproape 15.5 miliarde de lei. Pretutindeni au ră
sărit mii și mii de case noi, trainice și spațioase — semne 
grăitoare ale bunăstării satelor și ale dragostei de frumos 
a țărănimii. In ultimii 5 ani la sate s-au construit aproape 
420 000 de locuințe. Din 1960 pină in prezent au fost electri
ficate peste 3 500 de localități rurale; s-au construit nu
meroase așezăminte de învățămînt, cultură și sănătate.

Grija pentru om este trăsătura caracteristică a regimu
lui democrat-popular; an de an se iau măsuri menite să 

asigure satisfacerea necesităților social-culturale ale ma
selor. în ultimii ani s-a extins rețeaua de spitale, policlinici 
și d’spensare, dotate cu aparataj modern și deservite de 
cadre medicale calificate. Sute de mii de oameni ai muncii 
se odihnesc și își refac sănătatea in stațiunile balneo-clima- 
tice, numeroși copii își petrec vacanțele în tabere și colonii.

Puterea populară acordă o neslăbită atenție instruirii și 
educării tinerei generații, dezvoltării învățămîntului de 
toate gradele, formării de specialiști de înaltă competență. 
Porțile școlilor sint larg deschise tuturor tinerilor dornici 
de învățătură. Peste 3,5 milioane de elevi, practic toți co
piii țării, învață în școli. Pentru a asigura unui număr tot 
mai mare de tineri posibilitatea de a frecventa școlile de 
cultură generală, în anii 1960—1964 au fost construite încă 
20 000 săli de clasă. întregul învățămînt, de la clasa I și 
pină la terminarea școlii superioare, este gratuit.

încheierea acțiunii de generalizare a învățămîntului de 
8 ani — factor de mare însemnătate al revoluției cultu
rale — deschide noilor generații largi posibilități de îm
bogățire a cunoștințelor, asigurînd un grad ridicat de cul
tură și civilizație întregului popor.

Corespunzător cerințelor de cadre cu pregătire superi
oară necesare construcției socialiste s-a dezvoltat rețeaua de 
universități și facultăți cuprinzînd în prezent peste 123 000 
de studenți. In perioada 1959—1964 numărul studenților 
din anul I a crescut de 2,2 ori; aproape 60 de mii de stu
denți sînt bursieri. Au fost construite localul universității 
din Timișoara, noi spații de învățămînt la universitatea din 
Iași, complexe studențești la București, Cluj, Iași, Tg. Mu
reș, Timișoara, Craiova. Dezvoltarea rețelei școlilor de 
8 ani, a școlilor tehnice și profesionale și a învățămîntului 
seral a înlesnit formarea unor generații de muncitori cu 
temeinică pregătire profesională, care au lărgit rîndurile 
clasei noastre muncitoare, corespunzător nevoilor indus
triei socialiste.

Activitatea susținută a instituțiilor de artă, rețeaua de 
cluburi, cămine culturale, case de cultură, biblioteci oferă 
un cadru larg pentru ridicarea continuă a nivelului de cul
tură al maselor, pentru îmbogățirea vieții spirituale a oa
menilor muncii. In anul 1964 au fost tipărite 58 de milioane 
de cărți și broșuri; tirajul anual al ziarelor a atins cifra 
de 1 064 de milioane de exemplare. Au fost create noi sta
ții de televiziune și de retransmisie a programelor la Cluj, 
Iași, Timișoara, Tg. Mureș, Oradea, Brașov, Constanța, 
Bacău.

Bucurîndu-se de condiții optime de creație, oamenii de 
știință și artă desfășoară o activitate bogată și rodnică, își 
fructifică talentul în lucrări valoroase. Poporul nostru 
acordă o deosebită prețuire muncii pline de entuziasm pe 
care o desfășoară sutele de mii de profesori și învățători, 
medici, agronomi, și alți oameni de cultură de pe întregul 
cuprins al țării.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMĂ ÎN
TREAGA NOASTRĂ INTELECTUALITATE, PARTICI
PANTĂ ACTIVĂ LA MĂREAȚA OPERĂ DE CONSTRUC
ȚIE SOCIALISTĂ, SĂ-ȘI CONSACRE TALENTUL ȘI CU
NOȘTINȚELE CAUZEI PROGRESULUI PATRIEI, DEZ
VOLTĂRII ECONOMIEI ȘI CULTURII, INSTRUIRII TI
NEREI GENERAȚII, FORMĂRII OMULUI NOU, MULTI
LATERAL PREGĂTIT. VOTUL DAT FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI POPULARE VA FI UN VOT PENTRU ÎNFLO
RIREA ȘTIINȚEI ȘI CULTURII SOCIALISTE.

îndeplinirea planurilor economice de stat, mărirea venitu- 
iui național creează noi posibilități pentru ridicarea nivelu
lui de trai, material și cultural, al oamenilor muncii. In 
cursul acestui an vor spori veniturile bănești ale popu
lației, va crește în mod corespunzător volumul mărfurilor 
puse în vînzare prin comerțul socialist. O atenție susți
nută se va acorda dezvoltării și modernizării orașelor, îm
bunătățirii condițiilor de locuit ale populației; se vor da în 
folosință în cursul anului 1965 încă 53 000 de apartamente 
cu un grad ridicat de confort. Pentru extinderea activi- 
tății de ocrotire a sănătății publice, dezvoltarea învăță- 
mîntului, culturii, științei și desfășurarea altor acțiuni so
cial-culturale sînt prevăzute fonduri de aproape două ori 
mai mari decît în 1959. Se vor construi noi unități social- 
culturale, comerciale și de deservire; se va îmbunătăți 
alimentarea cu apă potabilă și transportul în comun în- 
tr-un număr important de orașe, se vor intensifica lucră
rile edilitare de întreținere a fondului locativ și de moder
nizare a drumurilor.

(Continuare în pag. a Jll-a)



Mecanicul de locomotivă Grigore Șerban de la Depoul C.F.R.
București-Triaj la pupitrul de comandă al locomotivei Diesel- 

electrice
Foto: O. PLECAU

CEFERIȘTILOR
Lucrătorii de la căile ferate, întregul nos

tru popor sărbătoresc astăzi Ziua ceferiștilor.
Transportînd zi și noapte pe drumurile de 

fier ale patriei sute de mii de tone de materii 
prime și materiale necesare uzinelor și mari
lor șantiere, produse finite și cereale, cefe
riștii își adaugă eforturile lor la cele ale în
tregului popor pentru traducerea în viață a 
sarcinilor mărețe trasate de partid.

Partidul și guvernul nostru acordă o mare 
importanță transportului feroviar. In fiecare 
an crește volumul investițiilor acordate pen
tru modernizarea și dezvoltarea acestui sec
tor. Transportul cu modernele locomotive 
Diesel-electrice reprezintă acum aproape 30 
la sută din volumul total al traficului de 
mărfuri și călători. Numai în anul care a 
trecut, calea ferată a fost înzestrată cu 85 
de locomotive Diesel electrice de 2100 CP. 
Parcul de material rulant a crescut cu încă
4 520 vagoane de marfă pe două și patru osii 
și cu numeroase vagoane moderne de călă
tori. în anul acesta, căile ferate vor fi dotate 
cu încă 70 de locomotive Diesel-electrice,
5 610 vagoane de marfă și 125 vagoane de că
lători.

De la an la se îmbunătățesc condițiile de 
muncă și de trai ale ceferiștilor. In anul 
trecut, pentru vechime neîntreruptă în func
ții legate de exploatarea feroviară, au fost 
acordate sporuri de vechime de circa 84 de

milioane lei. Rețeaua căilor ferate dispune 
în prezent de 18 spitale și 157 de circums
cripții sanitare de linie și dispensare de în
treprindere. în ultimii patru ani peste 4 000 
de familii ale ceferiștilor s-au mutat în lo
cuințe noi. Grijii pe care partidul și statul 
le-o poartă, ceferiștii îi răspund prin fapte, 
printr-o muncă rodnică.

Prin contribuția adusă de harnicii noștri 
feroviari la satisfacerea cerințelor de trans
port ale economiei naționale, volumul măr
furilor expediate realizat în 1964 depășește 
cu 59,6 la sută pe cel realizat în 1959.

în anul 1965, ultimul an al șesenalului, în 
fața lucrătorilor feroviari stau sarcini noi, 
mobilizatoare. Rezultatele obținute de la în
ceputul anului reflectă hotărîrea ceferiștilor 
de a îndeplini angajamentele luate în între
cerea socialistă. Organizațiile U.T.M. din uni
tățile de cale ferată aduc o contribuție din 
ce în ce mai mare în mobilizarea tinerilor 
din diverse sectoare — mișcare, revizie, de- 
pouri, întreținerea căii, centralizare și tele
comandă, școli etc. — pentru îndeplinirea 
exemplară a angajamentelor luate în între
cere. Sînt numeroase faptele care vorbesc 
despre rezultatele bune obținute de tineri. 
Tinerii, alături de virstnici, întîmpină Ziua 
ceferiștilor cu noi și însemnate succese în 
îndeplinirea angajamentelor luate în între
cerea socialistă.

D ie soliștii
Un șuierat scurt și trenul de 

2 000 de tone pornește din sta
ția București-Triaj spre Plo
iești. O ușoară mișcare a ma
netei și trenul intră în viteza 
de regim. Așezat comod la pu
pitrul de comandă, mecanicul 
nu are altceva de făcut decît 
să supravegheze aparatele de 
control și semnalele din lungul 
liniei.

Unul dintre cei 13 ute- 
miști mecanici este și Gri
gore Serban de la De
poul C.F.R. București-Triaj.Colectiv

Luna trecută, personalul de 
deservire al Stației de cale fe
rată Satu-Lung pe Someș, re
giunea Maramureș, a reușit 
să reducă cu 5 la sută timpul 
de staționare al vagoanelor, 
expediind totodată peste sar
cina de plan mai mult de 317 
vagoane mărfuri. Pină acum, 
în întîmpinarea „Zilei ceferiș
tilor", colectivul stației a rea
lizat in întrecerea socialistă

Intr-o lună el parcurge cu lo
comotiva peste 6000 de km, 
transportînd peste 20 000 tone 
de mărfuri; la fel ca și Vasile 
Cîriac, Nicolae Boțoi, Vasile 
Maizda, Petre Stanică. împre
ună cu ceilalți mecanici diese- 
liști din depou, ei realizează 
în fiecare oră peste 300 000 
tone brute-kilometri. Pentru 
rezultatele obținute în muncă, 
mulți dintre ei sînt acum pur
tători ai steluței roșii de frun
taș în întrecerea socialistă pe 
anul 1964.fruntaș
succese asemănătoare. De alt
fel, trebuie amintit că pentru 
îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan și lucrările de 
înfrumusețare a stației, colec
tivul a fost distins cu „Diplo
ma de unitate fruntașă" în 
întrecerea socialistă pe anul 
1964 în cadrul regionalei 
C.F.R. Cluj.

T. ION

(

Cooperativele agricole de 
producție din raionul Ploiești 
au acumulat o experiență 
bună în cultivarea porumbului. 
Această cultură a ocupat su
prafețe întinse în fiecare an, 
valorificînd bine condițiile lo
cale de climă și sol — destul 
de variate — din raion. Stu
dierea posibilităților de creș
tere a producției la hectar, gă
sirea și extinderea în cultură 
a acelor hibrizi cate aduc spo
ruri de boabe a constituit pen
tru țăranii cooperatori una din 
problemele căreia i-au acordat 
cea mai mare atenție. Treptat, 
treptat soiurile locale, mai pu
țin productive, au fost înlocui
te cu hibrizi dubli valoroși, 
care au dat rezultate bune.

Consiliul agricol raional, 
specialiștii din cooperativele a- 
gricole de producție i-au în
drumat pe țăranii muncitori să 
experimenteze și să extindă 
soiurile cele mai productive. 
Anul trecut, cele mai întinse 
suprafețe au fost cultivate cu 
hibrizii dublii 311. 206. 306. 
305 și 409. Producția la hec
tar a fost cu peste 500 de kg 
mai mare decît cea planificată 
și mult sporită față de aceea 
obținută în anii anteriori. Fi
rește, au fost cooperative agri
cole de producție care au ob
ținut sporuri net Superioare 
mediei realizate pe raion. Așa. 
de exemplu, la Tîrgșoru-Vechi 
pe 500 de hectare cultivate cu 
porumb s-a realizat o recoltă 
de peste 4 800 kg de boabe la 
hectar. Unul din factorii im
portanți care au contribuit la 
obținerea acestui rezultat a 
fost sămînța. Țăranii coopera
tori de aici au extins în cul
tură acei hibrizi care, de-a lun
gul anilor, s-au dovedit cei 
mai productivi in condițiile lo
cale de sol și climă.

In 1964 au continuat obser
vațiile privind comportarea hi
brizilor pe terenurile unității 
lor. Iată rezultatele : hibridul 
dublu 206 a fost cultivat pe 
174 de hectare și a dat 3 084 
kg la hectar ; hibridul dublu 
306. pe 83 de hectare a dat 
3 280 kg ; hibridul dublu 311 a 
ocupat 88 de hectare, produ- 
clnd 5 250 kg la hectar, în 
vreme ce 405 a dat 4 330 kg în 
medie pe 76 de hectare. Re
zultă că hibridul dublu 311 va
lorifică cel mai bine condițiile 
locale de climă și sol. Că așa 
stau lucrurile arată și alte 
fapte. Brigada I condusă de 
Dumitru Tudor a obținut pro
ducția cea mai bună pe coope
rativă, ca urmare a cultivării 
acestui hibrid. Echipa condusă 
de tînărul Tudor Cristache a 
realizat cu acest hibrid culti
vat pe 22 de hectare 5 350 de 
kg. în medie la hectar. Asigu- 
rindu-și din timp sămînța din 
aceiași hibrizi dubli, și alte 
cooperative agricole din raion 
au obținut producții bune anul 
trecut: Buda-Palanca — 3 800 
kg. Cocorăști-Colț — 3 000 kg. 
Ca urmare, țăranii cooperatori 
vor extinde anul acesta in cul

tură acei hibrizi care au o va
loare productivă ridicată și în 
special numărul 311.

In vederea atingerii acestui 
scop, conducerile cooperative
lor de producție au luat o serie 
de măsuri menite să ducă la a- 
provizionarea la timp cu să- 
mînță. Dacă anul trecut s-au 
cultivat 8-9 hibrizi, acum nu
mai 5 vor fi folosiți pe cea mai 
mare parte din suprafață. Va 
fi scos din cultură soiul local, 
care anul trecut s-a cultivat 
pe mai bine de 1 000 de hec
tare și a dat o producție cu 
300 de kg mai mică decît me
dia planificată pe raion.

Pentru semănarea celor 
18 000 de hectare este necesară 
cantitatea de 355 de tone de 
sămînță. In magaziile coopera
tivelor agricole se află acum 
220 tone de sămînță, pusă în 
saci etichetați. Ia locuri uscate. 
In multe părți organizațiile 
U.T.M. au adus o contribuție 
însemnată la transportul se
minței de schimb in baze și a- 
ducerea de la ,.Agrosem“ a sa
cilor. într-o singură zi 30 de 
tineri conductori de atelaje de 
la cooperativa agricolă de pro

ducție Tîrgșoru-Vechi au adus 
la bază 20 de tone de sămînță. 
La Drăgănești tinerii au des
cărcat noaptea sacii și i-au 
transportat la magazii. Aici ' 
i-au așezat în ordine, după 
soiuri și sole. La Gorgota însă, 
s-a tergiversat transportul pri
melor 15 tone de semințe re
partizate de „Agrosem“. Deși 
într-o zi erau 20 de atelaje li
bere, au fost trimise la bază 
numai 5 căruțe. O treabă care 
putea fi făcută in cel mult 
două zile a durat patru. Sint 
în această unitate mulți tineri 
conductori de atelaje. Ei n-au 
fost însă antrenați să ia par
te la transportul sacilor.

Mai sînt de adus de la _A- 
grosem" in magaziile unități
lor agricole din raionul Plo
iești. peste 100 de tone de să- 
mîntă de porumb. Această 
cantitate se repartizează eșa
lonat. în funcție de necesarul 
fiecărei unități. E bine ca a- 
tunci c:nd bazele anunță că 
pot fi ridicate, să se ia măsuri 
fără întirziere. pentru trans
portul operativ al sacilor. In- j 
sămințările de primăvară se a- 
propie !

Lucrări 
de electrificare
In peste 70 localități rurale 

din diferite regiuni ale țării se 
fac în prezent lucrări de elec
trificare. iar în altele se exe
cută extinderi ale rețelei de 
joasă tensiune și conectări la 
sistemul energetic național.

Totodată, numeroase locali
tăți electrificate sint legate la 
sistemul energetic. Alimenta
rea lor din rețeaua de înaltă 
tensiune le asigură în perma
nență energie electrică de o 
calitate superioară și. în ace
lași timp, dă posibilitatea eli
berării grupurilor electrogene 
folosite. Din aceste agregate 
cele bune sint utilizate in con
tinuare la electrificarea sate
lor din regiunile de munte sau 
îndepărtate de liniile electrice. 
Numai în anul trecut au deve
nit disponibile pe această cale 
grupurile electrogene din 130 
localități.

Potrivit prevederilor de 
plan. în acest an urmează a 
fi electrificate alte 1000 co
mune și sate.

(Agerpres)
------•-------

Antologie —
P. Șiefânescu-Goangă

Vîrful Omul din

Bucegi

Foto : AGERPRES

N. BARBU

Mii de iubitori ai muzicii de 
operă au ovaționat zilele trecu 
te spectacolul omagial pe care 
colectivul primului teatru li
ric al țării l-a dedicat unuia 
dintre cei mai remarcabili cîn- 
tăreți pe care î-a dat poporul 
nostru — Petre Ștefănescu- 
Goangă.

Asociindu-se omagiului cu 
care iubitorii de muzică au 
întîmpinat aniversarea a 40

DISCURI NOI

de ani de carieră artistică a 
baritonului Petre Ștefănescu- 
Goangă, Casa de discuri „E- 
lectrecord" a difuzat un inte
resant disc antologic ce redă 
principalele stiluri de operă 
și tipuri de roluri în care s-a 
ilustrat reputatul cîntăreț.

De la Prologul din Paiațe la 
Aria luceafărului din Tann- 
hăuser, iubitorul de muzică 
va găsi pe acest disc 10 din 
cele mai îndrăgite arii din 
vastul repertoriu de opere in-, 
terpretat de artist.

O notă specială pentru fru
musețea copertei și calitatea 
prezentării ce însoțește noua 
imprimare.

I. S.

CINEMATOGRAFE
CINE-I CRIMINALUL T rulează -a 

Patria (orele 9.45; 12: 16,30; 18,45; 
21). Excelsior (orele 10; 12; 15,15; 
18.15: 20301. O STEA CADE DIN
CER Icinemascop) rulează la 
București (orele 9 30; 11,45: 14:
1630; 18.45: 21). Tonus (orele
930; 11.45; 14: 16.15: 1830: 20.451, 
Melodia (orele 945: 12; 14,15:
1630: 19 21 15). SĂRUTUL ru
lează la Republica (orele 9.45; 12; 
14.15; 16.30; 18.45: 21). 7 MIRESE 
PENTRU 7 FRAT! rulează la Car- 
pa(i (orele 8.45: 10.45; 12,43;
14.45; 16.45). NEVASTA NUMĂ
RUL 13 rulează la Capitol (orele 
9: 1130; 14: 1630; 19; 21,30).
VREMEA PAGINILOR m)ează la
Aurora (orele 10; 
18,30; 20,45). Rahova 
17; 19; 21) (duminică 
ZBORUL ÎNTRERUPT

14; 16,15;
(orele 15; 
ora 1030). 

rulează Ia
Festival (orele 930: 11,45; 14;
16.15: 18.30; 20.45). C1NTÎND IN
PLOAIE rulează la Victoria (orele 
tO: 12: 14; 16: 18.15; 20.30). CÎN- 
TĂREAȚA SCLAVA rulează la 
Lumina (orele 9.45; 12; 14.15:
16.30; 18,45: 21). AH, EVA 1 ru
lează la Central (orele 9,15; 
11.30: 13,45; 16.15; 18,45; 21).
HATARt (ambele serii) rulează la 
Union (orele 15,45; 19 — dumini
că ora 11,15), Bucegi (orele 10,15: 
13,30; 16.45; 20). CEL MAI MARE 
SPECTACOL rulează la Luceafă
rul (orele 9; 12; 15; 18; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII (diminea
ța, orele 10), UN NOU GHILGA- 
MES rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20.301. PAULA
CAPTIVA rulează la Giulești (o-
reie 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18;
20.15). Miorița (orele 9; 11,15;
1330; 15.45; 18,15: 28.45), Arta (o-
reie 16; 18.15; 203b>. REBELUL 
MAGNIFIC rulează la înfrățirea 
intre popoare (orele 11.30; 15,30; 
17,45; 20). DRUM PERICULOS ru
lează la Cosmos (orele 15; 18; 
20,15). VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Dacia' (orele 9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). MOSCOVA 
— GENOVA rulează la Buzeștl (o- 
rele 15,30; 17,45; 20). VIATĂ
UȘOARĂ rulează la Crîngași (ore-

orizont' cultured
în ultima vreme s-a vorbit 

mult, mai mult decît obișnuit 
despre citeva expoziții de ar
tă în jurul cărora s-au 
făcut numeroase comentarii, în 
scris și în convorbiri, între ar
tiști.

S-a înțeles, cred, că e vor
ba de expozițiile lui Aurel 
Cojan și I. Mirea, și de cea a 
lui I. Țuculescu. Toți trei, 
deosebindu-se formal și în 
chip evident de colegii lor 
cam de aceeași vîrstă, și 
riscînd astfei defavoarea, 
care s-a și produs în unele 
împrejurări, fără însă a-i des
curaja, au continuat să lucre
ze perseverent, să-și supună 
operele proprii la analize din 
ce în ce mai adinei și mai de
monstrative, să experimenteze 
mijloacele prin care s-ar pu
tea da un nou aspect acelor su
prafețe dreptunghiulare ce 
constituie tabloul, căci experi
mentele, unele foarte îndrăz
nețe, sînt ceea ce deosebește 
arta lor de cea a camarazilor. 
Experiențe fac și ceilalți, se va 
zice, atunci prin ce merită cei 
trei să ne ocupăm de ei în chip 
deosebit, prin ce se singulari-

TREI ARTIȘTI
zează ei, de marea mulțime a 
pictorilor noștri între 40 și 50 
de ani ?

Termenul de experiment 
este uneori ambiguu. Și de 
aici ar putea veni confuzia în
tre calitățile acestor trei ar
tiști și cele ale celor care în 
toți acești ani — e drept cu 
mai mult sau mai puțin suc
ces, depinzînd de puterea ta
lentului — au urmat o cale 
tradițională (folosesc cuvîntul 
referindu-mă la tehnica artis
tică) în pictură. Personal, eu 
nu consider un experiment, 
adică un fenomen bogat în 
consecințe și demn de acest 
nume, de exemplu, întoarce
rea unora la un trecut, adică 
la unul din acele., isme, sen
zațional poate pe vremuri în 
arta Apusului, la care aspiră 
timid, pe care încearcă cam 
codiș să-1 adopte unul sau al
tul dintre pictorii noștri, mai 
ales tineri, cu discernămînt 
artistic încă în formare. Acest 
fel ieftin de a părea original

de acad. G. Oprescu

astăzi, n-are nimic cu efortul, 
intelectual și profesional, dar 
mai ales intelectual, la care 
s-au supus și se supun acești 
trei pictori, pentru a da o ex
presie personală, nouă, con
formă cu temperamentul lor, 
unei viziuni. Chiar dacă cine
va nu reușește deplin, de la 
început, într-o atare operație, 
și psihică și de îndemînare. el 
merită atenția și stima noas
tră. Este motivul pentru care, 
fără să admir în unele cazuri 
operele celor trei pictori, și să 
le consider perfect reușite, le 
acord încredere, și mă intere
sez, cum m-am interesat și 
pină acum, de ele.

Ceea ce mă atrage îndeo
sebi, examinîndu-le activita
tea, e nevoia lor irezistibilă 
și arzătoare de a fi sinceri,

de a găsi o expresie artistică 
proprie, menită să-i singula
rizeze ca artiști și să transmi
tă privitorului tablourilor lor 
emoții inedite și autentice. 
Din toate vremurile una din 
însușirile esențiale într-o ope
ră de artă mi s-a părut a fi 
sinceritatea, adevărul autoru
lui ei cu el însuși, convinge
rea că ceea ce exprimă por
nește din străfundul firii lui, 
e o consecință a relațiilor lui 
cu societatea și cu natura. So
cotesc că un asemenea punct 
de vedere trebuie să existe 
inevitabil în orice formă a 
expresiei noastre.

Dar mai este ceva în opera 
acestor trei pictori, prin care 
ei se ridică deasupra altora : 
simțul lor pentru culoare și 
talentul de a ritma armonios 
tonurile intr-un tablou. Tînă- 
ra noastră școală de artă s-a 
făcut cunoscută, nu numai în 
țară, dar oriunde a venit in 
contact cu un public străin, 
prin simțul ei pentru culoare.

în ultimul timp această ten
dință mi s-a părut că, în afa
ră de unele excepții cu ade
vărat semnificative și glorioa
se, cum ar fi Ciucurencu și 
cîțlva alții, se lasă dusă spre 
o armonie a coloritului, în 
care predomină notele surde, 
cu izbucniri, uneori explozive 
și deci dezacordînd întregul, 
de roșu. Acești trei artiști, în 
complexul lor intelectual au 
dat și dau o mare importanță 
culorii. Prin aceasta ei se lea
gă de tradiția noastră și aduc 
un real serviciu artei contem
porane. Cojan și Mirea leagă 
dragostea lor de culoare 
de amintirile lor, culese mai 
ales de la artiștii aparținînd 
școlii din Paris, asimilate 
și devenite expresiuni cu 
totul personale. La Țuculescu, 
fenomenul se petrece în alt 
fel, căci am impresia că ceea 
ce a dat impuls coloritului lui 
au fost în mare măsură dra
gostea și înțelegerea lui deo
sebite pentru arta noastră 
populară, pentru scoarța olte
nească.

In fond acest reviriment cu 
privire la acești trei pictori mi 
se pare bine venit și cred că 
va avea bune consecințe.

le 16; 18.15; 20,30). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT (cine
mascop) rulează la Grivița (orele 
10; 12,15; 15,30; 18: 20,30). IVAt- 
LO rulează la Cultural (orele 
15,30; 18; 20,30). CLIMATE (cine- 
mascoo) rulează la Unirea (orele 
11; 15.30; 18: 20,30). A TREIA
RACHETA rulează la Flacăra (o- 
rele 16; 18, 20). VIATĂ PARTI
CULARĂ rulează la Vitan (orele 
16; 18,15; 20.30). CALABUCH ru
lează la Munca (orele 16; 18,15; 
20,30). ROȘU ȘI NEGRU (ambele 
serii) rulează la Popular (orele 
11,30; 16; 19,30). RĂZBUNĂTORUL 
(cinemascop) rulează la Moșilor 
(orele 15,15; 17,45; 20,15). CAR
TOUCHE (cinemascop) edlează !a 
Modem (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). ȘEFUL rulează 
la Viitorul (orele 11; 15,30; 18;
20,30). JUDECĂTORUL DE MI
NORI rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30). CU MtINILE PE 
ORAȘ rulează la Volga (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 21; la ora 
18,45, filmul STRĂZILE AU AMIN
TIRI). TITANIC VALS rulează la 
Floreasca (orele 11; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30). INTÎLNIRE CU 
SPIONUL rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Pacea (ore
le 15,45; 18; 20,15). SĂLBATICII 
DE PE RÎUL MORȚII rulează Ia 
Lira (orele 15; 17; 19; 21). La PA
TRU PAȘI DE INFINIT rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20). GHINIONISTUL rulează la 
Ferentari (orele 14; 16; 18: 20).
DIAVOLUL DEȘERTULUI rulează 
la Cotrocenl (orele 11; 14; 16,15; 
18.30; 20.45). VACANTĂ LA MA-
RE rulează Ia Timpuri Noi (odele 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 21,30).
PRETUTINDENI MUNCESC OA
MENI; 4 000 TREPTE SPRE CER ; 
DUPĂ ZECE ANI , EXPOZI
ȚIA ECONOMIEI NAȚIONALE f 
INAUGURAREA LUCRĂRILOR 
DE CONSTRUCȚII HIDRO-ENER- 
GETICE DE LA PORȚILE DE 
FIER rulează la Timpuri Noi 
(orele 17,30; 19,30).

Scenă din piesa „Mitică Popes cu' de Camil Petrescu, noua 
premieră a Teatrului de Stat din Galați

Foto: AGERPRES

Avancronică la o
O vizită la Teatrul Național 

din București. în aceste prime 
ore ale dimineții se repetă piesa 
acad. George Călinescu, „Ludo
vic al XIX-lea“. Cine sînt eroii 
acestei viitoare premiere a Na
ționalului bucureștean ? „In acea
stă piesă putem corbi de un erou 
colectiv — ne spune interlocuto
rul nostru Ion Cojar, regizorul 
spectacolului — muncitorul care 
e confundat cu ușurință cu inte
lectualul. în citeva cuvinte 
„eroii" piesei sînt angajați în 
perforarea unui tunel de impor
tanță economică, iar în timpul 
liber sint artiști amatori. Folosind 
cuvintele unui personaj aș putea 
rezuma ideea spectacolului astfel: 
piesa interpretată de echipa cul
turală este și ea un tunel, un tu
nel spre lumină. Intîlnirea cu 
maestrul George Călinescu a co
lectivului nostru de interpret! a 
fost deosebit de plăcută și utilă. 
Am avut revelația, nu numai a 
marelui erudit, ai cărui, oaspeți 
in ambianța familială i-am fost, 
dar și a unui subtil cunoscător și

pedagog de teatru. Ideea majoră 
a piesei ne este acum mult mai 
limpede. La aceste repetiții zil
nice sugestiile primite ne sînt 
deosebit de folositoare".

între timp lecturînd lista cu

CU ION COJAR 
despre piesa 

„Ludovic 
al xix-ica“

actorii distribuiți reținem citeva 
dintre cele mai cunoscute nume : 
Niki Atanasiu, artist al poporului 
(Cardinalul arhiepiscop — ingi
nerul Ăl. Castroian), Dem. Radu
lescu (mareșalul — artifițierul

Filmele 

săptămînii

„Un enoriaș ciudat"
După romanul „Deo Grațiat" de 

Michel Servin, Jean-Pierre Mocky, 
care semnează scenariul și regia, 
a realizat filmul „Un enoriaș ciu
dat".

Pentru calităfile sale, filmul a 
obținut la Festivalul din Bordi- 
ghera (1964) Marele Premiu (Măs
linul de aur).

In rolul principal: cunoscutul 
actor Bourvil, pe care spectatorii 
din țara noastră l-au admirat in 
filmele „Tot aurul din lume", 
„Plăcerile orașului", „Cauze drep
te".

Bourvil este secondat de Fran
cis Blanche, Bernard Lavalette și 
Jean Tisșierț

„Nevasta nr. 13"
Studiourile din R.A.U. se pre

zintă pe ecranele noastre cu o 
nouă producție cinematografică: 
comedia „Nevasta nr. 13".

Regia aparține lui Fatin Abdel 
Uahab. 1n rolurile principale : Sa- 
diah, Rușdi Abaza, Abdel Muncim 
Ibrahim.

„Micul pescar"
Studiourile japoneze apar din 

nou pe ecranele cinematogfafelo: 
din țara noastră cu fifmul „Micul 
pescar".

Scenariul filmului a fost realizat 
de Takehiro Nakațima, iar regia 
de Buichi Saito. Printre interpreti 
recunoaștem pe actorul Jukichi 
Uno, pe care l-am mai văzut în 
Ulmul „Sub ploaia atomică".

„Regina cintecelor"
Cunoscuta actriță Sara Montiel 

apare din nou pe ecranele noas
tre în filmul „Regina cintecelor" 
Pe Sara Montiel, spectatorii din 
Romînia au mai văzut-o în filme
le „Carmen de la Ronda" și „Ul
timul meu tango". Rolul masculin 
principal este deținut de Alberto 
De Mendoza, care de curînd a a- 
părut în filmul „Șeiul".

premieră
llie Vîlvoi), Ion Renter (prevot 
ul de poliție, Iftimescu, respon
sabilul cu aerisirea), Mihai Fo 
tino (regizorul). „Cred că urechei 
autorului, ne spune regizorul 
auzul său fin și educat.de atîlei 
cadențe muzicale și de prozodii 
ar refuza categoric să-și audi 
versurile rostite altfel decît în ce 
mai autentic stil clasic. De altfel 
esențialul mi se pare căutarea </< 
a reconstitui cu cea mai accen 
tuată minuțiozitate eticheti 
Curții, stilul rafinat al epocii lu 
Ludovic al XV-lea. Că toate a 
cestea se petrec în această piesi 
la un nivel de înțelegere și solu 
ționare al unui mare erudit ș 
gînditor, fără îndoială că sperii 
și dau naștere la nenumărate co 
mentarii. După intîlnirea pe cari 
am avut-o cu autorul, cu toții — 
colectiv numeros și înzestrat ct 
individualități marcante — sin 
tem încredințați că vom rezolvi 
această dificilă și complicată par 
titură".

M. COSTEA

educat.de


MANIFESTUL
Consiliului Național al Frontului Democrației Populare

(Urmare din pag. I)

VOTUL DAT ÎN ALEGERILE DE LA 7 MARTIE CAN- 
DIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE 
VA FI UN VOT PENTRU ÎNFLORIREA ORAȘELOR ȘI 
SATELOR, PENTRU BUNĂSTAREA ȘI FERICIREA ÎN
TREGULUI POPOR!

Cetățeni și cetățene,
Bilanțul prezentat arată cit de intensă și de bogată a f:ri 

munca pe care a desfășurat-o poporul nostru in perioada 
actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale. Activi:a- 
tea creatoare, eroismul și Spiritul de abnegație al oameni
lor muncii au rodit în înfăptuiri care bucură inima poporu
lui și-i întăresc încrederea în capacitatea sa de a duce la 
bun sfîrșit marile sarcini trasate de partid pentru ridicarea 
țării pe culmi și mai înalte ale progresului și civilizați=..

înfăptuirea obiectivelor ultimului an al șeaenalalm 
pune fundament trainic noului plan cincinal — în curs 1: 
elaborare — care va însemna un nou și mare pas înșir.:, 
în dezvoltarea economică a Republicii Populare Romine, 
în creșterea bunăstării poporului. însuflețiți de luminoasei 
perspective care li se deschid, oamenii muncii de la orașe 
și sate, întregul nostru popor își vor consacra mai depart, 
energia și priceperea desăvîrșirii construcției socialiste. Sub 
steagul glorios al partidului, clasa muncitoare, țărănimea 
intelectualitatea pășesc înainte strîns unite în lupta pentru 
înflorirea și prosperitatea Republicii Populare Rom-'r-p.

Cetățeni și cetățene,
Profundele schimbări înnoitoare petrecute în toate do

meniile activității economice, sociale și culturale, ilustrează 
forța și vitalitatea puterii populare. La temelia ei stă 
alianța de nezdruncinat a muncitorilor și țăranilor, priete
nia frățească a poporului romîn cu minoritățile național; 
bazată pe deplina egalitate în drepturi a tuturor oameni
lor muncii, unitatea poporului în jurul partidului și gu
vernului. Dragostea de patrie, înalta conștiință socialist : 
generează noi energii creatoare în rîndurile maselor larg; 
ale celor ce muncesc, constituie un puternic factor de dez
voltare a orînduirii socialiste.

Esența democrației noastre populare constă în faptul că 
întreaga putere de stat aparține celor ce muncesc ; masele 
largi ale poporului iau parte nemijlocit la viața publică a 
țării. Pe baza sistemului nostru electoral, profund demo
cratic, fiecare cetățean are dreptul de a alege și de a fi ales 
în toate organele reprezentative ale țării. Cei mai vîrstnici 
își aduc aminte că pe vremea domniei exploatatorilor oa
menii muncii nu aveau nici un cuvînt de spus în treburile 
statului. Numeroasele partide, indiferent de firma și pro
gramul pe care le afișau, erau în întregime în slujba in

tereselor capitaliștilor și moșierilor. Ajungînd, pe rând. la 
cârma țării, ele jefuiau și sărăceau poporul, mențmincu-1 
în mizerie și înapoiere. Romînia era subordonată marilor 
puteri imperialiste, bogățiile ei, puse la mezat. încăpeau 
pe mîinile trusturilor străine, din ale căror profituri se în
fruptau și politicienii burghezi. Parlamentele reflectau fi
del această stare de lucruri : pe băncile Oameni și Sena
tului, in consiliile județene și comunale nu puteau pătrun
de decit earner: de încredere ai capitaliștilor și moșierik.

în puternic contrast cu situația din trecut, in Marea A- 
dunare Națională a Republicii Populare Romine și in sfa
turile populare, deputății sin: aleși din rîndurile muncito
rilor, țăranilor, intelectualii: r. cei mai buni fii ai poporu
lui, care și-au dovedit prin fapte capacitatea, devotaryn- 
tul și spiritul de răspundere in slujirea intereselor țăr_

LA 7 MARTIE TINERII VOR VOTA PENTOl \O« SUC
CESE IN ÎNFĂPTUIREA IDEALURILOR LOR. PEAT- 
VIITORUL LOR LUMINOS.

Baza de nrriirrîT a poiuaer. eceme a Bep-hoci Populare 
Bumine • ftcmeazâ prieceefa si ahacța frățească cu toate 
tărtje socalzsSe. Rae±na — *^a-râ ecesecvem z întă-

Campania electorală determină in întreaga țară 9 am
plă activitate politică și cetățenească mobtiuează Mi e- 
nergii ale maselor și st:mulează inițiafiva ceâcc ce ~jr- 
cesc. Dezbaterile publice care au loc cu negrii im-Smar-- 
lor dintre candidați și aleși t-xi o 2.p:zi-x.~

dată cunoaștere a nevockc și preocupăzutc cecățesMcr. »- 

tărtrea legăturilor organekr puterii de stat cu oamenii 
munci găsirea miDiageioc practice pentru rezolvarea u- 
nor probleme de interes general și local

Cetățeni si cetătene,
An de an se Întăresc forțele socausnului și pâri:, cresc 

rclul șt mfl-enta s_stem_l-. —nedai socialise fa toate prt- 
bleseie najcee ale .o-.trr țoraneăâțn. in întreaga dezvol
tare a socăecâtu omenești. Pe harta pelincă a lumii apar 
nat scate -nnenembecce. ane popoare se ridxă la luptă 
pecnru eixberarea de sub jugul enfania? Tărie sccaliste 
s. cr-Xahr forțe »>•»>-? de pace depun eforturi perseve
rente pentru apărarea pfczc — bunul cel -ia- de preț al
-nr-r-

tru oerr< tarea resacnjor de cxabaeare pe

A-jgajac m uruzsa sa operă ccastruercră. piperul 
ece arunc zmeresa: fa =«—erei s crt-5.~ boarea pact Dinc
atpcese acestei abr ~ărr—_ ansnată de socrxă răspun- 
f«*- neteru starea «rasamu Repuâoea Populară Roasină

-tasxfasr rmereseăsr propru « ctuk «eceraie a cocperârtc 
jBerwțMMue s .iți- yeri ane popoare cre-

Consiliul Național 

al Frontului Democrației Populare

secvență desfășurată in slujba apărării păcii, preocuparea 
susținută pentru explorarea și valorificarea tuturor posi
bilității?:- d. slăbire a încordării în relațiile dintre state, 
au adus R. P. Romîne mulți prieteni pe toate continentele.

împreună cu celelalte țări socialiste și forțe ale păcii 
si progresului. Rcmînia își va aduce și pe viitor contribu- 

la întărirea colaborării între popoare, la apărarea se
curității internaționale, neprecupețindu-și eforturile în lupta 
pentru victoria cauzei păcii.

Niciodată nu s-au ridicat, sub steagul păcii forțe atît de 
uriașe ca In zilele noastre. Lupta lor unită va face să triumfe 
.- lume spiritul înțelegerii și prieteniei între popoare.

Muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai 
muncii de la orașe și sate, cetățeni 

și cetățene,
7 MARTIE — ZIUA ALEGERII DEPUTAȚILOR ÎN 

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ ȘI SFATURILE POPU
LARE — VA FI O ZI DE SĂRBĂTOARE A ÎNTREGULUI 
POPOR. VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI DEMOCRA
ȚIEI POPULARE VEȚI VOTA PENTRU DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI RIDICAREA BUNĂSTĂRII 
FOPORULUI: VOTUL DAT CANDIDATILOR FRONTU
LUI DEMOCRAȚIEI POPULARE VA EXPRIMA DRA
GOSTEA ȘI ÎNCREDEREA POPORULUI FAȚĂ DE PU- 
ÎEREA POPULARĂ, FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL ÎN
CERCAT AL OPEREI DE CONSTRUCȚIE SOCIA
LISTĂ — PARTIDUL MUNCITORESC ROMÎN, VA FI UN 
VOT PENTRU ÎNTĂRIREA CUCERIRILOR NOASTRE 
REVOLUȚIONARE. PENTRU SOCIALISM, PENTRU 
PACE ȘI ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOARE.

LA 7 MARTIE — CU TOȚII LA VOT I

VOTAȚI CANDIDAȚII FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI POPULARE!

TRĂIASCĂ UNITATEA ÎNTREGULUI 

POPOR ÎN LUPTA PENTRU DESĂVÎRȘIREA 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI!

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCITORESC 

ROMÎN - FORȚA CONDUCĂTOARE A 

POPORULUI NOSTRU!

TRĂIASCĂ Șl ÎNFLOREASCĂ PATRIA 

NOASTRĂ, REPUBLICA POPULARĂ 

ROMÎNĂI

UWH7MA|ni[
Manifestări pentru cei în satele

care votează prima oară
In raionul Roman

Paralel cu munca politică 
desfășurată în scopul creșterii 
contribuției tinerilor din uzine 
și de pe ogoare la îndeplini
rea sarcinilor economice, or
ganizațiile U.T.M. din orașul și 
raionul Roman inițiază în a- 
ceste zile numeroase acțiuni 
cultural-educative, dedicate 
importantului eveniment de 
lă 7 martie. Astfel, în cursul 
lunii februarie au fost organi
zate atît în oraș cît și în raion 
peste 30 de întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, de- 
putați, muncitori fruntași etc. 
Ia care au participat mai mult 
de 3 000 de tineri care votează 
pentru prima oară. In cadrul a- 
cestor întîlniri au fost prezen
tate realizările obținute de oa
menii muncii în anii puterii 
populare, imagini din munca și 
viața poporului nostru, pe dru
mul desăvîrșirii construcției

Organizațiile U.T.M. din o- 
rașul și raionul Cărei inițiază 
în aceste zile, numeroase ac
țiuni cultural-educative, de
dicate alegerilor de la 7 mar
tie. Așa de exemplu, la invi
tația comitetului orășenesc 
U.T.M., peste 400 de tineri 
din întreprinderi și școli, ma
joritatea tineri care votează 
pentru prima dată, s-au întîl- 
nit cu tovarășul Mihai Se- 
pucher, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, care 
le-a vorbit despre înfăptuiri
le oamenilor muncii din oraș 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, în anii regimului 
democrat-popular.

La Tășnad, tinerilor care 

socialismului. în cuvîntul lor 
tinerii și-au exprimat recunoș
tința față de minunatele con
diții create de partid și de gu
vern, și s-au angajat să răspun
dă acestei griji părintești cu 
noi succese Ia învățătură. Ast- 
iel de întîlniri au avu! Ioc ia 
orașul Roman — Ia Fabrica de 
zahăr, școala medie și in alte 
întreprinderi și instituții din 
oraș, iar în raion, la Săbăocm 
Moldoveni, centrul școlar a- 
gricol Triiești ele. Tot odaie 
în colaborare cu cooutefeic 
sindicale din întreprinderi ser 
cu conducerile cărnir.elcr cul
turale, organizațiile L'.TM. ini
țiază zilnic manifestări cultu- 
ral-artistice La Uzina de lev 
de pildă. rumiletul li.TM 
și-a adus aportul la pregăz:rea 
celor 10 spectacole date de cei 
peste 100 de artiști amatori din 
uzină cuprinși în cele 4 brigăzi

In raion ui Cărei
vor vota pentru prima dnză 
li s-a vorbit despre J>nepcu- 
rile de care se bucură tină re 
generație a patriei". întLr.;- 
rea a fost, totodată, un prue; 
de trecere în revistă a schar.- 
bărilor din satele raiccuiuz 
care, în ultimii ani. au deve
nit adevărate șantiere. Se 
înalță clădiri modeme, «colt 
cămine culturale, dispensare 
medicale, magazine și case 
noi Numai în ultimii doi an. 
1 300 familii de cooperatori 
și-au construit case noi

O contribuție valoroasă o 
aduc organizațiile U.TJL și 
la desfășurarea activității 
cultural-artistice Peste 3 OOT 

artistice de agitație, te orches
tra de muzică populare. te co
lectivul ce recitatori etc. .Vo
tăm pentru viața nară' se inti
tulează interesantul program al 
brigăzii artistice de ogitație drn 
secția turnătorie. Spectacolele 
au loc atît la dubul fabricii. cit 
si Ja casele alegătorului din 
oraș.

Un alt obiectiv ai activități’ 
organizațiilor L’-T-M. din ora
șul si raiOKu! Rcmzn este si 
xpuiar.zurea succeselor db- 
tinate de oamenii aumcii din 
cuprinsul raioauiui. sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
xăosmd in acest scop tradițio
nale forme ale muncii cultu
rale. axai sini jurnalele vorb: 
te. călătorule pe hartă, serile 
hlerare. auMla/ele iiterare etc.

C. NANCT

de tineri au participat la ex
puneri pe teme cum sint: 
.Dezvoltarea industriei cog- 
rtructoare de mașini*. -Agri
cultura noastră socialistă pe 
drumul belșugului*. -Deputa
ta! — npnaiMt șî slujitor 
ai oamenilor muncii* etc. 
Couterințele au fost urma^. 
de fiecare dată, de bogate 
programe artistice. în ultime
le ale, pe scenele celor 64 că
mine culturale. 40 de brigăz: 
de agitație. K de formații de 
dansuri, 22 coruri etc. au pre
zentat spectacole in fața a 
peste 10 000 cetățem. tfaeri 
și virstnicî

V. MCUNEAGU

om laș: couierzESHe -Bsx» 
tarea popcruăa — WM *-

. Industry. RPJL — creaC* >e
.**îndne a pcpccuăa ran. * 
-Sfaturile popcâare — «egao 
locale ale puseru de ttac"

:irea sărâtăț.*: fa RPR." eac

cxpdăcri — iutSigGg tbC'
La cele apreape 1» de fa- 

tilniri a> brgfcr/rc sgrsafic.' 
cu cetăteO— ac luat porte 
peste 13248® »rdr. a: eoc- 
oerauveke agricole de peo- 
âucțâe sm ■itgll-cjr

«n tost ccpțz-Zite fafitem ca 
tinerii cate ta 7 șarpe voaeox*

fala utrnrrnyTcc pamerp**: 
iespre ajeșeme dm trec— F 
ie astăzi trr *r.r- cu tner_ 
care Totează pentru pcuza dată. 
» iz ti îost la insn-
■ li t»i de **•------dm Trmițce-
ra. ia s Bănia și la alte
120 de case ale alegătorol-oi din

• • de c c.csc de :o:egrz::e a Școlii populare de Artă din Suceava, pregătește
alegerilor de ia 1 martie

un program artistic în vederea

Foto : N. STELORIAN

In regiunea Banat

BOGATĂ ACTIVITATE
CLLTLRAL-ED UCA TIVĂ

te aîuceie rile, in regiune, 
v-aa desfășurat u alte man:- 
"esdir. iacEmaze de
ăepstați de la 7 martie- Ser! 
hcerare au fost organizate in 
coaitma Teremia Mare cu tema 
.Viața nouă a țărănimii*, la 
Casa tineretuhn din Lugoj cu 
:ena -Alegerile din trecut o- 
giindite in opera Ici Caragiaîe".

De o deosebită atenție se 
bucură și simpozioanele. La 

rasa alegătorului care fuactio- 
-ează pe lingă clubul CFJL din 
Tinușoara a fost organizat sim- 
porioaul despre munca artistu
lui amator, la Băile riercuianc- 
ia fata a sute de oameu ai 
ntmeci s-a desfășurat simpo- 
noaul -Manie obiective indus
triale pe harta patriei", iar la 
căminul cultural din Lipova 
simpozionul: -Mărturii despre 
Romînia de ieri si de astăzi". 
La cele 96 de ti mpou ioane or- 

aanizate pînă acum în cadrul 
caselor alegătorului din regiu
nea Banat au participat peste 
15000 de cetățeni.

La fel de apreciate sint și 
expunerile care au avut loc în 
diferite localități ale regiunii, 
lată cîteva titluri de expuneri: 
..înaltul democratism al siste
mului nostru electoral", „Cen
trele industriale ale Banatului 
in plină dezvoltare', „înfrumu

sețarea și buna gospodărire a 
satelor și orașelor regiunii, da
torie cetățenească a fiecărui 
cetățean", „Se schimbă viața 
satului". La casa alegătorului 
de la clubul întreprinderii „In
dustria linii" din Timișoara a 
avut loc o expunere despre 
trecutul, prezentul și viitorul o- 
rașului Timișoara, la Orțișoara 
a fost prezentată expunerea 
„De la Romînia pitorească a 
lui Vlahuță, la marile construc
ții ale socialismului", iar la 
Sudriaș și Sintești s-a ținut jur
nalul vorbit cu tema „Oameni 
ai zilelor noastre". Pînă în pre
zent au fost susținute 640 de a- 
semenea expuneri. Ele au fost 
urmate de interesante progra
me artistice închinate alegeri
lor de deputați, Ia care au par
ticipat peste 40 000 de cetățeni.

I. MEDOIA



LUMILE CELEI DE-A V-A CONEERINfE
u

Sîmbătă, au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a V-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă.

în cursul dimineții s-au făcut 
informări asupra discuțiilor pur
tate în. comisiile: profesională, 
culturală, sportivă si social-gos- 
podărească, întrunite în ziua pre
cedentă, la cate au luat cuvîntul 
peste 70 de delegați, și s-au pre
zentat programele de activitate 
pentru perioada următoare, ela
borate în comisii.

Au continuat apoi discuțiile a- 
supra rapoartelor Consiliului 
U.A.S.R. și Comisiei de cenzori. 
Au luat cuvîntul: Gheorghe Bră
tucu, student la Institutul poli
tehnic din Brașov, loan Bakoș. 
președintele Consiliului Uniunii 
asociațiilor studenților din Tg. 
Mureș, Vasile Vlad. membru al 
Consiliului U.A.S.R., h'icolae 
Irimie, secretar al Consiliului 
Uniunii asociațiilor studenților

din București, Lucia Sucigan. 
studentă la Institutul pedagogic 
din Oradea, Ileana Pusztai, stu
dentă la Institutul medico-farma
ceutic din Cluj, Ilie Gheorghe, 
președintele Consiliului asociației 
studenților de la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" din București,

București, Ion Mitrea, președin
tele Consiliului asociației stu
denților de la Institutul pedago
gic din Bacău, Vasile Mustață, 
student la Institutul de construc
ții din București, Iancu Simian, 
președintele Consiliului Uniunii 
asociațiilor studenților din Cluj, 
Gheorghe Lungu, student la In-

lor din Institutul pedagogic Su
ceava, Vasile Baltac, președinte
le Consiliului Uniunii asociații
lor studenților din Institutul po
litehnic Timișoara, și Vasile Les- 
chian, președintele Consiliului 
asociației studenților din Institu
tul pedagogic din Baia Mare.

Au luat, de asemenea, cuvîntul

Consiliului
Comisiei de

la ultimul

Ședința de închidere
Gheorghe Păunescu, președintele 
Consiliului asociației Studenților 
de la Institutul pedagogic din 
Constanța, Mihai Vijială, pre
ședintele Consiliului asociației 
studenților de la facultatea de 
agronomie a Institutului agrono
mic „Xicolae Bălcescu“ din 
București, Basarab Nicolescu. 
student la. Universitatea din

stitutul politehnic din Iași, Floa
rea Enache, președinta Consi
liului asociației studenților din 
Institutul pedagogic din Pitești, 
Constantin Stănescu, student la 
Institutul politehnic din Bucu
rești. Vilhelm Goldner. student 
la Institutul poli>ehnic din Bra
șov, Modesta Bolohan, președin
ta Consiliului asociației studenți-

Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, prof, 
unic. Ludovic Csogor, rectorul 
Institutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, și 
Petru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U T.M.

După încheierea discuțiilor, 
Conferința a aprobat în unani-

mitate activitatea 
U.A.S.R. și raportul 
cenzori.

S-a trecut apoi, 
punct al ordinei de zi — alege
rea Consiliului U.A.S.R. și a 
Comisiei de cenzori- Delegații au 
ales prin vot secret pe cei 97 de 
membri ai Consiliului U.A.S.R. 
și cei 9 membri ai Comisiei de 
cenzori.

In continuare, delegații au a- 
probat în unanimitate rezoluția 
celei de-a V-a Conferințe a Uni
unii Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă.

Prin îndelungi și puternice 
aplauze, delegații au adoptat în
tr-o atmosferă de entuziasm ti
neresc, scrisoarea adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. in 
sală au răsunat ovații in cinstea 
Partidului Muncitoresc Romin.

(Agerpres)

Cuvîntul tov. Paul Eugen
(Cluj)

Sînt profund emoționat de 
înalta apreciere pe care Comi
tetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin a acor
dat-o in salutul adresat celei 
de-a V-a Conferințe a 
U.A.S.R., activității asociații
lor studenților, de grija pe 
care o manifestă conducerea 
partidului nostru față de tine
retul studios, față de proble
mele care ne preocupă. Răs
punsul nostru se concretizea
ză in rezultatele la învățătu
ră mereu mai bune pe care le 
obținem

Asociațiile studenților, ală
turi de organizația U.T.M. din 
Institutul de arte plastice din 
Cluj, desfășoară, sub condu
cerea organizației de partid, 
o susținută muncă de educare 
politică a studenților. Cunoaș
terea profundă 
marxist-leniniste 
dentilor să-șl formeze spiritul 
de discernămînt privind apre
cierea valorilor artistice, spi
ritul critic fată de influențele 
artei decadente. Noi, studen
ții din învătămintul artistic, 
sîntem convinși că numai cu- 
noscînd profund știința mar- 
xist-leninistă — știință care 
stă la baza politicii partidu
lui nostru — vom putea să 
punem în lumină calitățile și 
aptitudinile noastre, să re
flectăm în imagini artistice 
veridice marile transformări 
care au loc în țara noastră.

Conferințele, simpozioanele 
care se organizează în insti
tut și care ne țin la curent 
cu realizările artei contempo
rane românești și universale, 
se bucură de larga participa
re a studenților.

Ip continuare, vorbitorul 
s-a referit la unele aspecte 
ale muncii desfășurată de aso
ciațiile studenților și organi
zația U.T.M. din institut.

Pentru a veni in ajutorul 
formării gîndirii artistice 
studenților, a capacității lor 
de discernămînt, pentru a-i 
sprijini în cunoașterea como
rilor de artă, cu ani în urmă 
a luat ființă in institut cena
clul de creație, formă cores- 

. j

a esteticii 
ajută stu-

punzătoare cercului științific 
din alte facultăți. Consiliul 
asociației, cu sprijinul con
ducerii institutului și sub în
drumarea organizației de par
tid, a desfășurat o muncă 
perseverentă pentru ca cena
clul să devină un sprijin re
al al muncii de instruire și 
educare a studenților, să în
deplinească un rol important 
în fructificarea activității lor 
creatoare.

în cadrul cenaclului s-au 
dezbătut probleme majore ale 
muncii de creație. Informarea 
studenților asupra artei con
temporane universale se face 
— printre altele — și cu aju
torul bogatului material 
cumentar pe care 
la dispoziție 
tufului. Tot 
ciulul s-au 
ții interne 
tutului. S-au organizat expo
ziții la întreprinderile Carbo- 
chim, Tehnofrig. la Casa de 
cultură a studenților. Expozi
țiile le încheiem, de regulă, 
cu întîlniri ale expozanților 
cu vizitatorii, foarte folositoa
re pentru studenți.

Cenaclul manifestă o per
manentă preocupare pentru 
documentarea membrilor săi. 
pentru legarea de viață a ac
tivității lor creatoare, organi- 
zînd vizite în întreprinderi și 
unități agricole socialiste Cu 
sprijinul conducerii institutu
lui. membrii cenaclului 
întîlnit cu critici de artă va
loroși. în cenaclul de artă 
sînt admiși 
mai studenții 
ne și foarte 
tură, ceea ce 
fect stimulator.

în încheiere, vorbitorul a 
asigurat Conferința. In nume
le colegilor săi. că vor munci 

la nivelul 
pentru a 
viitor la 

de artă 
tradițiilor 

i marilor

do- 
ni-1 pune 

biblioteca insti- 
cu ajutorul cena- 
organizat expozi- 
și în afara insti-

s-au

cenaclul
ca membrii nu 
cu rezultate bu- 
bune la învăță- 
are un mare e-

pentru a se pregăti 1 
cerințelor actuale, 
putea contribui in 
crearea unor opere 
valoroase, fidele 
progresiste ale artei 
noștri înaintași pentru a a- 
juta la instruirea tinerelor ge
nerații de elevi, ca profesori

Cuvîntul tov. Gheorghe Brătucu
(Brașov)

cunosc o
In intre-

Știința și tehnica 
continuă dezvoltare, 
prinderile industriale din țara 
noastră pătrund in tet mai 
mare măsură mașinile cu 
comandă automată. In aceste 
condiții, inginerilor li se cere 
nu numai să cunoască și să 
folosească aceste mașini, da., 
mai ales, să le poată crea și 
să le poată perfecționa conti
nuu.

Peste cîțiva ani vom fi in
gineri- O preocupare de sea
mă a consiliului asociațiilor 
din Institutul politehnic Bra
șov o constituie găsirea for
melor și mijloacelor celor mai 
potrivite, menite să asigure 
pregătirea fiecăruia dintre 
noj la nivelul cerințelor ac
tuale ale științei Si tehnicii 
Asociațiile, ținînd seama de 
inițiativele studenților, au fo
losit forme de activitate care 
mijlocesc posibilitatea unor 
legături strînse, permanente, 
pe întreg parcursul anului u- 
niversitar, cu producția. 
Sîntem avantajați din acest 
punct de vedere și de faptul 
că institutul își desfășoară ac
tivitatea într-un puternic cen
tru industrial, că întreprinde
rile orașului Brașov ne spriji
nă cu dragoste pentru a do- 
bîndi în anii studenției o pre
gătire teoretică și practică 
multilaterală.

în cadrul Facultății de me
canică funcționează un birou 
studențesc de proiectări. Fap
tul că aici studenții proiec- 
tanți lucrează pentru indus
trie (institutul avînd contrac
te de proiectare cu mai mul
te întreprinderi) ii ajută să 
cunoască cerințele producției, 
să se pregătească la nivelul 
acestor cerințe. De asemenea, 
pe lîngă anumite catedre 
funcționează cercuri de infor
mare tehnică. Alcătuite din 
studenți care stăpînesc bine

una sau mai multe limbi 
străine modeme, in cadrul a- 
cestor cercuri se studiază ma
teriale bibliografice care apar 
in literatura de specialitate 
din alte țări și se elaborează 
materialul informativ care 
se difuzează in facultăți.

Pe lingă faptul că tînărul 
absolvent trebuie să fie un 
specialist care să posede te
meinice cunoștințe teoretice si 
practice — a arătat apoi vor
bitorul — el trebuie să fie s 
un foarte bun organizator al 
producției. Este o însușire pe 
care viitorul inginer o deprin
de încă din anii studenție, 
mai ales in timpul practici- 
Asociațiile studenților din in
stitut au sprijinit rectoratul 
in organizarea in cele mai bu
ne condiții a practicii in 
producție. Ținindu-se legătura 
cu întreprinderile — centre 
de practică — s-a urmări-, ca 
în perioadele de practică stu
denții să treacă prin toate 
serviciile cheie: producție, 
organizarea muncii, tehnolo
gic, mecanic șef etc. în felul 
acesta, li se dă posibilitatea 
să urmărească și unele pro
bleme economice generale 
privind organizarea și realiza- 
î ea producției: rentabilitate, 
preț de cost, productivitatea 
muncii etc.

Acest obiectiv se realizează 
și cu prilejul excursiilor de 
studii, care se organizează cu 
studenții anilor mari. Deoare
ce numărul întreprinderilor 
pe care le vizităm este totuși 
mic. consiliul asociațiilor — 
împreună cu conducerea in
stitutului — va trebui să stu
dieze posibilitățile organizării 
unor asemenea vizite în nu
meroase alte întreprinderi, 
unde pot fi întîlnite aspecte 
interesante ale organizării 
producției.

noua înfățișare a Universității 
bucureștene.

Universitatea noastră — a 
arătat vorbitorul — pregătește 
specialiști — cadre didactice 
pentru învătămintul de cultu
ră generală și cadre de cerce
tători — in 56 de domenii. 
Structura universități: oglin
dește tendința generală a șco
lii noastre superioare de a 3 
permanent în actualitate, in 
concordanță cu direcțiile prin
cipale ale cuceririlor științei 
contemporane, de a introduce, 
atunci cind se conturează noi 
domenii de cercetare, secții ș: 
grupe de specializare cores
punzătoare.

Fundamentarea întregului 
învățămînt pe ideologia mar- 
xist-leninistă asigură studer.- 
■ului un larg orizont filosofic, 
capacitatea de interpretare 
științifică a fenomenelor din 
r.atură și societate, ii educă in 
spiritul dragostei fata de pa
trie și partid, față de înaltele 
idealuri ale socialismului

In continuarea cuvintulu: 
său. tovarășul Gh. Mihoc a ex
primat în numele profesoriior 
$i studenților un:verstă ti sen
timentul de recunoșrințâ fata 
de partidul și statul nostru 
pentru grija cu care înconjoa
ră principalul for de învățâ- 
mint superior din țara noa
stră. ca și întreaga școală su
perioară. De neuitat rănvn a- 
mintirile Centenarei oi Univer
sității es-ertiment remarcabil 
in viața culturală și științifică 
a patriei

Participarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghre-De; $i a 
altor conducători de partid și 
de stat la festivitățile Cente
narului — a spus vorbitorul — 
a constituit pentru noi o mare 
cinste șl în zcelași timp, o do
vadă in plus a grijii pe care 
conducerea de partid s: de stat 
o acordă invățămîntului supe
rior. pregătirii studentunn 
pentru muncă șt viață Sărbă
toarea temeniră a avut ră
sunet și peste betare. sporind 
rer.umeie unri înstitutii de în
vățămînt prestigioase

Apoi, vorbitorul s-a referit 
la posibilitățile de muncă și 
învățătură, de afirmare știin
țifică pe care le au. in cele 12 
facultăți ale universității, cei 
13 500 de studenți cele peste 
1 200 cadre didactice — va
loros detașament de oameni de 
știință și cultură, virstnici și 
tineri.

Vorbind in continuare des
pre perspectivele viitorilor 
specialiști, tov Gh. Mihoc a-

firma că rezultatele obținute 
în facultate sînt o anticipație 
a celor din producție, arătînd 
totodată că marea majoritate 
a studenților se pregătesc cu 
simț de răspundere și pasiune, 
că au înțeles că principalul 
factor de care depind rezulta
tele lor la învățătură îl consti
tuie munca individuală, rit
mică. efortul personal în în
sușirea unor cunoștințe multi
laterale. nu numai din cursuri 
și notițe, ci și din bogata bi
bliografie ce le este pusă la 
dispoziție.

Trăim intr-o epocă de dez
voltare vertiginoasă a științei 
șt tehnicii Două curente con
tradictorii stau la baza dez
voltării actuale a științei Pe 
primul plan stă specializarea 
excesivă intr-o disciplină ști
ințifică in cadrul căreia apar 
multe lucrări; aceasta face ca 
domeniul de cercetare al ori
cărui om ce știință să fie din 
ce m ce mai restrins. In ciuda 
aceste: specializări, colabora
rea dintre diferitele ramuri ale 
ștunțeî devine din ce in ce 
mai impetuoasă, fapt de care 
viitorul specialist trebuie să 
tuta seama. Intre biologie și 
fizică, intre biologie ș: mate- 
r^atica. ;ntr? znsisrtâtîca si 

etr. există le
gături. Evoluția rapidă a fti- 
inței obligă studentul ca încă 
de pe băncile universității să 
se deprindă cu mur.ca de cer
cetare pentru ca. apoi, in 
tn&pu* activității saLe ic pro- 
fesnmea aleasă să reușească

XL

însuși-.

urii.

La cu- 
ființei 
sa de 
ie dt-

dragi 
să vă

vă fo. tați • bogată cultură 
generală.

Varfe"’ 3
probleme privind munca cul- 
tural-educativă pe care orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților, alături de cadrele 
didactice, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, o desfă
șoară venind în sprijinul do
rinței studenților de a cunoa
ște politica partidului nostru, 
trecutul de luptă a clasei mun
citoare, a poporului romin, 
marile realizări din anii socia
lismului.

Cuvîntul tov. Ion Mitrea
(Bacău)

s-a a-T k»

Vorbitorul a împărtășit ex- 
pmenta asociațiilor din insti
tut in moOilLzarea studenților 
!a o teme.nică pregătire pro- 
fesioctală. modul diferențiat 
in care s-a muncit pe ani de 
studiu pe facultăți

O atenție deosebită
corca: studenților din anul 
a spus tov Ion Mitrea. Men
ționăm dezbaterea organizată 
in preajma sesiunii pe tema: 
„Cum foimjm timpul in peri
oada sesiur.:: și cum definiti
văm pregătirea pentru exa
mene*. în care studenți din 
anii mai mari le-au împărtă
șit colegilor mai tineri din 
experiența lor.

Consiliu! A.S . in colaborare 
eu cabinetul pedagogic al In
stitutului. editează lunar c 
gazeta „Buletinul pedagogic" 
cu ajutorul căreia se reali
zează un rodnic schimb de 
experiență.

In institut se ține o strînsă 
legătură cu prima noastră 
promoție de absolvenți Con
siliul A^„ împreună cu ca
tedra de pedagogie, a deschis 
un 
in

„ Cabinet al absolventului' 
care foștii noștri studenți

primesc consultații. Sintem 
în posesia unei adevărate co
lecții de scrisori prin care ab
solvenții institutului ne vor
besc despre munca lor de fie
care zi. ne sugerează măsuri, 
ne fac propuneri menite să 
ne ajute în buna pregătire 
profesională. Ținînd seama de 
valoarea unora dintre ele s-a 
aplicat în institut un program 
de activități ajutătoare ca: o- 
bligativitatea ținerii unor ore 
de dirigenție; desfășurarea u- 
nei bogate munci cu pionierii 
și altele. In perioada vacanței 
de primăvară vom organiza o 
consfătuire cu absolvenții 
care lucrează în regiunea 
Bacău pentru a afla alte lu
cruri noi și interesante des
pre viitoarele noastre locuri 
de muncă.

Asigurăm Conferința că și 
în viitor vom generaliza ex
periența pozitivă, vom căuta 
să ne îmbunătățim munca, să 
aducem o contribuție mai sub
stanțială în pregătirea viitori
lor profesori, a viitorilor 
catori ai tinerei generații 
satele patriei noastre.

Cuvîntul tov. Nicoletcu Basarab
(București)

edu
ci in

Cuvîntul tov. acad. prof. Gheorghe Mihoc
rector al Universității din București

După ce a adresat Conferin
ței un călduros salut din par
tea cadrelor didactice și a 
studenților celei mai mari u- 
niversități din țară, vorbitorul 
a arătat că lucrările acesteia 
se desfășoară în condițiile u- 
pui puternic și Insuflețitor a- 
vînt în muncă pentru înfăp
tuirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste. Realizarea Directive
lor Congresului al III-lea al 
P.JVI.R. a dus la obținerea unor 
însemnate sueeese în dezvol
tarea industriei și agriculturii,

în înflorirea științei și cul
turii.

Progresul însemnat obținut 
în anii regimului democrat- 
popular în toate domeniile 
economiei — spunea în con
tinuarea cuvîntului său to
varășul Gh. Mihoc — a fă
cut posibilă dezvoltarea fără 
precedent a
superior, care formează spe
cialiștii de mîine ai patriei. 
Un exemplu grăitor privind 
dezvoltarea școlii superioare 
în țara noastră este însăși

învățămîntului

în cuvîntul 
s-a referit la 
torilor fizicieni, 
dezvoltarea de mare specta
culozitate pe care o cunoaște 
știința și tehnica în general.

Consecințele acestei dezvol
tări se vădesc imediat în în- 
vățămîntul superior. Ceea ce 
în anul 1953 era subiectul u- 
nei lucrări științifice de răsu
net, devine în 1965 unul din
tre subiectele înscrise pe bi
letul unui examen. De aici, 
necesitatea adaptării noastre, 
a studenților, la ritmul rapid 
al dezvoltării fizicii, a unei 
concentrări suplimentare a 
eforturilor pentru asimila
rea fizicii clasice, pentru in
formarea științifică și, în fine, 
pentru începutul de cercetare.

Vorbitorul a spus că în fa
cultate au fost organizate dez
bateri profesionale, dar nu 
steveotine. cu caracter gene
ral, cl ținîndu-se seama de 
specificul colectivelor studen-

său, vorbitorul 
pregătirea vii- 

subliniind

me- 
disci-

de cercetare în fizică, pers
pectivele diferitelor domenii 
și specificul locurilor de mun
că, fapt deosebit de impor
tant. deoarece deseori studen
ții aleg secția de specializare 
fie la întimplare. fie după 
sonoritatea numelui secției și 
nu după cunoașterea profun
dă a profilului său. Conside
răm că asociațiile studenților 
își pot aduce o contribuție 
mai pronunțată atît la popu
larizarea mai largă a profilu
lui secțiilor de specializare, 
cit și mai ales, la buna cu
noaștere a aptitudinilor stu
denților încă din primii ani 
de facultate pentru mai judi
cioasa lor îndrumare. La anul 
V in adunarea cu tema „Ro
lul fizicianului in societatea 
contemporană" studenții au

lntr-o pauză a lucrărilor
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dezbătut probleme ca : ati
tudinea militantă a fizicianu
lui, etica fizicianului, fizicia
nul și specialitatea, fizicia
nul și cultura generală uma
nistă. Discuțiile au fost pur
tate cu pasiune și maturitate.

cii în producție; organizarea 
în uzine a unor consultații 
pentru completarea cursurilor 
sau clarificarea problemelor

puse de proiecte, extinderea 
legăturilor cu întreprinderile 
pe tot cuprinsul anului uni
versitar.

Lucia Sucigan
(Oradea)

Cuvîntul tov. Gheorghe Lungu
(lași)

Așa cum se subliniază și în 
Salutul Comitetului Centra! al 
Parttcuiu: Muncitoresc Ro
mi n. institutele de învățămînt 
tehnic sint chemate să for
meze sr.ecialiști pentru toate 
domeniile de activitate, cu un 
înalt nivel de pregătire teo
retică și practică, capabili să 
răspundă sarcinilor tot 
complexe ale 
conduceri: ]
derne.

Asociațiile studenților din 
institutul nostru, prin întrea
ga activitate ce o desfășoară, 
urmăresc să creîeze un climat 
de muncă perseverentă, rit
mică pentru formarea studen- 
tilor ca buni specialiști să dez
volte răspunderea lor pentru 
pregătirea practică. Studenți
lor noștri li s-a creat poribî- 
i.tatea de a «-moaște noile în
treprinderi ieșene înzestrate 
cu mașini de înaltă tehnici
tate. Discuțiile purtate in ase
menea prilejuri cu specialiști, 
tehnicieni și muncitori au fost 
deosebit de instructive. După 
astfel de vizite an» stabilit le
gături strînse cu uzinele, am 
pîecat cu sugestii pentru stu
dierea unor probleme în 
cercurile științifice studen-

mai 
organizării și 

producției mo-

Dragi tovarăși,

țești, s-a discutat despre 
todica asimilării u..or 
pline importante. Au fost în 
egală măsură solicitați să vor
bească despre experiența lor 
în acest sens cadrele didacti
ce, precum și studenți frun
tași, iar studenți mai slab pre
gătiți au fost solicitați să ara
te cum muncesc pentru a pu
tea afla cauzele rezultatelor 
lor nesatisfăcătoare.

La anul I, răspunzînd unei 
cerințe observate ani în șir, 
s-a organizat o adunare pro
fesională cu tema „Importan
ța matematicii pentru fizi
cieni", la care au vorbit acad. 
Șerban Țițeica și studenții fi
zicieni din anul V. La anul 
IV, imediat după împărțirea 
în .secții de specializare, a 
avut loc un simpozion la care 
au participat cercetători, in
gineri fizicieni, profesori din 
școli medii. Astfel, s-au cla
rificat studenților, aflați la în
ceputul specializării, direcțiile

țești. Aș putea aminti, de pildă, 
studiile referitoare la „Mate
riale noi în construcția de ma
șini", „Construcții de beton 
armat cu mari deschideri", și 
„Materiale plastice folosite în 
industrie". Deseori am invitat 
în mijlocul nostru ingineri și 
conducători de întreprinderi 
care să informeze pe studenți 
asupra celor mai noi proble
me puse de procesul de pro
ducție.

Asociațiile studenților din 
institutul nostru au acordat 
multă atenție perioadei de in
struire practică în uzine, cău- 
tind să-i determine pe toți 
studenții la folosirea deplină a 
timpului de practică pentru 
îmbogățirea cunoștințelor prin 
integrarea In activitatea pro
ductivă a secțiilor la care erau 
repartizați In aceste perioade 
mulți studenți au executat dis
pozitive și piese de mașini cu 
care am îmbogățit colecțiile 
laboratoarelor noastre. Cu cele 
mai reușite dintre aceste lu
crări am organizat vitrine, 
expoziții.

In încheiere, vorbitorul a fă
cut o serie de propuneri cu 
privire la organizarea practi-

Ca delegată a studenților 
orădeni permiteți-mi să jnă 
folosesc de acest prilej și să 
exprim recunoștința noastră 
fierbinte partidului și guver
nului pentru frumosul dar fă
cut tineretului de pe melea
gurile celor trei Crișuri: 
Institutul Pedagogic de 3 ani 
în care avem minunate condi
ții să ne însușim nobila pro
fesiune de dascăl.

Ca viitori profesori, ca vii
tori intelectuali ai satului 
nostru socialist trebuie să ne 
însușim nu numai cunoștințe 
de specialitate ci și un mare 
volum de cunoștințe generale, 
culturale și științifice. Aces
tea ne vor ajuta să ne putem 
îndeplini atît sarcinile didac
tice cît și pe acelea de anima
tori și organizatori ai vieții 
culturale din satele și comu
nele patriei.

în dorința de a-i ajuta pe 
studenți să capete de pe acum 
o anumită experiență în orga
nizarea acțiunilor culturale, 
asociațiile studenților împre
ună cu organizația U.T.M,, cu 
sprijinul conducerii institutu
lui, au avut o serie de iniția
tive. Astfel studenții țin con
ferințe și prelegeri pe diferite

teme culturale sau științifice 
în comunele regiunii noastre. 
Numai cu prilejul comemoră
rii a 75 de ani de la moartea 
lui I. Creangă, 70 din cei mai 
buni studenți ai facultăților 
de filologie, istorie-geografie, 
matematică, au vorbit în fata 
oamenilor muncii de la sate 

- despre viața și opera marelui 
nostru povestitor.

După cum se știe, dezvolta
rea continuă a vieții cultural- 
artistice de la sate necesită 
un număr mare de instructori 
culturali. Acești instructori 
sînt recrutați de obicei dintre 
cadrele didactice. împreună 
cu Școala populară de artă 
din Oradea am convenit ca în 
timpul celor 3 ani de studiu, 
studenților ce activează în for
mațiile artistice să li se pre
dea, de către specialiști, cu
noștințele teoretice și practice 
necesare, astfel ca Ia absolvi
re, cei mai talentați să pri
mească diploma de instructori 
culturali.

în încheiere, vorbitoarea s-a 
referit la măsurile pe care le 
vor lua organizația U.T.M. si 
asociațiile pentru a contribui 
la pregătirea multilaterală a 
studenților, la educarea lor 
politică și moral cetățenească.

Cuvîntul tov. acad. prof. Ștefan Bălan
ministrul învăjămîniului

Am primit cu multă plăce
re — în același timp — cu 
mult interes, invitația de a 
participa Ia lucrările celei 
de-a V-a Conferințe a 
U.A.S.R. Vă mulțumesc pen
tru atenția dv. și vă rog să-mi 
îngăduiți să vă transmit un 
călduros salut din partea Mi
nisterului învățămîntului și 
să urez succes deplin lucrări
lor Conferinței și aplicării 
hotărîrilor ce se vor lua.

Din amplul și documentatul 
raport prezentat in Conferin
ță, și din luările de cuvînt 
de pînă acum rezultă că ti
nerii membri ai asociațiilor 
studențești dezbat. — cu ma
turitatea și simțul datoriei 
caracteristice omului nou ai 
societății socialiste, — princi
palele probleme aie vieții u- 
niversitare și că sint conști
ent! de răspunderea ce le re
vine ca viitori specialiști de 
înaltă calificare in diferitele 
sectoare economice și social- 
culturale ale țării Si acest 
lucru ne bucură, atît pe noi 
cei ce muncim pe tărimul 
școlii cît și pe toți cetățenii 
patriei fiind astfel convinși 
că avem un tineret harnic si 
conștiincios, demn de efortu
rile ce se depun pentru el 
demn de încrederea pe care 
i-o acordă întregul popor.

După ce a prezentat
amplu tablou al dezvoltării 
școlii superioare din țara 
noastră, în anii puterii popu
lare, vorbitorul a spus :

Pe baza indicațiilor date de 
conducerea de partid și de 
stat. Ministerul învățămîntu- 
lui a luat măsuri pentru a se 
asigura studenților o temeini
că pregătire profesională, 
pențru a le dezvolta pasiunea 
față de știință, tehnică și cul
tură. S-a desfășurat o activi
tate continuă de îmbunătăți
re a planurilor de învăță- 
mînt și a programelor, intro- 
ducînd cunoștințe noi — ne
cesare pregătirii viitorului 
specialist — eliminînd mate
rialele perimate, îmbogățind 
sursele de informare, consoli
dând continuu pregătirea te
oretică de bază. Toate aceste 
măsuri oglindesc preocuparea 
de a perfecționa conținutul 
învățămîntului în pas cu ce
rințele dezvoltării . ecgnorriiei 
și culturii socialiste, în paș cu 
progresul științei și culturii

contemporane. In același timp, 
s-au luat măsuri de perfecțio
nare a sistemului predării 
științelor sociale, în sensul 
legării tot mai strînse a con
ținutului acestora de proble
mele vieții, a însușirii politi
cii științifice a partidului no
stru. a înțelegerii juste a e- 
venimenteior internaționale. 
Ritmul rapid de creștere a in
dustriei noastre și folosirea 
celei mai avansate tehnici și 
a celor mai modeme proce
dee tehnologice, în fabrici și 
uzine, au cerut să se acorde o 
deosebită grijă pregătirii de 
ingineri în specialitățile noi, 
necesare în producție. Apari
ția noului regulament privind 
practica în producție va du
ce la realizarea unei legături 
mai bune între școală și fa
brică, șantier sau ogor.

In continuarea cuvîntului 
său, tovarășul Ștefan Bălan a 
spus :

„Pusă în slujba întregului 
popor, bucurindu-se de îndru
marea partidului școala noa
stră superioară va da in acest 
an 16 000, iar începînd cu a- 
nul viitor cîte 22—23 mii de 
tineri absolvenți anual — in
gineri, agronomi 
medici, artiști etc. 
meinică pregătire, 
să-și îndeplinească
sarcinile ce le revin în eco
nomie. învățămînt. știință, ar
tă. cultură, imediat după ter
minarea școlii

Dezvoltarea pe care o cu
noaște învătămintul superior 
situează astăzi Romînia. spre 
mîndria noastră. în rindul ta
rilor înaintate ale lumii.

Mîndria este cu atît mai 
mare cu cît eforturile noastre 
se integrează în frontul larg 
al muncii pline de entuziasm 
desfășurată de întregul popor, 
călăuzit de tezele profund 
marxist-leniniste ale Declara
ției din aprilie 1964. a Plena
rei lărgite a C.C. al P.M.R.. 
teze pătrunse de spiritul no- 
bi] al luptei pentru coexisten
tă pașnică, al luptei pentru 
unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și 
ternationale, 
suveranității 
principiilor 
mu lui socialist.

Principiile exprimate în a-

profesori, 
cu o te- 

capabili 
eu cinste

un

muncitorești in- 
al respectului 
popoarelor, al 
internaționalis-

cest important document, care 
se bucură de adeziunea unani
mă și entuziastă a întregului 
popor, reprezintă o călăuză în 
toate domeniile de activitate: 
stau și la baza muncii de 
pregătire a viitorilor specia
liști.

După ce s-a referit la rezul
tatele obținute de studenți la 
învățătură, tovarășul Ștefan 
Bălan a subliniat o seamă de 
sarcini care trebuie îndeplinite 
în vederea ridicării conținu
tului muncii instructiv-educa- 
tive din facultăți, a dezvoltării 
disciplinei conștiente și a pa
siunii pentru învățătură la 
toți studenții, pentru forma
rea convingerii că pregătirea 
de calitate constituie princi
pala îndatorire patriotică a 
studentului.

Deosebit de importante sînt 
formele de muncă de la om 
la om. ținînd seama de parti
cularitățile și personalitatea 
fiecărui tînăr, în cadrul unei 
colaborări permanente dintre 
colectivele didactice și asoci
ație — spunea vorbitorul. îm
preună, cadre didactice și aso
ciații. trebuie să-i facem pe 
tineri să înțeleagă prin pers
pectiva activității pe care o 
vor desfășura în viitor — cînd 
vor părăsi băncile facultăți
lor — toată însemnătatea mun
cii lor de astăzi. Această mun
că cere încadrarea riguroasă în 
disciplina universitară : pre
zența cu regularitate și parti
ciparea activă la întregul 
proces de învățămînt, un sis
tematic și perseverent studiu 
individual.

Intensificarea acțiunilor care 
duc la crearea unei opinii co
lective sănătoase — caracteri
zată printr-o înaltă exigență 
față de îndatoririle studen
țești, precum și printr-o auto- 
disciplină severă de studii — 
trebuie să constituie p preocu
pare de prim ordip, De aseme
nea, generalizarea experiențe
lor pozitive. In cadrul acestor 
preocupări, o sițuație specială 
prezintă studenții din apul I 
care, aflindu-se la începutul 
activității de nivel universi
tar, trebuie să fie ajutați de 
la pornire în însușirea deprin
derii cu studiul individual, 
bine organizat, temeinic și 
constant.

Totodată trebuje să avem în 
vedere că pentru formarea 
specialistului timpurilor noa
stre nu este suficientă însuși-

rea cunoștințelor predate la 
cursuri sau cuprinse în manu
ale. Ritmul vertiginos de dez
voltare a științei contempora
ne, precum și cerințele actua
le și de perspectivă ale eco
nomiei și culturii naționale, 
impun ca la baza pregătirii de 
specialitate și ideologice să stea 
un studiu complex, cu largi 
investigații în bibliografia de 
specialitate, pentru însușirea 
a ceea ce este nou în domeniul 
științei și tehnicii, impune for
marea spiritului științific de 
discernămînt critic (fiindcă nu 
orice material găsit într-o 
carte străină este totdeauna 
și un material științific), dez
voltarea capacității de a ela
bora soluții în problemele stu
diate,

In continuare tovarășul Ște
fan Bălan a spus :

„Din raportul prezentat și 
din intervențiile partieipanți- 
lor la discuții s-au desprins și 
unele probleme, sugestii și pro
puneri privind îmbunătățirea 
procesului instructiv educativ: 
eliminarea paralelismelor și 
supraîncărcarea planurilor și 
programelor de învățămînt, 
asigurarea cu cadre în unele 
sectoare unde lipsesc, îmbu
nătățirea condițiilor studiului 
individual. Vom studia propu
nerile făcute și în strînsă co
laborare cu cadrele didactice 
și asociațiile, vom lua măsuri 
corespunzătoare. De altfel și 
colaborarea dintre cadrele di
dactice și asociații va trebui 
încă îmbunătățită pentru a în
tări munca comună.

Dv., dragi studenți — a spus 
în încheiere vorbitorul — care 
ați crescut în epoca de înno
iri revoluționare a ultimelor 
două decenii, constituiți gene
rația care va duce mai depar
te aceste victorii, în desăvîr- 
șirea construcției socialiste, 
în construcția treptată a co
munismului.

Pregătiți-vă cu perseverentă 
să deveniți specialiștii de nă
dejde de care are nevoie țara, 
A deveni specialist capabil să 
soluționezi sarcinile deosebit 
de complexe și de serioase țe 
îți stau în față este un ideal 
nobil căruia merită și trebuie 
să-i închini toate forțele. 
Pentru realizarea acestui ideal, 
vă urez sănătate și putere de 
muncă, dv. și tuturor acelora 
pe care îi reprezentați in a- 
cest for al studențimii noa
stre.



LUCRĂRILE CELEI DEA EA
COAEERI^E PE 4 IL A S. R.

Comitetului Centra! Comitetul executiv al U.A.S.R.
ai Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIl - DEJ

In numele întregului tineret universitar din 
Republica Populară Romînă, noi, delegații la 
cea de-a V-a Conferință a Uniunii Asociații
lor Studenților ne exprimăm sentimentele de 
dragoste și recunoștință profundă față de Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romin și Guvernul Republicii Populare Ro
mine, față de întregul popor pentru g.-iia pă
rintească cu care sîntem înconjurați, pentru 
condițiile tot mai bune de studiu și trai ce 
ne sînt asigurate, pentru perspectivele lumi
noase ce ni se deschid pe vastul șantier al 
construcției socialiste in scumpa noastră pa
trie.

Mulțumim din toată inima Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Rcmin 
pentru salutul adresat Conferinței noastre, 
îndrumar de preț, imbold însuflețitor pentru 
îmbunătățirea întregii activități a asociații
lor, în vederea sporirii contribuției lor la ir, 
făptuirea sarcinilor complexe puse de partid 
și de stat in fața invățămintului superior.

Lucrările Conferinței au constituit un pri
lej de trecere în revistă a rezultatelor obți
nute, au dat posibilitatea efectuării unui larg 
și rodnic schimb de experiență, unor dezba
teri ample asupra principalelor probleme ale 
activității profesionale și obștești a studen- 
țimîi și adoptării unor măsuri practice, me
nite să asigure perfecționarea și creșterea 
eficacității muncii asociațiilor în toate dome
niile.

Asociațiile vor pune în centrul preocupă
rilor lor sprijinirea eforturilor cadrelor di
dactice în îmbunătățirea procesului de invă- 
țămînt, educarea tineretului universitar in 
spiritul unei înalte răspunderi față de pre
gătirea de specialitate, al perseverenței și pa
siunii în muncă, pentru însușirea temeinică 
a cunoștințelor teoretice și practice la nive
lul cuceririlor științei și tehnicii contempo
rane, astfel ca fiecare absolvent să fie pe de
plin capabil să corespundă exigențelor tot 
mai mari ale organizării și conducerii pro
ducției moderne, ale dezvoltării vieții spiri
tuale a poporului nostru.

Ștefan Birlea, președinte: 
Era teri na Ghinea. Iuliu Fejes. 
Dinu Băran Popescu si Doina 
Smircea. vicepreședinți: Ale
xandru Ignat, secretar; Nelu 
Roșu. casier; Mariana Bre; 
aer. Marin Burtică. Dumitru 
Constantin. Elena Duminică. 
Margareta Filintă Emil G Iu

studenților din
J2

CONFERINȚA A V-a A U.A.S.R

Comisia de cenzori
Tar Be-a BaerjJs»; B.;. 

cs Gaaergta Btaczâeacs ELe- 
3B ÎXiama. .*he* St-ra. Ke-

ții lew v,. Simion Lan eu, Gheor- 
zhe Uie. Nienlae Irimie, Pal 
Kikeli. Gheorghe Lungu. Ale
xandru Mureșan. Maria Lia 
Făcurăm. Marilena Piesa. 
Paul Sava, Mariana Talan 
membri.

Comisia de cenzori a ales 
ca președuate pe tov. Die Și-

R. P. Rominâ
I**e Vasde: Jager Erica: Ki
tes Pal: Kcal sema: La’ti 
Gteorgtee: Marca Vilea. Ma
rja A 'r-mad-a; Mîm*> Mir-

i lrTind/a taci Ifckai: O- 
prea Caaaaaatăa .Vxa: O*e«ea 
Geace*ta: Păesnr-s Lâa Ma
ne Pr»ea Ioc* Pje-sa Miri- 
te*x: Psmesra Bârne Dim:

ton Paedene Iama: PreCria 
Gxr»"-a; Pasata* Dama: Ba-

GWargie- Sava Pani; Scafa 
șeafan: Tradar: Ste-
-xrw Camei Smircea Tiimi: 
SttMăa Aatrr.: Stâimca
MagBa: Smr.gsn Lacâa; Șsaa 
EUsabsta: Tata Pccre TM 
ctef*n: Trilan Marcela. Tcfaa

tatei Aareea: U ir Mea Se- 
t-rs-raa: Urrthescn XxresC

Vemana laa: Vrrtaa X ratai. 
Vi»d Vaaar: Tasra Virata?

Sosirea noului ambasador | 
extraordinar și plenipotențiar 

al Austriei in R, P. Romină

Simbătă dimineața a sosit I 
în Capitală dr. Johann Manz, I 
noul ambasador extraordinar | 
și plenipotențiar al Austriei în ! 
Republica Populară Romină.

La sosire, in Gara de nord, | 
dr. Johann Manz a fost intim- 
pinat de Dionisie Ionescu, am- i 
basador, directorul protocolu
lui din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost de față mem
brii Ambasadei Austriei la 
București in frunte cu dr. 
Franz Irbinger. însărcinat cu , 
afaceri ad interim.

(Agerpres)

-----a-----

Primirea de către primul 

vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri. Ghecr- 

gbe Apostol, a ambasa

dorului R. P. legare

Simbătă. 20 februarie, pri-

L-uăii de Mi=îr.ri al R. P. Ro- 
mine. C-besrit* ApostoL a 

mm pe iribz*scr-_. extmor- 
£nar ș» pleniposertt-ar ai R.P 
Ungare la București. Jeno

sa ăe£an.vă de la post.

-----•-----

Primirea de către rice 

președintele Comllinlnl 
de Mtalstri. Gogn 2ăda

Simbăti 3D februarie. r-.ee- 
pregedmteăs CseFhrria: de 26- 

al RP Romane, G*agu 
Rârri.ese~_ a prăn.: m audien
tă de rămas bea pe r-*ha»a~

resEL Scânsoa. in legătură cu 
plecam sa de la
pst-

A

încheierea convorbirilor dintre delegațiile 

organelor de planificare din R. P. Romină 

și Uniunea Sovietică privind colaborarea 

economică pe perioada 1366-1370
Așa cum s-a anunțat, la 17 

februarie a.c. s-au încheiat la 
Moscova convorbirile dintre 
delegațiile organelor de plani
ficare din R. P. Romînă și U- 
nîunca Sovietică, privind co
laborarea economică bilatera
lă și livrările principalelor 
produse intre cele două țări 
pe țerioada 1966—1970.

In cursul discuțiilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de colaborare și înțele- 
gere reciprocă, au fost stabi- 
i:te schimburi de mărfuri ce 
țin seama de propunerile ela
borate in ultimii doi ani de 
experțr. din principalele sec
toare ale economiilor națio
nale ale R.P.R. și U.R.S.S.

S-a căzut de acord ca în pe
rinda de cinci ani care ur
mează. Uniunea Sovietică să 
livreze Rotniniei materii pri
me și produse ale industriei 
metalurgice, ca; minereu de 
fier, cărbune cocsifîcabil. cocs 
metalurgic. feroaliaje, fontă, 
mater.a.e refractare, precum 

_r.eie procuse de prelucrare 
meta.urgnâ. Totodată partea 
srmetjcă va asigura livrarea 
către HPR a unor materii 
prune și produse ale industriei 
<m_m.ee, a celulozei și hirtiei. 
precum și pentru industria 
-«ară. cum ar fi : concentrate 
de ăpantă asbest, hirtu și 
cartoane, bumbac.

Bnmhiia va livra Uniunii 
Sovietiee in perioada 1966— 
1970 cantități importante de 
material tubular, produse ale 
..-.■dustr.ci dumice și a petro
lului — cauciuc sintetic. pro
duse sodice, mase plastice, de- 
terger.țu coloranți. uleiuri mi
nerale. bitum, parafină și alte 
produse petroliere — precum 
și un volum însemnat de pro
duse ale industriei lemnului: 
notelă. cherestea. ambalaje 
de lezzm etc. De asemenea, au 
fost cacvenite livrări din 
RFR. de produse agroalimen- 
tare. precum și de produse 
ale industriei ușoare.

In ce privește construcțiile 

de mașini, au fost convenite 
livrări reciproce, pe baza unui 
nomenclator variat de mașini, 
utilaje și instalații complexe. 
Romînia va furniza utilaje 
complete pentru industria chi
mică și industria de prelu
crare a țițeiului, instalații de 
foraj de mare adîncime, pre
cum și alte instalații și utilaje 
pentru foraj și extracția pe
trolului ; de asemenea, va li
vra Uniunii Sovietice cargo
uri maritime și alte nave de 
diferite tipuri.

U.R.S.S. va furniza Romîni- 
ei instalații și utilaje metalur
gice, echipament termo-ener- 
getic, utilaj minier, mașini si 
instalații pentru construcții și 
rutiere, autovehicole, motoa
re și alte echipamente navale, 
utilaje pentru industria poli
grafică, produse radio-tehnice 
și electronice ș a.

Totodată, s-a căzut de acord 
asupra unui volum important 
de livrări reciproce de mașini 
unelte pentru prelucrarea me
talelor, utilaje pentru indu
stria textilă, mașini, utilaje și 
materiale electrotehnice, pro
duse ale industriei de aparate, 
rulmenți și altele.

Cele două delegații au con
venit ca toate produsele ce 
vor forma obiectul livrărilor 
reciproce și în special produ
sele industriei construcțiilor 
de mașini, să fie livrate la cel 
—ai ridicat nivel tehnic și ca
litativ, urmînd a fi perma
nent perfecționate pentru a 
corespunde celor mai reușite 
produse similare realizate pe 
piața mondială.

Livrările reciproce conve
nite la actualele convorbiri, 
vor servi ca bază pentru ela
borarea Acordului comercial 
de lungă durată și a altor în
țelegeri economice între cele 
două țări pe perioada 1966— 
1270, urmînd a fi precizate, 
completate și dezvoltate cu o- 
cazia tratativelor respective.

(Agerpres)

Cuvîntul tov. Petru Enache

Tovarăși,

Permiteți-mi ca din însărci
narea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
să transmit delegaților la cea 
de-a V-a Conferință pe țară a 
asociațiilor studenților. între
gii studențimi, salutul căldu
ros al organizației noastre re
voluționare care numără peste 
două milioane de membri, al 
tineretului din Republica 
Populară Romînă.

Eveniment important în via
ța universitară. Conferința a 
dezbătut probleme de mare 
însemnătate pentru activitatea 
organizațiilor U.T.M. și Aso
ciațiilor Studenților, a trecut 
în revistă munca desfășurată 
de asociații in ultimii doi ani 
și a stabilit măguri menite să 
contribuie la creșterea rolului 
lor in întreaga viată universi
tară.

Salutul adresat Conferinței 
de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romin con
stituie un însuflețitor îndemn 
de a munci și învăța cu en
tuziasm și pasiune, o nouă 
dovadă a dragostei și grijii 
părintești cu care partidul si 
guvernul înconjoară tinăra 
generație, studențimea patriei.

Trăind și muncind în anii 
luminoși ai socialismului, 
bucurîndu-se de condiții din 
ce în ce mai bune pentru afir
marea talentului și capacității 
creatoare, tineretul nostru ia 
parte activă la opera construc
tivă a întregului popor, la 
viața politică și obștească a 
țării. Mobilizată de Uniunea 
Tineretului Muncitor, mun
cind împreună cu cei vîrstnici 
și învățînd din experiența lor, 
tînăra generație consideră ca 
o înaltă cinste și datorie să-și 
consacre forțele slujirii cu de
votament. a cauzei partidului 
și poporului.

Studenții țării — unul din 
detașamentele importante ale 
tineretului — sub îndrumarea 
competentă a cadrelor didac
tice, își însușesc cuceririle 
științei și tehnicii contempo
rane, pentru a deveni buni 
specialiști, organizatori pri- 
cepuți ai producției industriale 
și agricole, pasionați răspîndi- 
tori ai științei și culturii în 
mase. Toți cei ce se află în 
această sală cunosc condițiile 
tot mai bune create an de an 
prin munca poporului pentru 
dezvoltarea școlii, a învăță- 
mîntului superior. Cine cu
noaște mai bine decît dumnea
voastră noile construcții uni
versitare, laboratoarele dotate 
cu utilaj modern, căminele și 
cantinele studențești construite 
în anii puterii populare.

In cuvîntul său tovarășul 
Petru Enache a făcut, aducînd 
exemple elocvente, o sugestivă 
comparație între condițiile

prim-secretar al C- C. ai U. T. K

grele în care învățau studenții 
în anii regimului burghezo- 
moșieresc și condițiile bune de 
studii și viață pe care le au 
create, prin grija partidului, 
studenții de azi.

Progresul social-ecor.orr.ic al 
țării, dezvoltarea producției 
industriale și agricole, avintul 
științei și culturii — a spus în 
continuare vorbitorul — nece
sită formarea unor specialiști 
cu o înaltă calificare, capabili 
să-și alăture cu succes, ime
diat după absolvire, cunoștin
țele și elanul tineresc, efortu
rilor rodnice ale oamenii?? 
muncii din toate sectoarele de 
activitate.

Sarcinile de mare răspunde
re ce vor reveni viitorilor ab
solvenți impun măsuri comune 
din partea organizațiilor 
U.T.M. șl asociațiilor, care să 
vină eficient în sprijinul for
mării la studenți a unei ati
tudini înaintate, socialiste, față 
de muncă. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej spunea : fac
torul hotăritor ol educației 
comuniste este munca. Neobo
sit să cultwdm in rindurîle 
tineretului dragostea de mun
că, spiritul de disciplină, ho- 
tărirea de a-și dărui elanul ri 
energia clocotitoare operei de 
construire a socialismului*. 
Avem datoria să desiâjurim 
cit mai multe activități menite 
să sădească în conștiința fie
cărui student convingerea că 
numai printr-o muncă perso
nală perseverentă și ritmică, 
prin punerea la baza pregăti
rii profesionale a studiului 
individual, a preocupării pen
tru o multilaterală cultură de 
specialitate, prin însușirea cu
noștințelor teoretice în strînsă 
legătură cu practica, va deveni 
un bun specialist. Este o sar
cină de onoare pentru organi
zațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților să educe pe fiecare 
student pentru a învăța cu 
gindul la producție, să cultive 
la studenți dorința de a munci 
după absolvire acolo unde pa
tria are mai multă nevoie de 
capacitatea și forțele lor. An 
de an, spre toate sectoarele 
construcției socialiste s-au în
dreptat mii și mii de noi ab
solvenți ai institutelor de în- 
vățămînt superior, care fac 
fată cu cinste îndatoririlor ce 
le revin Ia locurile de muncă 
încredințate. Organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor le revine 
sarcina de a împleti strîns ac
tivitatea destinată sprijinirii 
procesului de învățămînt cu 
educarea studenților în spiri
tul dragostei față de munca, 
al hotărîrii nestrămutate de 
a merge acolo unde sînt repar
tizați și a-și exercita 
in folosul societății.

Procesul complex de for
mare a viitoriloc m.șelemual: 
i.iLp__;câ : o i11 necesaz dez
voltarea la stndențî a 
ființei sncialste. a tr

ducării cocmmste a tmerer-- 
lui înarmarea arert-iia ca în
vățătura marx js-jenmisță. o-

P5LR_ cultivă in rintfccrGe ti
neretului nobuele prior;pri ale 
patriotismului socialist șă in- 
tematicmalismului proletar, 
dragostea înflăcărată față de 
patria socialistă, devotamenriul 
nemărginit față de partid. 
Dezbaterea de către studenți 
— ca și de către întreg tinere
tul patriei — a Declarației cu 
privire la poziția PMR. in 
problemele mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
a constituit un puternic prilej 
de manifestare a sentimente
lor patriotice și internaționa
liste ale tinerei generații, o 
nouă dovadă a încrederi; ne- 
țărmurite și a adeziunii de
pline față de politica partidu
lui. politică înțeleaptă, profund 
șființifică. promovată cu con
secvență de partid, ce Comi
tetul său Centrai in frunte cu 
tovarășul Gbecrghe Gbeor- 
ghiu-De;.

Organ rațiile U.TM. și aso- 
ciaț_le studenților din facul
tăți datoria de a sprijini 
mai mult pe studenți in cu
noașterea aprofundată a pro
blemelor actuale ale dezvoltă
rii industriei și agriculturii, 
ale infioriru continue a știin
ței și culturii.

Insușlr.du-și temeinic pot- 
tica partidului, studenții vor 
fi mai strîns legați de viața și 
activitatea oamenilor muncii, 
își vor înțelege mai bine me
nirea, înaltele răspunderi ce 
le revin ca intelectuali che
mați să slujească cu devota
ment și înaltă competență 
cauza poporului muncitor, își 
vor dezvolta trăsăturile poli
tico-morale specifice omului 
nou al societății socialiste.

Cuvîntul multor delegați și 
invitați, faptele din viața și 
munca studenților prezentate 
de ei de Ia tribuna Conferin
ței au ajutat la întregirea lu
minosului portret colectiv al 
studențimii noastre, caracteri
zată prin pasiune în muncă, 
profil moral înaintat, atitudine 
demnă în toate împrejurările 
vieții.

în cuvîntul său, tovarășul 
Petru Enache a arătat că ; 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților trebuie să 
conlucreze strîns pentru a-și

spori cxmtr.bata la edmrea
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cit si ic afara e. La 
m de sasâ ioapoerrra

jes aXlTR—<2*- La 
FT21 loa te forseje k r-fnn 
cest 31 t tete rs-
prejorirt>- a * j
iatate. dessse- a exzpeCteirti 
cl~» ~ . ra zn socLetate-

Drpă ce s-a referit la -aeie 
protrierae ale sxzacîi orgamxa- 
torice desfășurate de orgamza- 
țîLe l’TX și aaaâagBe sta- | 
ueupzer *i- > . »v. A-O-
nil a arătat:

Conferința a Scut o analiză 
multilaterală a activității des
fășurate de asociat: și a adop
tat hotăriri care vor duce la 
mobilizarea mai activă a ta- 
turer studenților pentru însu
șirea unor temeinice cimostințe 
teoretice și practice, pentru 
formarea unor specialiști de 
nădejde. Este de datoria 
noastră, a tuturor, ca in- i 
suflețiți de îndemnurile și 
sfaturile prețioase adresate de 
către partid studentimii. să fa
cem cunoscute hotăririle Con
ferinței în toate colectivele de 
studenți, să stabilim măsurile 
corespunzătoare menite să a- 
slgure aplicarea lor diferenția
tă și creatoare în fiecare or
ganizație U.TM. și asociație. : 
Uniunea Tineretului Muncitor 
se angajează să îndeplinească 
cu cinste, și pe viitor, sarcina 
importantă încredințată de 
partid de a îndruma zi de zi 
activitatea asociațiilor studen
țești.

Tovarăși,

Generația noastră trăiește i 
zile minunate, în care se rea
lizează cele mai luminoase vi
suri ale poporului nostru, se 
inSptuiesc năzuințele și idea
lurile pentru care au luptat 
de-a lungu] veacurilor cei mai 
bunî fiî ai țării- Pentru stu
denții de azi, tinerii intelec
tuali de mîine. nu există o sar
cină mai importantă decît a- 
ceea de a răspunde cu cinste 
îndemnului partidului de a-și 
dărui toată energia și pasiunea 
dobîndirii unei temeinice pre
gătiri pentru muncă și viată.

In numele Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor doresc să vă urez 
dumneavoastră, delegaților la 
Conferința a V-a a U.A.S.R. și 
prin dumneavoastră, tuturor 
studenților țării, succes în în
deplinirea acestor înalte înda
toriri și aspirații, în lupta pen
tru îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor mari puse de partid 
in fața tineretului universitar.

Combinatul chimic Craiova. Fa brica de acetilă din grupul or panic
Foto : O. PLECAN

SPORT • SPORT
POLO PE APĂ

In cadrul preliminariilor 
„Cupei campionilor europeni" 
la polo pe apă simbătă înxira- 
șuț suedez Eskilstuna, echipa 
Dinamo București a repurtat 
două noi victorii întrecînd cu 
7—6 pe Dynamo Magdeburg 
(R.D.G.) și cu 6—5 pe Dozsa 
Szolnok (R. P. Ungară). In 
urpia acestor victorii, dinamo- 
viștii s-au clasat pe primul loc 
în seria A a acestei zone ur
mînd ca astăzi să susțină me
ciul final pentru alcătuirea 
clasamentului general. Dina- 
moviștii urmează să joace cu 
cîștigătoarea seriei B în care 
evoluează echipele V.M.F.M. 
Moscova, Cerveno Zname So
fia și D.E.F.T. (Olanda). Pri
mele 4 formații se vor califica 
pentru etapa semifinală a „Cu
pei campionilor europeni".

BOX
Sala sporturilor de la Floreasca 

a găzduit aseară prima reuniune 
de box din cadrul competiției pen
tru „Cupa orașului București". C 
frumoasă impresie a lăsat „co
coșul" N. Mîndreanu, care a dis
pus Ia puncte de Șt. Ispas. Surpri
za reuniunii a furnizat-o Al. Con
stantin învingător la puncte in 
partida cu internaționalul D. Davi- 
descu, Ion Marin și Gh. Vlad au 
terminat la egalitate.

PE SCURT
vor desfășura pe sta
dionul Constructorul.

e Echipele din pri
ma categorie a cam
pionatului republicări 
de fotbal își continuă 
pregătirile în vederea 
returului. Astăzi, în 
Capitală, se vor des
fășura două meciuri 
amicale. Pe Stadionul 
Giulești, de la ora 
10,15, se va disputa

partida Rapid Bucu
rești — Progresul 
București, iar pe tere
nul Vulcan, de la ora 
11,30,. Steaua Bucu
rești va întîlni pe 
Știința Cluj.

• Sala Floreasca 
din Capitală găzdu
iește astăzi trei me
ciuri din cadrul cam
pionatelor republicane 
de baschet ; tncepînd 
cu ora 9 dimineața se 
vor desfășura jocu

rile : Rapid București 
— Progresul Bucu
rești (feminin) ; Ra
pid București — Di
namo București (mas
culin) ; Steaua Bucu
rești — Dihamo Ora
dea (masculin).

• La Madison Squa
re Garden din New 
York a început cea 
de-a 77-a ediție a 
campionatelor de a- 
tletism pe teren aco
perit ale S.U.A. La 
startul diferitelor pro
be se află prezenți 
sportivi și sportive din 
U.R.S.S., R. P. Roniî- 
nâ, Canada, R. P. Un
gară, R. P. Polonă 
Anglia, S.U.A. și alte 
țări.

Prima zi de între
ceri a fost consacrata 
îndeosebi probelor fe
minine. Atleta noas
tră Iolanda Balaș a 
cîșiigat la săritura în 
înălțime, cu rezulta
tul de 1,76 m, urmată 
de Eleanor Montgo
mery (S.U.A.) — 1.72 
m, Frances Slaap (An
glia) —• 1,70 m și Ja
roslava Bieda (R. P. 
Polonă) — 1,60 ni.

(Agerpres)
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• Con tinuindu-și 
turneul în Europa, se
lecționata de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a 
întîlnit la Dortmund 
echipa secundă a 
R.F. Germane, pe care 
a învins-o cu scorul 
de 13—0 (4—0, 3—0,
6—0). Boris Maiorov 
și Alexandrov, cu ci
te trei goluri marcate, 
au fost cei mai buni 
jucători ai selecțio
natei sovietice.

o Astăzi încep în
trecerile tradiționalei 
competiții de rugbi 
„Cupa 6 Martie", la 
care participă echipe
le Steaua București, 
Grivița Roșie, Dina
mo București, Pro
gresul București, Glo
ria București, Con
structorul București, 
Știința Petroșeni și 
Flacăra Roșie Bucu
rești. Etapa de astăzi 
programează partide
le : Steaua — Gloria 
(ora 10) ; Grivița Ro
șie — Flacăra Roșie 
(ora 11,10) i Progresul
— Știința Petroșeni 
(ora 12,20); Dinamo
— Constructorul (ora 
13,20), Meciurile se

Informații
Simbătă a părăsit Capitala 

delegația de cineaști din țara 
noastră care va participa la al 
XI-lea Festival al filmelor de 
scurt metraj de la Oberhau
sen (R. F. Germană). Printre 
filmele trimise de țara noa
stră la acest festival figurează 
„Urcușul" (regia Gheorghe 
Horvat) și „Concerto grosso’ 
(regia Mirel Ilieșu).

★

Compozitorul Sigismund To- 
duță, rectorul Conservatorului 
„Gheorghe Dima“ din Cluj, 
care va face parte din juriul 
celui de-al VII-lea Concurs 
internațional de pian „Frede
ric Chopin", a plecat spre Var
șovia.

★

Oneștiul a primit simbătă, 
în cadrul unei festivități, care 
a avut loc in sala cinemato
grafului „23 August" din lo
calitate, diploma și premiul I 
de oraș regional fruntaș pe 
țară, acordat de Consiliul de 
Miniștri pentru rezultatele 
deosebite obținute în întrece
rea patriotică def înfrumuse
țare și bună gospodărire a 
orașelor, desfășurată în anul 
1964. Cu același prilej s-au 
acordat fanioane circumscrip
ției electorale fruntașe, comi
tetului de bloc fruntaș și co
misiei de femei fruntașă. De 
asemenea au fost inmînate in
signe de fruntași în înfrumu
sețarea și gospodărirea orașu
lui unui număr de 90 de cetă
țeni.

O festivitate asemănătoare 
a avut loc și la Suceava, care 
a ocupat între orașele regio
nale locul III în întrecerea 
patriotică pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a 
orașelor.

★

Simbătă dimineață a părăsit 
Capitala delegația ungară con
dusă de dr. Ajtai Miklos, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării, care a semnat 
protocolul privind colaborarea 
economică și livrările reci
proce la principalele produse 
pe perioada 1966—1970 între 
R. P. Romînă și R. P.‘ Ungară.
Pe aeroportul Băneasa mem

brii delegației au fost conduși 
de Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului Exte
rior și ai Comitetului de Stat 
al Planificării.

Au fost de față Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.
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LONDRA. — în librăriile londo
neze a apărut romanul „Baltagul" 
de Mihail Sadoveanu, în traduce
rea Eugeniei Farca. Cu acest pri
lej, în saloanele Ambasadei 
R.P.R. din Londra a avut loc vi
neri 
care 
win, 
turii „George A,llen and Unwin 
Ltd.", scriitorul James Aldrige, 
dramaturgul Arnold Wesker, ro
manciera Olivia Manning și alti 
scriitori, critici literari, ziariști. 
Cunoscutul eseist și critic brita
nic Kenneth Johnstone a făcut 
prezentare a operei 
Sadoveanu. A vorbit 
Stanley Unwin, care a arătat 
in vasta și îndelunga sa activitate 
editorială, rareori i s-a întîmpîat 
să publice o carte atît de valoroa
să.

seara o reuniune literară la 
au luat parte sir Stanley Un
director și proprietar al edi-

• Noi episoade ale luptei pentru putere

• înlăturarea autorului loviturii de stat

de vineri • Khanh din nou in dizgrație ?

O 
lui Mihail 
apoi sir 

că

vietnameze se afirmă că ar zăcea 
în pușcărie. Arestarea lui ar fi 
fost dictată de Khanh înainte de 
lovitura de stat iar Thao a avut 
alte griji decât să-l elibereze (deși 
își proclamase amiciția). Acum 
cînd Thao a ajuns într-o celulă, 
Ky s-ar părea că-i împărtășește 
soarta. Ce s-a întîmpîat Intre 
Khanh și Ky, socotit un devotat 
al generalului ? A avut și Ky 
propriile sale ambiții de mărire? 
Sau totul nu este decît un pro
dus al fanteziei care înflorește în 
haosul de la Saigon ?

Spectacolul de la Șaigon de
monstrează neputința unui regim 
putred ai cărui protagoniști sînt 
angajați într-d înverșunată luptă 
pentru putere. .Visurile lor de 
avansare în ierarhia guverna
mentală sînf clădite pe nisipul 
unei politici falimentare.

Al 9-lea guvern sud-vietnamez 
din ultimele 16 luni nu a rezistat 
decît trei zile. Al 10-lea nici n-a 
reușit să se constituie pentru că 
lovitura de stat a sucombat după 
câteva ore.

La Saigon distribuția rolurilor 
se schimbă neîncetat. Eșuata lo
vitură de stat n-a fost ultima. 
Nu-i exclus chiar ca, la această 
oră, Khanh să fie iarăși arestat. In 
materie de rivalitate pentru do- 
bîndirea puterii generalii de la 
Saigon sînt oricînd dispuși să 
ofere surprize care, treptat, își 
devalorizează latura senzațională.

in spatele gratiilor, păzite cu strășnicie, ale închisorii 
venezuelene San Carlos a fost expediată o scrisoare. 
Ascunsă cu grijă pentru a nu fi găsită de polițiști, tre- 
cînd din mină în mină, rîndurile scrise mărunt pe o bu
cățică de hîrtie au ajuns la unul din conducătorii stu
denților din Venezuela. Autorul scrisorii, Freddy Munoz, 
președintele Federației centrelor universitare din Vene

zuela este bine cunoscut tinerilor din această țară. El nu se referă la 
propria sa persoană, la regimul represiv la care este supus de paznicii 
săi în cele cîteva luni de cînd se află întemnițat în închisoare. Mu
noz demască în această scrisoare deschisă, una din numeroasele în
scenări judiciare pusă la cale de autorități pentru a infringe hotărîrea 
de luptă a cercurilor democratice.

Cînd a fost arestat de agenții „Digcpol“-ului (Direcției generale a 
poliției politice) trebuia inventat un motiv. Și acesta a fost găsit re
pede. Freddy Munoz s-a făcut „vinovat" de delictul prevăzut în le
gile penale ia capitolul... „furt de automobile" ! Au fost găsiți bine 
înțeles și câțiva „martori" care au contribuit, prin declarații false, Ic 
completarea dosarului de trimitere în judecată. „Totul este o min
ciună — scrie Munoz. „Probele" prezentate de funcționarii ,J)i- 
gepol" nu au nici o valoare legală. Procesul care îmi este intentat 
ține prea puțin seamă de justiție și de drepturile omului și mai mult 
cu intenția de a elimina un adversar politic al cercurilor oficiale". 
Tînărul conducător studențesc și-a exprimat în încheiere poziția sa 
față de actuala situație din țară. „Nu renunț și nu voi renega nicio
dată sarcinile mele de conducător al studenților. Nu voi abandonc 
lupta pentru cauza eliberării naționale și a transformărilor efective 
în Venezuela. Gardienii mei încearcă în zadar să mă silească la a- 
ceasta, dar eforturile lor mi-au întărit și mai mult hotărîrea de luptă".

La numai cîteva zile după ce la Camas a devenit cunoscută scri
soarea lui Freddy Munoz, un grup de deținuți politici cenczuelcni au 
reușit să facă să «’.ungă în afara închisorii un mesaj în care se atrage 
atenția asupra situației unei tinere de 16 ani, Maria Antonieta Cas
tillo, întemnițată în închisoarea pentru femei Los Teques. Ea sc 
află aici de cinci luni fiind acuzată de „delict de opinie publică'. 
In realitate Maria CastUlo se găsește în temniță pentru că a acordat 
apilor partizanilor din Frontul de eliberare națională (F.A.L.N.i. 
De cinci luni — se arată în scrisoarea deținuților politici — această 
iată este ținută, împreună cu alte deținute politice, într-o celulă 
unde nu există nici cele mai elementare condiții de igienă. Vizitele 
membrilor familiei îi sînt interzise, la fel ca și primirea de pachete. 
De cinci luni nu a fost interogată, iar paznicii îi spun mereu că va fi 
tradusă în fața tribunalului militar deși, potrivit articolului 69 di:: 
constituție, ea ar trebui să fie judecată de tribunalul de minori. Au
torii mesajului cer opiniei publice și tineretului venezuelean să ia ati
tudine față de condițiile inumane în care se află Maria Castillo.

Represiunile la care sînt supuși numeroși tineri oene-ueleni sin', 
comlamnate și într-o chemare adresată de secția de tineret a Fron
tului de eliberare națională tuturor organizațiilor de tineret ș: stu
dențești din Venezuela. ,Jn prezent — se arată ir mesaj — cercurile 
patriotice suferă represiuni crunte, care sînt îndreptate fi împotriva 
tinerilor muncitori și studenți. Tineri ca Soto Rojas, Rafael Vrdaneta, 
Leonardo Gomez, Jesus Hernandez au fost asasinafi cu o cruzime 
care nu are egal în istoria țării noastre. Recent, o deleg/iție parlamen
tară a anchetat torturile comise împotriva unui grup numeros ae 
tineri și studenți al căror unic delict l-a constituit lupte pentru liber
tate. „Digepol" și bande înarmate ocupă sediile organizațiilor stu
dențești. Mii de tineri sînt supuși represiunilor in zonele unde armata 
desfășoară acțiun, împotriva partizanilor. Apelul cheamă pe tinerii 
venezueleni „să se unească împotriva represiunilor și terorii", să lupte 
pentru progresul țării și pentru curmarea violențelor.
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PE SCURT
ANKARA. — Potrivit relatărilor 

agenției France Presse, vineri dc- 
pă-aniiază șeiii celor patru parti
de de opoziție, care vor iorma no- 
uj guvern turc, cu căzui de acord 
csupra unui protocol care 
deiinește liniile principale ale 
programului noului guvern, con
dus de Suat Hayri L'rguphi. Pre
ședintele Turciei, Cemal Gârsel. 
a aprobat simbălâ lista noului 
guvern.

SOFIA — După cum 
agenția B.T.A. Stanko Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria. in vizi
tă în Marca Brilanie. a fast per
mit de primul ministru. Harold 
Wilson, cu care a avut un schimb 
de păreri cu privire la probleme- 
1- colaborării te'nruco-știintiiice 
dintre cele două țări.

WASHINGTON. — Adnrmsria- 
tia națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N ASA) a anun-at 
că nava cosmică ,.Range--S* și-a 
îndeplinit misiunea. După ce a 
transmis spre Pământ imagini ale 
suprafeței Lunii, ..Ranger-3’ a că
zut pe suprafața satelitului natu
ral a! Pămintului.

PEKIN. — Dună cum anunță 
tgenția China Nouă, la 20 febrsa- 
lie a avut loc la Pekin semnarea 
unui tratat de prietenie intre R. P. 
Chineză și Republica Unită Tan
zania.

încheierea convorbirilor
franco-americane

Un comentariu al agenției France Presse
dintre ministru, 
francez. Couvp

Iruiochir"

l« GU IO1
P>

or c

cu

de posibil, pentru a evita dezas
trul. Pentru Statele Unite, tratati
vele nu sînt de conceput decît cu 

le să fie 
Washing loacce

a Saigon spectaco
lul nu a ajuns încă 
la ultimul act. Eve
nimentele par diri
jate de condeiul 
unui autor de piese 
poli(iste. Khanh

care s-a trezit la o oră matinală 
arestat din ordinul unui colonel 
abia ieșit din anonimat, a redo- 
bîndit puterea care îi scăpase din 
mîini doar pentru cîteva ore. Ri
valii lui Khanh au celebrat prea 
devreme victoria. La Washing
ton, Khiem —socotit inspiratorul 
loviturii de stat — dădea intervi
uri în care se întrevedeau ambiții 
de dictator.

La acele ore de amiază, în Sai- 
gonul bîntuit de cele mai contra
dictorii vești, șeful statului sud- 
vietnamez Phan Khac Sun, speriat 
și-a pus semnătura pe o hîrtie care 
îl demitea pe Khanh din funcția de 
comandant suprem al armatei. In-

VIENA. — Scriitorii romîni 
A. E. Baconski, Nina Cassian 
și Petre Stoica, care vizitează 
Austria la invitația Societății 
austriece pentru literatură, au 
avut o serie de convorbiri cu 
numeroși reprezentanți de 
frunte ai literaturii austriece. 
La 19 februarie. Societatea 
austriacă pentru literatură din 
Viena a organizat o seară a 
poeziei romîne contemporane. 
După cuvântul de deschidere 
rostit de dr. Wolfgang Klaus, 
secretarul general al societății, 
A. E. Baconski a făcut o expu
nere despre lirica română de 
după război. Cei trei poeți ro
mîni și actori de la „Burg- 
theather" au recitat poezii pro
prii și ale altor poeți romîni 
contemporani.

Schimburile de vederi ale lui 
Ccuve de Murville cu diverși in
ter,oculori americani, continuă a- 
ger.tia. au permis, in orice caz, 
si se vorbecscă cu realism despre 
o ș.-coie—i gravă. Fiecare a rămas 
pe vechile sale pczilii. Dar este 
evident ci timpul și evenimente
le vor permite situației să evo
lueze într-un sens raiional.

După ce trece in revistă și ce- 
lela-’te probleme abordate in 
cunul convorbirilor de la Was- 
b zgtac. egentia menționează că 
nxi strategia allanticd, nici forța 
nuclezră a N-4.T.O.. nici chiar 
criza prin care trece O.N.U., nu 
ci iost discutate. AUnîslniI fran
cez nu c cs-cl prirejul să vorbeas
că d interioculorii săi despre pro-

principaiuc sub» 
lor de la Wc 

ida te
r^cna/e Potrivit 
FRANCE PRESS 
ccz și secretzn 
kii de Slat. Dec. 
exoainat problec-
la si:uc*ăa din Airicc si din Orien
tul Mijlocie, diverse aspecte ale 
coaertxihu Esl-Vest și problems z 
cipriotă- Agenția orale că. în 
cursul ccavorbirik», pertea iran- 
ceză a declarai ce ^este uileresc- 
16 într-o creștere a casUccleior 
sale- comerciale cu tânle cin Est- 
Reprerentanții csericezr ca deda- 
rai că înțeleg acest pu^ct de ve
dere*.

Chior dacă în problema 
frcnaJd cec aci acută — Sinrctia 
din Asia de su&est — pozițiile 
celor două țări au sini iîer.ticc. 
aralâ ager.iic. rchintxil de 
a lost ^direct* si a permis i 
îegere aci bună, de o pcrlt 
alta, a pozițiilor. Agenți 
ihiaj ca începutul de 
re* care s-a produs în 
In relațiile iranco-omeri 
urmere a scoaterii de | 
imediată a proiectului i 
cieare aultilaterale- 
icnlinuarea normală* î 
bir sie de ia Washing loc

Divergențele se mențin 
alterate.

Reieridu-se ia divergențe 
tre cele douâ țări, cu ț. 
situația din Indochina. 
Presse sene : La Paris $4 
hinglon nu există zm p 
dere asupra
cere ar trebui să nerz 
cj uugă la sc. _. iaacr ec 
lor da

Beta

(jtito Piaza despre soluționarea
problemei cipriote

EUGENIU OBREA

La închiderea ediției
Cine urmează ?

(Din „The Los Angeles Times")nu de Turcia și Grecia. „Dacă 
ciprioții turci și greci vor a- 
junge la un acord, a declarat 
mediatorul O.N.U., problema 
cipriotă ar putea fi conside
rată ca rezolvată". Agenția 
sus-ătată arată că acest punct 
de vedere a fost împărtășit și 
de guvernul grec. Galo Piaza 
va ir.ee prilejul vizitei
pe care race la Ankara

oare să ralieze 
acest punct

NICOSIA. — într-o decla- 
rie făcută la Nicosia, după 
iazoareerea sa de la Atena, 
tde c cruț convorbiri cu re- 
■ezxntanții guvernului grec, 
ediatorul ONU. in Cipru, 
alo Piaza. s-a pronunțat 
ratru tratative intre părțile 

dpru- 
Presse 
Plazc

Agențiile de 
noi incidente

0 carte publicată

la Londra despre

acordurile secrete

intre Lisabona

MARI MANIFESTAȚII
LA KHARTIM

vest-europeni

BELGIA: Jandarmii 
împrăștiind o mani- 
iestație revendicați 
vă țărănească în re 

giunea Liege

și Pretoria

„kliaața nelegiuiților

NEW YORK. - 
presă semnalează 
intre manifes^nții negri și poli
ția americană. In orașul Marion 
(Alabama) a avat loc o demons
trație in spr.;innl inseneni negri
lor pe listele eiectoraJe la care ar 
hiat parte «D de persoane. De
monstrații ale negrilor an lost 
semnalate si in orașul New York, 
între politie și studenții universi
tății din Brooklyn care au organi
zat demonstrația au avut loc cioc
niri. 15 persoane au fost arestate.

„Alianța nelegiuiților" — a- 
cesta este titlul pregnant, plastic 
al unei broșuri apărute la Lon
dra sub semnătura Rosalinda 
Anslie și care demască legăturile 
dintre Salazar și Verwoerd.

Alianța dintre colonialiștii por
tughezi și rasiștii sud-africani s-a 
înjghebat în taină, fără declarații 
zgomotoase și fără ceremonia 
semnării unor acorduri. Cu atit 
mai prețioasă este broșura d-nei 
Anslie ; ea a strîns materiale, do
cumente, dezvăluiri apărute în 
ultimii ani în presă.

Rosalinde Anslie subliniază de 
la început că înjghebarea alian
ței Salazar-Verwoerd urmărește 
opoziția comună față de avîntul 
mișcării de eliberare africane ; 
această alianță a fost favorizată 
de existența unor regimuri iden
tice.

Bazele „alianței nelegiuiților" 
— dezvăluie autoarea broșurii — 
au fost puse încă în 1958 cînd 
doi înalți funcționari din minis
terul de externe sud-african au 
dus tratative secrete la Lisabona 
unde au avut convorbiri și cu 
Salazar. In 1961, în timpul vizi
tei în capitala Portugaliei, fostul 
premier al Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului, Welenski, a 
primit mandat din partea prie
tenului său Verwoerd să discute 
cu Salazar probleme privind ur
gentarea unei cooperări militare 
între Lisabona și Pretoria. In 
primăvara lui 1962, amiralul Ro- 
driguez, guvernatorul Mozambi- 
cului a avut „convorbiri militare 
speciale" cu conducătorii sud-a
fricani la Pretoria. In toamna a- 
celuiași an, ministrul de război al 
R.S.A., Foche, a vizitat Portu
galia.

Prin aceste tratative „în umbră" 
a fost perfectat mecanismul co
laborării militare portughezo-sud- 
africane.

Iată cîteva fapțe care ilustrea-
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ză această cîrdășie militară în
dreptată spre înăbușirea mișcă
rii de eliberare :

— In 1961 trupe portugheze 
(provenind din Mozambic) au 
participat pentru prima oară Ia 
manevrele militare desfășurate în 
Republica Sud-Africană.

— La invitația comandamen
tului portughez, o misiune mili
tară a Republicii Sud-Africane a 
sizitat în mai 1962 capitala Mo- 
zambicului, Lorenco Marques și a 
participat la manevrele militare, 
inclusiv la aplicațiile trupelor de 
parajutiști.

— Pe baza unui acord secret 
special, prisind -apărarea Mo- 
zambicului și Angolei", două de
tașamente speciale de parașutiști 
„de elită" și o escadrilă de a- 
sioone de luptă au participat in 
primele luni ale anului 1963 Ia 
„manesTe" in Mozambic. mane- 
STe care au constituit în fapt ac
țiuni împotriva forțelor patrio
tice. Pe baza aceluiași acord. 
R.S.A. a construit in regiunea 
Caprisi Strips (la granița dintre 
Angola și Africa de sud-vest) un 
aerodrom militar folosit in co
mun de asiația portugheză și 
sud-africană, in scopul organiză
rii acțiunilor represive.

Un corolar al colaborării mili
tare îl constituie creșterea înar
mărilor și efectivelor armatei din 
cele două țări. Deosebit de ze
loși se arată a fi conducătorii ra
siști de la Pretoria care au pre
tenția la rolul de hegemoni mili
tari și politici în cadrul „alian
ței". Efectivul armatei sud-afri- 
cane (împreună cu așa-numitele 
skiet-kommandos — formații pa- 
ra-militare speciale ale populației 
civile albe) se ridică la 300 000 
oameni. Bugetul militar a atins 
o cifră record pentru această 
țară (120 milioane lire sterline', 
iar industria de armament s-a 
dezvoltat masiv, crescind în a- 
celași timp și comenzile de arme 
din străinătate. Salazar mărește 
și el efectivele militare trimise 
în „zona de acțiune a alianței" 
(Mozambic, Angola). Așa cum au 
relatat unele surse diplomatice 
din capitala portugheză. surse 
citate de Rosalinde Anslie „în 
ultimii trei ani mai bine de ju
mătate din armamentul și muni
țiile folosite de portughezii 
din Angola, provin din Republi
ca Sud-Africană". Așadar, Preto
ria a devenit un fel de arsenal

de prima mină al colonialiștilor 
în sudul Africii.

Legături strinse s-au stabilit și 
între autoritățile polițienești din 
teritoriile controlate de Lisabona 
și Pretoria. Rosalinde Anslie, re
levă multe fapte ilustrând legă
tura dintre P.I.D.E. (siguranța 
portugheză) și „serviciul special 
al poliției sud-africane“. Citind 
ziarul „SUNDAY TIMES" din 
Johannesburg, autoarea arată, de 
pildă, că în aprilie 1963. la ce
rerea guvernului portughez a- 
proape 200 de băștinași din Mo
zambic fugiți în Africa de sud- 
vest (aflată sub tutela Pretoriei) 
au fost extrădați autorităților co
lonialiste din Lorenco Marques. 
Aceeași soartă au asut-o, la mij
locul anului trecut, un mare nu
măr de refugiați politici din 
R.S.A. care au căutat să treacă 
prin Mozambic. Ei au fost ares
tați și trimiși imediat sub escor
tă în Republica Sud-Africană.

Faptele dezvăluite în broșura 
Rosalindei Anslie ne permit să 
percepem mai bine un proces 
cunoscut și anume sforțările dis
perate pe care le depun forțele 
colonialiste spre a împiedica sau 
cei puțin a amina dezastrul lor 
inevitabil, victoria deplină a miș
cării de eliberare pe întreg con
tinentul african. Trebuie adăugat 
că ..alianța nelegiuiților" nu se 
rezumă nicidecum la Lisabona și 
Pretoria. Un „membru deplin" al 
acestei cârdășii este guvernul ra
sist Smith din Rhodesia de sud, 
ale cărui legături fățișe politico- 
militare cu Pretoria sînt bine cu
noscute și care, chiar în aceste 
zile, duce tratative oficiale poli- 
tico-economice (și. desigur și mi
litare) cu Portugalia. Un loc în 
această ..alianță" i-a fost fără în
doială. rezervat lui Chombe. Le
găturile strinse ale acestuia cu 
Verwoerd și Jan Smith sînt bine 
cunoscute. Iar față de Lisabona, 
Chombe și-a cîștigat suficiente 
merite (vom aminti aici doar de 
zelul pe care l-a depus, pare-se 
cu succes, pentru a împiedica 
acțiunile patrioților angolezi 
flați pe teritoriul Congoului).

Reflectare a neliniștii și îngri
jorării dușmanilor mișcării de e- 
liberare a popoarelor africane, 

alianța nelegiuiților" este de 
fapt o alianță a condamnaților.

a-
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KHARTUM — Eforturile 
lui Khalifa de a forma un nou 
guvern au eșuat în urma pre
tențiilor unor partide de a-și 
asigura o reprezentare prea 
largă în cadrul cabinetului, 
defavorizînd alte partide.

Vineri seara, în capitala Su
danului au avut loc mari ma
nifestații, ai căror participant 
purtau pancarte cu inscripții: 
„Nu ne trebuie un guvern fără 
reprezentanții clasei munci
toare". Un reprezentant al 
Federației sindicale a munci
torilor și țăranilor a înmânat 
președintelui Consiliului Su
prem, Tighani al Mahi, un 
memorandum în care se arată 
că „Consiliul Suprem nu are 
nici o împuternicire constitu
țională care să-i permită 
schimbarea guvernului și for
marea altuia". Totodată, re
prezentanții sindicatelor au a- 
dus la cunoștința președintelui 
Consiliului Suprem că „în ca
zul cînd în noul cabinet repre
zentanții muncitorilor și țăra
nilor, care adoptă o poziție co
respunzătoare intereselor țării, 
nu vor ocupa o jumătate din 
numărul ministerelor, va fi de
clarată greva generală".

Comentariul zilei

rece oare diplomația principa
lelor puteri occidentale printr-o 
fază a deziluziilor ? întrebarea 
se impune dacă încercăm să ne 
explicăm reorientările bruște ale 
preferințelor din unele capita
le. Scena de divorț simulat al

Bonnului față de Washington și de o oare
care apropiere de Paris este urmată de un 
gest similar din partea Londrei. In ultimul 
timp se pare că „deschiderea spre Europa", 
cum o numesc experții britanici, predomină 
în concepțiile primului ministru Wilson.

Faptul merită semnalat. Relațiile Angliei 
cu Europa occidentală au cunoscut în ulti
mii ani o criză. Refuzul admiterii Marii Bri
tanii în Piața comună a atras după sine o 
răcire în raporturile anglo-franceze și oare
cum anglo-vest-germane. După opinia unora, 
Anglia a ajuns într-o fază diplomatică 
neoizolaționistă. Guvernul conservator nu a 
reușit să spargă gheața și s-a orientat ex
clusiv spre o încercare de restabilire a „re
lațiilor speciale" anglo-americane.

Atitudinea lui Wilson în ce privește „noua 
fază" a politicii sale europene a provocat o 
puternică agitație în viața politică. Conser
vatorii care n-au reușit pînă acum să adopte

locuitor : colonelul Thao, cel care 
pe neașteptate devenise stăpîn fa 
Saigon. Colonelul făcea declarații 
cu dezinvoltură, socotind partida 
definitiv cîștigată. Ușurința cu 
care obținuse primul succes îl 
determina să neglijeze un amă
nunt esențial : forțele credincioa
se lui Khanh rămăseseră destul de 
puternice. Thao, care i-a fost lui 
Khanh purtător de cuvînt ofi
cial pînă în septembrie 1964, ar 
fi trebuit să-și cunoască mai bine 
fostul șef, capacitatea sa de a-i 
înlătura pe cei ce rîvnesc la 
puterea deținută de el.

In agitația care cuprinsese Sai- 
gonul un om părea netulburat: 
premierul „guvernului de trei 
zile", Quat, care s-a dus la bi
roul său ca și cum nimic nu s-ar 
fi întîmpîat („FRANCE PRES
SE"). ,

In plină atmosferă de confuzie 
și-au făcut apariția parașutiștii 
lui Khanh. Saigonul a fost re
cucerit cu relativă ușurință. A 
urmat vertiginos o inversare de 
roluri : arestatul Khanh (pe care 
unii îl declaraseră mort iar alții 
se jurau că îl văzuseră într-un 
jeep încadrat de oameni înar
mați) a redevenit ceea ce fusese 
cu o zi înainte — atotputernicul 
general1; îndrăznețul colonel Thao 
a devenit ceea ce fusese Khanh 
cu cîteva ore înainte — un are
stat. Ambițiosul Khiem va fi lip
sit, probabil, de postul său di
plomatic deși depărtarea de Sai
gon îl ferește de o temniță cu 
minimum de confortabilitate.

Există și un element neaștep
tat în succesiunea evenimentelor 
de la Saigon : generalul Ky. Des
pre comandantul aviației sud-

„Vietnamul de sud pare să fi 
intrat intr-un sistem de lovituri 
de stat la fiecare 12 ore. Abia s-a 
anunțat victoria generalului Khanh 
asupra „rebelilor" colonelului 
Thao, că alte știri lasă să se în
țeleagă, din nou, căderea în diz
grație a lui Khanh, de data a- 
ceasta mai gravă, întrucît proprii 
săi prieteni — generalii din Con
siliul forțelor armate — l-au pus 
in minoritate în cursul unei reuni
uni ce s-a desfășurat azi diminea
ță" — astfel își începea sîmbătă 
seara comentariul cu privire la 
situația de la Saigon, agenția 
FRANCE PRESSE.

în cursul unei conferințe de 
presă, desfășurată la statul major 
general al armatei sud-vietnameze, 
un purtător de cuvînt al Consiliu
lui forțelor armate a declarat că 
nu poate menționa nimic, deocam
dată, în legătură cu reuniunea ge
neralilor, întrucît „acolo este vor
ba despre o chestiune foarte se
cretă". întrebat despre soarta lui 
Khanh, el s-a mulțumit să afirme 
numai că „generalul Khanh se află 
într-un turneu de inspecție în 
regiunea cîmpiilor înalte" și că 
rămîne „pentru moment" coman- 
dantul-șef al armatei sud-vietria- 
meze. Prin aceasta, purtătorul de 
cuvînt a confirmat, de fapt — 
precizează A.F.P. — că Nguyen 
Khanh nu mai este președintele 
Consiliului forțelor armate și că 
chiar funcția sa de comandant-șet 
al armatei nu este sigură.

Pe de altă parte, corespondentul 
agenției Associated Press relata, 
sîmbătă după-amiază, din Wa
shington, că oficialitățile S.U.A. au 
primit favorabil vestea eșecului lo
viturii de stat de vineri, însă au 
menționat, totodată, că „încă
se poate ști ce schimbări politice 
pot urma".

nU

o inițiativă oarecare de natură să supralici
teze politica oficială s-au gîndit să-și pro
clame intențiile lor asemănătoare. în „cabi
netul de schimb" conservator ultimele nu
miri făcute sugerează faptul că „partidul 
conservator înțelege să facă din relațiile din
tre Anglia și Europa unul dintre principalii 
săi cai de bătaie". Este vorba de numirea 
unei personalități (Soames) însărcinată spe
cial cu problemele europene ca și de lărgi
rea atribuțiilor lui Edward Heath, principa
lul expert conservator în chestiunile relațiilor 
Angliei cu Europa occidentală. Pe lîngă a- 
ceasta se anunță publicarea unei broșuri 
despre Anglia și Europa de către un grup 
influent, considerat ca fiind apropiat de lide
rii partidului.

Dar conservatorii au întirziat. Inițiativele 
laburiste sînt mult mai spectaculoase și sînt 
privite în mod favorabil, se pare, la Paris. 
Este vorba, bineînțeles, în primul rînd, des
pre anunțarea vizitei lui Wilson la Paris, 
ceea ce va prilejui o mult așteptată întîlnire 
anglo-franccză la nivel înalt. In felul acesta, 
diplomația britanică acordă convorbirilor cu 
oficialitățile franceze prioritate față de în
tâlnirile cu conducătorii vest-germani, după 
cum aceștia din urmă, atunci cînd se punea 
problema plecării lui Wilson la Bonn, au 
acordat prioritatea contactelor cu Parisul. 
Intr-adevăr, premierul britanic a fost nemul
țumit de vizita, neanunțată inițial, a cance
larului Erhard la Paris, avînd menirea să-l 
pună în fața unui fapt împlinit. Comenta
torii englezi au apreciat amînarea vizitei la 
Bonn ca fiind, printre altele, motivată de 
aceste considerente.

Acum, istoria se repetă. Wilson se va 
întîlni cu Erhard numai după ce va avea 
convorbiri cu de Gaulle. Iar perspectiva unei 
eventuale înțelegeri franco-engleze nu pare 
deloc ispititoare la Bonn.

Anglia intenționează să-și dubleze inten
țiile cu elemente concrete. Vizita a fost pre
cedată de anunțarea reluării discuțiilor asu
pra proiectului „Concorde" abandonat la 
scurt timp după victoria electorală laburistă.

Dacă ne amintim nemulțumirea pe care a 
provocat-o în Franța denunțarea inițială a 
acestui proiect, va fi ușor de înțeles satisfac
ția pe care anunțarea noii hotărîri britanice 
a provocat-o în capitala franceză.

Deocamdată, obiectul exact al întrevede
rii de la Paris nu este cunoscut. Se poate 
însă presupune cu ușurință că va fi abordată 
gama complexă de probleme internaționale 
și bilaterale. Dar primele informații din Lon
dra sugerează că Anglia intenționează să 
facă unele avansuri față de poziția franceză.

Corespondentul din Londra al agenției 
„FRANCE PRESSE" anunță „din sursă au
torizată britanică" faptul că Wilson „inten
ționează să examineze cu de Gaulle proiec
tul de creare a unei forțe nucleare atlantice 
(F.N.A.)". Dacă lucrul acesta era de presu
pus, este interesant, mai cu seamă, felul în 
care este apreciat la Londra proiectul F.N.A. 
„După părerea premierului britanic F.N.A. 
rupe în practică acordurile de la Nassau pe 
care guvernul francez le-a criticat cu vehe
mență". Este totodată semnificativ faptul că 
Anglia urmărește revitalizarea ideii lui de 
Gaulle cu privire la „un directoriu nuclear" 
în N.A.T.O. „în care Franța își are locul 
său".

Putem deduce cu ușurință că Wilson do
rește un acord foarte larg și cuprinzător cu 
Franța pentru o reafirmare a influenței sale 
în afacerile europene. Comentînd noua orien
tare engleză, presa remarcă totodată dificul
tățile care există în calea îndeplinirii pla
nurilor engleze. Dar în esență „după ani dc 
răceală între Anglia și vecinii ei continen
tali, schimbarea este binevenită".

Prin urmare dacă runda I a întîlnirilor 
diplomatice interoccidentale se desfășoară la 
Washington (Couve de Murville în S.U.A.) 
ea va fi continuată imediat la Paris. Este o 
perspectivă puțin îmbietoare pentru diploma
ția vest-germană și care indică, totodată, că 
în lanțul contradicțiilor interoccidentale ul
timul cuvînt n-a fost nici pe departe spus.
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