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Frontul Democrației Populare cheamă pe muncitorii, teh
nicienii și inginerii din industria socialistă să-și pună întreaga 
energie, spiritul lor înnoitor șt capacitatea organizatorică în 
slujba îndeplinirii cu succes a tuturor prevederilor planului de 
stat pe anul 1965. Votul dat la 7 Martie candidaților Frontului 
Democrației Populare va exprima hotărîrea clasei muncitoare 
de a obține noi victorii în dezvoltarea industriei noastre socia
liste.
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Constructorii Hidrocentralei 
„ÎS Februarie" de pe Argeș 
anunță in fiecare zi noi reali
zări. La centrala subterană, 
podul rulant de 100 de tone a 
fort deja montat și a început 
să funcționeze, altul de ace
eași mărime re afli în con
strucție. Cu ajutorul acestor 
uriașe agregate se vor monta 
turbinele și toate celelalte ac
cesorii necesare centralei sub
terane. Primele piese ale tur
binei a*. 1 cu și fort introduse 
In «bteran. Lucrările pentru 
derieres apelor rtului Doam
nei cu fort și eie terminate. 
La un alt punct de lucru — 
«pcărUe secundare — con
structors efectuează tu pre
zent uitimeie lucrări pentru 
denerea rtabd Topoiog. Aici 
urmează si se ridice n nou 
baraj. Odată eu reluarea lu
crărilor de construcție a ba- 
rajalni Pidraru, a început 
producția și la stația de balast 
de la Rotunda, cca mai mare 
d» țară. De asemenea, fu a- 
eeste zile au început excava- 
fiUe la puțul de acces de la

(Agerpres/

O parte din aprecierile la adre
sa colectivului Fabricii „Uni
rea" din Iași sînt cuvenite și 
tinerelor chimiste de Ia labora
torul central, care verifică în 
permanență calitatea uleiului și 
produselor derivate destinate 

consumatorilor

Foto't N. STELORIAN

Recoltarea

stufului

n aceste zile, prma^M* neanattb da b T Mr- 
tie, muncitorii marn aztne de țevi cn Bcmaa pccoc» 
ca o deosebită însuflețire b ir-ri-rrr-a aoasdsti. Ofcaec- 
tivul central al întreceri: : î—2-^—cootaaă a ca
lității țevilor, îndi pii«m« eaeHpfad • 
luate. Colectivul Uzinei de feri t-a mexae să
realizeze o valorică 1 prudoc^n debaue tsnnie

de 1 800 000 led — din care pini b 1 mai 1905 — 709» bt La- 
minoriștii au hotărit să producă peste pian, păi b ril-jrisl 
640 de tone țevi de caStatea „A”. De aseme 
realizate 150 tone țevi în plus, r :—ca czz 
iilor și a economisirii cu mai multă grișa a i

încă din primele zile ale anului, cniectvui 
plinirea măsurilor care vor asigura indepltsrea 
O rezervă importantă pe care o folosesc dm ce 
lurgiștii de aid este generalizarea metodelor av

Cu încredere deplină Sinteți pregătiți?

în Deltă Angajamentele

DLTCTRU STAXCTU 
ci Co*riH*r*ă agricol raional Huși

în cuvîntul partidului

- pc-
Jmku. ea spre 
de importante nrxkrri de eaJe 
ferată Cupele funicuiareio-r 
alunecă și eie spre aceeași 
țintă deșert înd în 24 de 
ore cîteva mii de tone de 
cărbune. Minerii impun. de

Muncitorii din Delta Dunării au 
înregistrat în cursul zilei de marți 
un succes deosebit în activitatea 
lor. In această zi, ei au ajuns la 
un milion de tone de stuf recol
tat dș la începutul acțiunii de va
lorificare 8 acestei importante bo
gății naturale a țării noastre. Can
titatea de stuf recoltată pînă a- 
cum, folosită ca materie primă în 
industria celulozei, poate înlocui 
circa 1 600 000 m c de lemn, evi- 
tîndu-se în acest fel exploatarea 
unor mari suprafețe de păduri.

Executarea unor importante lu
crări de amenajare a Deltei 
și dotarea cu utilaje moder
ne a permis lucrătorilor 
aici să recolteze de 
an la altul cantități tot 
de stuf. Dacă în prima campanie 
au fost strînse numai 
tone de stuf, anul trecut s-a ajuns 
la aproape 280 000 de tone.

în Deltă au fost construite 200 
de km 
canale, 
200 ha 
zitare, 
ze și stații de pompare pentru di
rijarea apelor în zonele stuficole 
destinate exploatării.

Aici lucrează în prezent sute de 
tractoare și recoltoare speciale, 
peste 1 000 de remorci pe șenile, 
macarale, șalupe, ceamuri, remor
chere etc. Datorită acestora, lu
crările de recoltare se execută 
mecanizat în proporție de peste 
90 la sută.

vor fi îndeplinite
Secvențe din întrecerea socialistă

de 
Ia un 

mai mari

6 400 de

de diguri, 800 de km de 
au fost amenajate aproape 
de platforme pentru depo- 
numeroase stăvilare, eclu-

laminor, brigada condusă de tinărul Ion Neagu a țiunt in prima săp- 
tămînă a lunii februarie o consfătuire care a clarificat numeroase 
probleme legate de o mai bună organizare a muncii. Referatul ținut 
de conducătorul brigăzii a subliniat, mai Intii succesele obținute: pe 
ianuarie, brigada a depășit planul de producție ca 4,40 b sută, iar 
planul b calitate cu mai bine de 1 la sută. Aceste cifre au situat 
brigada pe locul I în secție, în prima lună a anului.

— De mare ajutor ne-a fost, a spus b consfătuire Vasile Tibidii, 
șeful echipei de la agregatul duo, faptul că b cursurile de ridicare 
a calificării ni s-a arătat limpede care este importanța economiei de 
metal. Și nu numai atît S-a demonstrat și cum poate fi obținută 
această economie, pe ce căi, din ce surse. Rezultatele pot fi și mai 
bune, a arătat în continuare vorbitorul, dară in ce ne privește pe noi, 
echipa de la duo, vom da o atenție sporită laminării în toleranțe res- 
trinse, dacă vom ține în permanență legătura ca controlul tehnic de 
calitate de la patul de răcire a țevilor". Luna februarie a început, 
așadar, sub semnul căutării căilor de obținere a unei producții spo
rite, de calitate superioară. Această preocupare se vădește în prezent 
în activitatea fiecărei brigăzi din secția laminor. Unerii, antrenați de 
organizația U.T.M., participă cu entuziasm b generalizarea experien
ței înaintate, acțiunile lor concretizîndu-se în bogatele fapte de mun
că consemnate în cronica fiecărei brigăzi

C. NANCT 
co-espondeniul „Scînteh tineretului" pentru regtunea Bacău

(Agerpres) (Continuare

Doi dintre constructorii navali fruntași in Întrecerea social:::» 
pe anul 1964, de Ia Uzina mecanică Tr. Severin — tine:: 

Grigore Cîrstea și Ilie Dobromirescu

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER, A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR AL BELGIEI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
marți la amiază pe dl'. Maurice 
Brasseur, ministrul Comerțului 
Exterior al Belgiei.

Cu. acest prilej a avut Ioc o 
convorbire care a decurs într-o 
atmosferă amicală.

La convorbire au luat parte 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Mi
hail Petri, ministru? Comerțului 
Exterior.

A fost de față dl. Honoră Cam- 
bier, ambasadorul Belgiei la 
București.

(Agerpres)

Votul nostru - candidalilor E D. P.

Instalațiile de add azotic și 
tumorile de granulate a a- 
zotaiului de amoniu de la 
Combinatul chimir Craiova

in pag. a Il-a)
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dac- 
t a to- 

i de la o-

Cartea vie a patriei
Miko Ervinrin ce m-ai cucerit tu, carte 

ne a țării, ca să parcurg 
fără încetare drumurile 
paginilor tale 2

Mărturisesc, ai fost pe» 
tra mise cea mai grea, dar 
și ce* mai pasionată, cea

mai revelatoare lecturi. mere* deschi
zătoare de «oi și «oi orizonturi. Pe ur
mele slovelor tale generoase mă cu
prinde mereu aceeași doriață de a te 
putea înfățișa prin scrisul meu. Tu 
m-ai făcut să înțeleg la fiecare pas. î«- 
zecit, adevărul străreehiuluî dicton, 
conform căruia nimeni «u-șî poate 
pune piciorul de două ori t« apele ace
lui riu. Ajuns ori de cite ori la apele 
Sitarului sau cie Bistriței, ele Mureșu
lui sau ale Jiului, ale Oltului sau ale 
Dunării, mă tntîmțrina o nouă înfăți
șare — și de-abia am încercat s-o 
prind în mreaja cuvintelor, ciad oglinda 
apei schimba iarăși reflectarea și eu 
trebuia s-o iau mereu de la capăt.

Nu rareori totul era de nerecunoscut, 
dar apa mă așteptase cu fluierul ei 
blind ca să mă însoțească, asemenea 
unei vechi cunoștințe. Dar oare ape 
nu-și schimbase și ea albia ?

Baia Mare, oraș al copilăriei mele, 
îmi oferă an de an surprize. Îmi este 
încă vie amintirea apăsătoare a eechi-

lor sosiri in vechiul oraș al aurului, 
prin strada tristă cu cîrciumi insalu
bre, cu cose roase, petecite, cu garduri 
rupte : și peste toate acestea se așter
ne bucuria neasemuită 
in orașul reînnoit, care 
cununa munților ca o 
Vechiul oraș ai curului 
nil orașelor noastre, in 
eu tot mai multă incîntare, încercînd 
să pătrund noul puls al vieții sale.

Sa* tmi amintesc Oneștiul de ieri, o 
zdunătură de barăci, nisip, moloz și 
piatră pe o role neștiută. Iar astăzi, 
orașul acesta nou. deține premiul intii 
pe țară, un premiu de frumusețe. Pă- 

intui, care pe vremuri împrăștia spre 
cele patru zări șomerii, trimite astăzi 
lumii, din combinatele sale moderne 
produse superioare, create 
entuziaști, muncitori cu o înaltă cali
ficare.

Am găsit prin desișurile 
Delte, o mică expoziție, 
un microscop și o eprubetă, cu o vitri
nă ți un panou. în vitrină.- foi de hîr- 
tie, carton și celuloză, fibre fine și sto
fă rezistentă, iar pe panou un articol

a noilor sosiri 
strălucește în 
bijuterie rară, 

este astăzi au- 
care mă pierd

de oameni

adormitei 
cu o seceră,

imul Huși. Cooperativele agri
cole <M prod«0«e de aici și-au 
prevăzut să injămințeza la primă- 
cord 34 000 hectare cu diferite 
cuburi cerealiere ți 1000 hec
tare cu legume ți zarzavaturi, să 
planteze 750 hectare cu viță no- 
odă ți 150 hectare cu pomi fruc
tiferi. Dm ruprajețele destinate 
cerealelor cu mai rămas nearate 
atn toamnă 12 000 de hectare. 
Cine merge acum in cooperatice
le agricole de producție din co
munele Tirzii, Gorban, Lunca 
Banului intilnește zilnic coloane 
de atelaje, autocamioane și re
morci care transportă îngrășămin
te naturale pe terenurile incluse 
in graficul de fertilizare. La Tîr- 
zh, de exemplu, erau planificate 
să fie fertilizate 100 de hectare; 
t-au fertilizat pînă în prezent 90 
de hectare. La Lunca Banului și 
Gorban prevederile planului au 
fost depășite cu 52 hectare.

Paralel cu acțiunea de fertili
zare a solului se desfundă ma
nual și se sapă gropi. Șase coo
perative agricole de producție au 
desfundat 155 de hectare, iar 
cooperativa agricolă de producție 
Bunești a desfundat 37 hectare 
în loc de 15 cît erau prevăzute. 
Mari suprafețe au fost desfunda
te și la Tirzii, Vutcani, Răducă- 
neni. Pe întregul raion sînt de 
acum pregătite 605 hectare pen
tru plantarea viței de vie. Tot
odată 130 din cei 1000 de ță
rani cooperatori, care vor lucra 
la altoit, au fost trimiși la un curs 
care se ține la Iași la casa agro
nomului iar cei care au mai exe
cutat această lucrare și în anii 
trecuți își reîmprospătează cuno
ștințele în cadrul cooperativelor 
agricole de producție.

Paralel cu lucrările ce se exe-

in cimp, țărâna coo
peratori se îngrijesc de procu- 
tarea, pregătirea ș> condiționarea 
seminței. Vor fi necesare 643 tone 
pentru iruămir.țatiil porumbului, 
169 tone pentru fiăarea-soarelui, 
205 tone fasole etc. Porumbul se 
găsește în magaziile cooperative
lor de producție și in unde 
locuri a început si fi preschim
bat prin Agrosem cu soiuri de 
înaltă productivitate. Celelalle 
cantități de săminți sînt tn cea 
mai mare parte condiționate iar 
probele de la laborator confirmă 
calitatea lor superioară. In scopul 
desfășurării campaniei intr-un 
timp cit mai scurt, vor fi utilizate 
560 de tractoare de la S.M.T. 
Răducăneni, Bogdănești, Codă- 
ești, Gura Idrici. Cu două sâptâ- 
mîni în urmă, fiecare brigadă a 
fost dotată cu mașinile necesare 
pentru arat, însămînțat și între
ținerea culturilor.

De asemenea, va fi nevoie de 
350 de mînuitori de agregate. 
In aceste zile, în toate coopera
tivele de producție se face selec
ționarea lor, acțiune în care or
ganizația U.T.M. ca acorda un 
sprijin efectiv, recomandind con
siliilor de conducere un număr 
mare de tineri, tn scurtă vreme 
aceștia vor fi instruiți în cadrul 
celor două S.M.T. din raion.

Trebuie arătat însă că aproa
pe jumătate din terenurile raio
nului Huși nu sînt mecanizabile. 
Este necesar ca și pe aceste te
renuri lucrările să se poată des
fășura încă din prima zi a cam
paniei într-un ritm susținut. Con
siliile de conducere ale coopera
tivelor agricole de producție, 
brigadierii, șefii de echipe, ingi
nerii și tehnicienii au acordat și 
acordă multă atenție punerii la 
punct a tuturor uneltelor. Rezul
tatul: Pînă la 19 februarie au 
fost reparate 1237 din cele 1253 
pluguri, 155 din 177 semănători

(Continuare in pag. a ll-a)

Lucrările Conferinței pe Ură
care susținea că tot ceea ce se vede 
aici se poate obține din stuful Deltei. 
Am văzut viitorul (un viitor apropiat) 
în muzeul noului oraș din Deltă, pro
filat pe insula Maliuc și apoi, la Brăi
la, la direcțiunea marelui combinat 
care dovedește că stuful are cele mai 
multiple întrebuințări. Am înțeles en
tuziasmul și tenacitatea acestor oameni, 
cuceritori ai Deltei. Ei au îmbogățit cu 
noi și originale peisaje orizontul Romî- 
niei socialiste, sporindu-i frumusețile.

Am fost întrebat de un străin cine 
ne-a construit barajul de la Bicaz, cine 
ne construiește' barajul de pe Argeș, 
baraje înalte de 135, respectiv 170 me
tri. Nu-i venea să creadă că țara noa
stră, Romînia socialistă, a realizat și 
realizează atît proiectele cît și construc
ția. Nu sînt specialist, dar oricînd am 
să pot explica cum s-a turnat primul 
metru cub de beton la barajul de pe 
Bistrița, cum a început construcția ma
relui baraj de la Argeș, cum au început 
primele lucrări la Porțile de Fier.

Cartea vie a țării se împlinește me
reu cu noi pagini strălucitoare. Izvo
rul ? Munca avîntată a poporului mun
citor, condus de Partidul Muncitoresc 
Romîn pe drumul de glorie al desăvîr-

(Continuare in pag. a II-a)

Marți au continuat lu
crările Conferinței pe 
țară a Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă.

Ședința de dimineață 
a fost prezidată de Geo 
Bogza și Zaharia Stancu.

La discuții, pe margi
nea dării de seamă asu
pra activității Comite
tului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor și la 
referatele pe genuri de 
creație au luat cuvîn- 
tul Titus Popovici, Ma
tei Călinescu, Kovacs 
Gyorgy, Octavian Nis- 
tor, secretar al C.C. al 
U.T.M., Ion Istrati, Ni-

chita Stănesc» și Geo 
Bogza.

Lucrările ședinței de 
după-amiază au fost 
prezidate de Aurel Rău 
și Titus Popovici.

în continuarea discu
țiilor, au luat cuvîntul 
Tudor Ciortea, vicepre
ședinte al Uniunii Com
pozitorilor, Fănuș Nea- 
gu, Pop Simion, Alexan
dru Oprea, Marin Preda, 
Corneliu Leu, Eugen Je- 
beleanu. Ion Lăncrăn- 
jan și Maria Banuș.

Lucrările conferinței 
tontinuă.

(Agerpres)
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Sint propagandistă de doi ani la cercul po
litic de studiere a Statutului U.T.M. Deși te- 

lecții le-am mai prezentat și în 
, aș vrea să arăt că pregătirii 

lor le acord aceeași atenție ca și celor pe care 
“ am păstrat caietul 

_ i al convorbirilor 
din anul trecut, mi-am făcut unul nou și pu- 
nîndu-le față în față, constat o deosebire ca
litativă substanțială în favoarea celui de a- 
cum. Și este firesc. De la închiderea învăță- 

politic de anul trecut și pînă acum 
; documente de partid și de stat de o 

deosebită însemnătate : Declarația cu privire 
Partidului Muncitoresc Romîn în 

i comuniste și muncito
rești internaționale, Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea solem
nă a Marii Adunări Naționale închinată ce
lei de a XX-a aniversări a Eliberării patriei 
noastre, Darea de seamă asupra îndeplinirii 
Planului de Stat pe anul 1964 și cu privire la 
Planul de Stat pe anul 1965, prezentată de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, comunicatul Direc- 
țiie Centrale de Statistică cu privire la înde
plinirea Planului de Stat pe anul 1964. Da
toria mea de propagandist este de a-i ajuta 
pe tineri să cunoască în profunzime aceste 
documente, iar conținutul lor să stea la baza

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Marți, 23 februarie a.c., vice

președintele Consiliului de Mi
niștri al R P. Romine, Alexan
dru Moghioroș, a primit în au
diență de rămas bun pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Indoneziei la

București, Șuknsno, și pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Ungare la 
București, Jeno Kuti, în legă
tură cu plecarea definitivă de 
la post a acestora.

(Agerpres)
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fiecărei expuneri și convorbiri din cercul po- | 

litic. Se înțelege că pentru aceasta trebuie ca 
în primul rînd eu să le studiez cu toată aten- I 
ția. Experiența anului trecut m-a învățat, de | 
asemenea, să fiu mai multilateral informată _ 
pentru a putea răspunde la numeroasele în- I 
trebări pe care tinerii le pun propagandiștii- I 
lui, pentru a putea ca în fiecare expunere și - 
convorbire să aduc elemente noi, care să tre- I 
zească interesul tinerilor. Pentru aceasta | 
mi-am organizat și lectura literaturii beletris- 
tice în strinsă legătură cu tematica cursului. I 
citesc cu atenție revista „Lupta de clasă,**® 
ziarele. Iată de ce însemnările pe care mi le 
fac acum pentru fiecare expunere sau con
vorbire sînt incomparabil mai bogate, exem
plele mai judicios alese decît în anul trecut. 
Și apoi anul trecut mă descurcam mai greu 
cu partea concretă a lecțiilor. Făceam exem
plificări stîngace, „la general*. Acum leg mai 
mult lecțiile de sarcinile de producție ale ti
nerilor, fac mai multe referiri la munca și 
activitatea fiecărui cursant, intr-un cuvînt 
reușesc mai bine ca în anul care a trecut 
să-i ajut pe tineri să desprindă din cele stu
diate o seamă de învățăminte concrete pen
tru activitatea lor practică.

In zilele de 18 și 19 februa
rie 1965, o delegație economică 
a R. P. Ungare condusă de tov. 
dr. Ajtai Miklos — președin
tele Comisiei de Stat a Plani
ficării — a dus discuții la Bucu
rești cu delegația romînă con
dusă de tov. Gh. Gaston Marin 
— vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, cu privire la colabora
rea economică și livrările re
ciproce la principalele catego
rii de mărfuri între cele două 
țări, pe perioada 1966—1970.

Dintre schimburile de măr
furi stabilite pentru perioada 
1966—1970, sînt de menționat 
îndeosebi livrările de laminate 
și țevi de oțel, materiale re
fractare, aluminiu blocuri, 
semifabricate și produse din 
aluminiu, medicamente și țe-

saturi de bumbac din R. P. 
Ungară, precum și livrări de 
produse sodice, carbid, poli- 
clorură de vinii, coloranți or
ganici și intermediari, chere
stea, mobilă, plăci aglomerate 
din lemn, motorină, sare și 
ipsos din R. P. Romînă.

In domeniul construcțiilor 
de mașini, s-a căzut de acord 
ca în această perioadă Romî- 
nia să livreze utilaje de foraj 
și extracția țițeiului, mașini și 
utilaje pentru construcții, pro
duse ale industriei electroteh
nice. rulmenți, armături indu
striale. iar Ungaria va furniza 
mașini unelte pentru prelucra
rea metalelor, produse ale in
dustriei electrotehnice de cu- 
renți tari și slabi, mașini de 
ridicat și transportat și altele.

Părțile au fost de acord ca 
nivelul tehnic și calitativ al

produselor ce vor forma obi
ectul livrărilor reciproce și în 
mod deosebit al celor din do
meniul industriei constructoa
re de mașini, să corespundă 
celui mai înalt nivel mondial 
din perioada respectivă de li
vrare.

Cele două delegații au con
venit ca la elaborarea planuri
lor de dezvoltare a economiilor 
naționale ale R. P. Romine și 
R. P. Ungare pînă în anul 
1970, să se țină seama de re
zultatele actualelor discuții, 
subliniind totodată posibilita
tea ca acestea să fie comple
tate și lărgite la încheierea A- 
cordului comercial de lungă 
durată și a Protocoalelor co
merciale anuale dintre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Populară Ungară, pri
vind anii 1966—1970.

Primire de către
Marți, 23 februarie, preșe

dintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, Ștefan 
Voitec, a primit în audiență 
de rămas bun pe ambasadorul

președintele M. A. N.
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare la București, 
Jeno Kuti, în legătură cu ple
carea sa definitivă de la post.

(Agerpres)

Primire de către ministrul afacerilor externe
al R. P. Romîne

plenipotențiar al Austriei la 
București, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

(Agerpres)

La 23 februarie a.c., mini
strul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a primit în 
audiență pe dr. Johann Manz, 
ambasadorul extraordinar și

mateleC*2

Lorna Dyer — 
perechi, au ter- 
Vrriaa >i Ro-

BEȘLIU DOINA 
propagandistă, comuna Răcoriți

• Schimb de experiență
a 

ae- 
a 

im-

Pentru elevii din clasa 
VIII-a a Școlii de cultură 
nerală, cercul de studiere 
Statutului U.T.M. are o 
portanță deosebită dat fiind și
faptul că, acum, ei sînt la 
vîrsta la care pot deveni 
membri ai Uniunii Tineretului 
Muncitor. Invățămîntul politic 
le înlesnește cunoașterea ca
racterului, rolului și sarcinilor 
organizației U.T.M. Privită 
prin această prismă, este bine
venită orice acțiune menită să 
îmbunătățească activitatea 
cercurilor de studiere a Statu
tului U.T.M. Acestui scop a 
servit și schimbul de experien
ță între propagandiști organi
zat de Comitetul raidnal 
U.T.M. „1 Mai" din Capitală.

Pornind de la premisa că 
mulți dintre cei aflati în sală, 
sînt abia de scurt timp pro
pagandiști, în consfătuire s-a 
pus un accent deosebit pe ge
neralizarea metodelor bune 
folosite de propagandiștii cu 
mai multă experiență. Ion Hă
țiș, de la Școala tehnică spe- 

"i nr. 19, a împărtășit în 
consfătuire din experiența ce
lor trei ani în munca de pro
pagandist. Personal, pune un 
mare accent pe caietul său de.

conspecte; în el își notează 
ideile principale din materia
lul bibliografic (și se strădu
iește să parcurgă de fiecare 
dată o cit mai bogată biblio
grafie și mai ales să studieze 
cu atenție toate documentele 
de partid). De asemenea, își 
schițează un plan judicios neu
tru fiecare convorbire. Etapele 
principale ale muncii sale cu 
elevii sînt: comunicarea pla
nului detaliat al convorbirii, 
urmărirea pe parcurs a modu
lui în care elevii studiază si 
convorbirea propriu-zisă. In 
seminar, antrenează cit mai 
mulți elevi la discutarea pro
blemelor. Pînă nu de mult o- 
bișnuia, ca mai întîi el să ex
pună tot ce știa despre tema 
respectivă și apoi să treacă 
la discuții. Deficiența era du
blă : nu mal era suficient timp 
pentru dezbateri și, pe de cită 
parte, elevilor nu le răminea 
decît să repete ceea ce spusese 
el. Acum expune în fața clasei 
numai ideile principale, «ămî- 
ntndu-t astfel timp destul 
pentru discuții.

Zoia Gheorghe, p-cpc pa'.cu
tă la Școala medie «r. 23. a ex
pus în consfătuire unele dtn 
metodele ei în fc’.ari'ea aseaș-

tințelor primite de elevi a 
rele de clasă pentru înțelege
rea temeinică a problemelor 
discutate în cerc. Intre Istorie. 
Literatură, Constituție R-PJL- 
Geografie sau Științele naturi: 
și unele aspecte ale sect mc- cu 
fost găsite numeroase legături

purtate în cerc. Florin Matei, 
de la Școala medie nr. 34, « 
insistat asupra folosirii tficaei 
a materialșilai intuitiv. De e- 
xemplu, pentru < ilustra cit 
mai bine realizările dobindtie 
de economia și cuitxra țării 
noastre în anii regimului de
mocrat-popular. a folosit afife, 
grafice (comparative cu anul 
1938), 
mice.
lecția 
sântă 
cit ar 
retică a propapandistnlni. 
viitor, spunea Florin 1“ 
s-ar putea folosi c* material 
rntnitxr rftiar ri vueie piareețxî 
de *2ne aes diepociriew- Dane 
cț- ■-•coe fsemre acoc-ă 
de cite v* eperct ie p

fotografii, hărți eeono- 
Astfel exemplificată, 

a fost mult mai intere- | 
și utilă pentru elevi de- I 
fi fost o prelegere teo- 

ri. Pe |

Pentru buna 
gospodărire 
a orașului

SPORT
• An luat stirsit 

de patinaj artistic ale S-L'.A. La 
saaacolia. titlul • revenit lui Gary 
Visconti (S.L’.A.) — 1273.6 punc
te, far la feminin, eanad.enei Pe- 
•ra Burka — 1 260.6 puncte. Pro
ba de dans s-a încheiat cu succe
sul sportivilor 
John CareiL La

Inv-.tigitor.

Semnarea unui contract 
privind livrarea unor

comercială a
In continuarea acțiunii pri

vind dezvoltarea flotei noastre 
comerciale, I.S.C.E. „Indu
strialexport* a purtat tratati
ve la București și Londra cu 
conducerea Șantierului naval 
„Sir James Laing — Sunder- 
land“ — Anglia, în vederea 
cumpărării unor cargouri de 
mărfuri generale pentru tran
sporturile maritime.

Contractul semnat prevede 
cumpărarea în condiții de cre
dit comercial a două nave, fie
care avînd capacitatea de în-

cu un șantier englez 
nave pentru flota

R. P. Romine
cărcare de circa 15 000 TDw, 
o viteză de 18 noduri și o au
tonomie de circa 12 000 mile.

Navele vor fi construite la 
nivelul tehnic mondial, asigu- 
rîndu-se un înalt grad de me
canizare și automatizare a co
menzilor de navigație, pro
pulsie și încărcare, precum și 
condiții optime de confort 
pentru echipaj.

Livrarea acestor nave este 
prevăzută în semestrul II1966.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei 

Armatei Sovietice

G. MTTBOI

Aip^ct din HCpfl .30 Deewbr^a

B>arataa ra-tic. 
rat Parca pe 

tex a frsf cfsti- 
AbtxsM Heif

cio Tcievas (Ar
au reai-rat aceiași 

1# h 3B 39". A fcmat In fla- 
tt Horacio Rett (Argentina).

10 h 44 52".

Cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale U.R.S.S., L K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei 
au depus marți o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Sovietici din Capitală. Au 
fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate, 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, precum și atașați mili
tari acreditați în R. P. Ro- 
mină.

★
Atașatul militar, aero și na- 

oal al Uniunii Sovietice la 
București, colonel V. S. Ma- 
kovkin, a oferit marți seara 
o recepție cu prilejul celei de

a 47-a aniversări a Zilei For
țelor Armate ale Uniunii So
vietice.

Au luat parte general de ar
mată Leontin Sălăjan, mini
strul forțelor armate ale R. P. 
Romîne, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noa
stre armate.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă, atașați mili
tari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAGINA I

Cu încredere deplină 
in cuvintul partidului 
por. In acest document, în a- 
cest însuflețitor bilanț al în
făptuirilor noastre, minerii 
Văii Jiului Iși regăsesc pro
priile lor succese, propria lor 
contribuție, propriile lor hotă- 
rîri de a transpune în viață 
sarcinile stabilite de partid pe 
drumul desăvîrșiril construc
ției socialiste.

— Mi s-a umplut inima de 
bucurie — spunea tînărul mi
ner Victor Cîrciumaru, șef de 
brigadă la exploatarea minie
ră Uricani — văzîrid că tot 
ceea ce a stabilit partidul să 
se realizeze în acești ani a fost 
îndeplinit și depășit. Este o 
dovadă grăitoare a faptului că 
politica partidului corespunde 
întrutotul aspirațiilor oameni
lor muncii.

Minerii Văii Jiului și-au ma
nifestat adeziunea lor totală la 
politica internă a partidului 
de desăvîrșire a construirii so
cialismului, la politica externă 
de consolidare a păcii în lume.

— Se arată, printre altele 
— spunea un alt tînăr șef de 
brigadă, Danciu Moise, de la 
exploatarea minieră Lonea — 
că „volumul producției indus
triale s-a dublat față de anul

1959, reallzîr.du-se un ritm me
diu anual de creștere de 14.8 
la sută în comparație cu 13 la 
sută cit fusese stabilit In pla
nul șesenal**. Aceasta înseam
nă că noi ne-am înscris 
într-un ritm de dezvoltare 
nemaiîntîlnit și că acest ritm 
va crește și mai mult de aici 
înainte. Asemenea succese 
mari pe linia dezvoltării pro
ducției înglobează și realiză
rile obținute de minerii noștri 
din Valea Jiului. în cei 5 ani 
care s-au scurs din cadrul șe- 
senalului, exploatările noas
tre miniere au dat peste 
plan 608 000 tone de cărbu
ne, au mărit productivi
tatea muncii de la 0,911 tone 
cărbune pe post în 1959 la 
1,278 tone pe post în 1964. Nu
mai In anul trecut, minerii 
din acest bazin au depășit cu 
2,7 milioane de tone întreaga 
producție de cărbune a Romî- 
niei burghezo-moșierești din 
anul 1938.

Cu deplină satisfacție și 
mîndrie vorbesc minerii Văii 
Jiului și despre faptul că în 
ultima perioadă, orașele lor 
s-au dezvoltat tot mai mult, 
s-au construit noi așezăminte 
social-culturale, noi obiective 
industriale. între aceste obiec
tive se numără Preparația 
cărbunelui de la Coroești, 
partea a doua a termocentra
lei de la Paroșeni, care a ajuns 
în prezent la o putere Insta

lată de 300 Mw. redeschiderea 
ți modernizarea minei Dîlja 
etc

Minerii din toate abatajele 
Văii Jiului cînt hotărî ți să-și 
aducă o contribuție și mai în
semnată la realizarea noilor 
sarcini puse de partid în fața 
poporului. De la Începutul a- 
nului și pînă în prezent, mi
nerii au extras peste 4 400 
tone de cărbune peste plan.

— Brigada noastră — spu
nea tînărul Petre Constantin, 
din sectorul 3 al minei Lu- 
peni — a extras pînă acum 
1100 tone de cărbune peste 
plan. Pînă în ziua alegerilor, 
depășirile noastre vor fi și mai 
substanțiale. Ele vor fi reali
zările cu care răspundem che
mării Manifestului de a întări 
votul nostru de la 7 Martie cu 
noi succese în muncă.

Acestea sînt gîndurile tutu
ror minerilor din Valea Jiului, 
care prin munca lor dau pa
triei tot mai mult cărbune e- 
nergetic și cocsificabil.

Angajamentele 
vor fi îndeplinite

Recent, La o întâlnire a munci
torilor uzinei cu candidatul Fron
tului Democrației Populare în 
alegerile da deputați ta Marea

Adunare Națională, academicia
nul Ștefan Milcu, laminoriștii 
și-au exprimat hotărârea de a 
căuta și pune în valoare noi re
save ale îmbunătățirii calității. 
La prima adunare generală a 
utenuțtilor din brigada condusă 
de maistrul Gheorghe Goldan, ei 
au dezbătut tocmai această pro- 
biemă. După ce secretarul orga
nizației de bază U.T.M. a pre
zentat un referat în care arăta 
contribuția tinerilor la îndeplini
rea planului brigăzii pe anul 
1964, precum și sarcinile ce revin 
organizației U.T.M. în lumina 
recomandărilor recentei plenare 
a C.C. al U.T.M. numeroși par- 
ticipanți la discuții au făcut pro
puneri prețioase care, imediat 
după aduuare, au fost aduse la 
cunoștința conducerii secției la
minor. Utemistul Eugen Farkaș, 
laminorist la agregatul netezi
toare, a propus să se adapteze la 
acest agregat un dispozitiv de ri
dicare a dopurilor, redueîndu-se

fa

• Echipa de 
texts de masă a 
R- P. Romine, 
care se află de 
ma; multe zile 
In Angha. a evo
luat intr-un nou 
meci mixt desfă
șurat In localita
tea Brentwood <Essex). Selecționa
ta rodini a învins cu scorul de 
4—2 formația International Club. 
Tlnlrtti nostru reprezentant Dorin 
Giurgiucl a repurtat două victorii. 
El l-a învins cu 2—0 (21—11 j
21— 9) pe Wright și cu același 
scor (21—15; 21—17) pe Neale. In 
proba de dublu mixt. Giurgiucl si 
Ella Constantinescu au dispus 
2—0 (21—17; 21—17) de Neale 
Diana Rowe. Maria Alexandru 
Ella Constantinescu au cîștigat
2—1 (22—24; 21—16; 21—15) me
ciul cu Bell — Ogus.

Cele două puncte ala gazdelor 
au fost realizate de Lesley Beli, 
care a Intrecut-o cu 2—0 (22—20;
22— 20) pe Maria Alexandru și de 
Diana Rowe învingătoare cu 2—1 
(21—13, 19—21, 21—13) In fața 
Ehei Constantinescu.

CU

îl
cu

Săptămîna viitoare pe ecrane

• îaceplnd da vineri. timp de 
trei zile, la Timisoara, «e va des
fășura turneul final (feminin) a! 
„Cupei F.R.H.", cu participarea 
echipelor Rapid București. Mure
șul Tg. Mures. Știința Timisoara 
si Școala Medie nr. 4 Timișoara. 
In prima zi se vor disputa parti
dele : Rapid București — Mure
șul Tg. Mureș și Știința Timișoa
ra — S.M. nr. 4 Timișoara, (Agerprei)

film după lucrări literare de I- L. Caragiale 
scenariul și regia: Jean Georgescu 

cu: Grigore Vasiliu-Birlic, Alexandru Giugaru, Cella Dima, 
Ileana lordache, Geo Barton, V. Tomazian, II. Nicolaide, 
Iurie Darie, Ion Lucian, Mircea Crișan, Horia Șerbănescu, 

Radu Zaharescu 
imaginea: Ion Cosma

decoruri: Filip Dumitriu, Nicolae Teodoru 
o producție a Studioului cinematografic „București**

în acest fel considerabil timpul 
de intervenție,

Alți tineri au făcut propuneri 
cu privire Ia sporirea eficacității 
cursurilor de ridicare a calificări), 
la folosirea unor forme variate 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale, sau au venit cu su
gestii pentru întărirea disciplinei 
în producție. Toate acestea n-au 
întîrziat să-și arate eficiența.

Rezultatele întregii brigăzi 
s-au îmbunătățit în primele 20 
de zile ale lunii februarie brigada 
a depășit indicii obținuți în ace
eași perioadă a lunii ianuarie — 
atât în ceea ce privește producția 
cît și calitatea ei.

Acțiunile întreprinse de organi
zația U.T.M. în fiecare secție au 
ca obiectiv creșterea continuă a 
contribuției tinerilor la realizărilte 
obținute de laminoriștii Uzinei 
de țevi din Roman în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

Votul nostru — candidaților F. 0. P.
crărilor mecanizate, 
producția de cereale 
a crescut de 5—6 
ori. In acest an sîn- 
tem hotărîți să obți
nem roade și mai bo
gate. Recolta acestui 
an am pregătit-o cu 
o grijă deosebită. În
treaga suprafață de 
12 000 de hectare 
destinată griului a 
fost Insămmtată la

vreme. Încă de săp
tămîna trecută am 
putut raporta organi
zației de partid raio
nale, terminarea tu
turor reparațiilor. Cu 
cele 235 de tractoare, 
225 de semănători, 
340 de grape și 100 
de discuri sîntem 
gata ne prezentăm 
pe ogoarele coopera

tivelor agricole de 
producție.

Vrem ca în cam
pania de primăvară o 
acestui an munca 
noastră să fie și mai 
rodnică, să întărim și 
prin rezultatele noas
tre victoria în alegeri 
a Frontului Democra
ției Populare. Vom 
vota din toată inima 
pentru munca si viața 
noastră fericită.

Cartei vie a patriei
șiri» construcției socialiste. 
Chiar acum, în aceste zile se 
proiectează noi pagini ale mi
nunatei cărți. Pretutindeni au 
loc întîlniri ale candidaților 
Frontului Democrației Popu
lare cu masele de oameni ai 
muncii; întreaga țară este an
trenată în aceste zile în ample 
dezbateri gospodărești. Propu- 
r^rile concrete, grija, maturi- 
satea cu care sint făcute, an
gajamentele muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor de a 
participa direct la înfăptuirea 
lor reflectă viu profundul de
mocratism al orinduirii socia
liste din patria noastră în care 
toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, se bucu
ră egal de cele mai largi drep
turi.

Din devotamentul nemărgi
nit pentru partid, pentru îm
plinirea mărețelor sale pla
nuri te îmbogățești de la zi la 
zi, tu carte vie a țării.

M-am întrebat prin ce m-ai 
fermecat ?

Răspunsul îl găsesc pretu
tindeni.

Primăvara bate la usă! 
Sinteți pregătiți?

cu tracțiune animală, 331 din 
417 gmpe.

Legumicultorii hușeni dovedesc 
H ei în waste zile multă rivnă.

S-au reparat 12 000 m p răsadni
ță, s-au confecționat din nou alți 
2 000 m p și au amenajat 4 700 
din cei 5 000 m p răsadnițe pla
nificate. Pe 1 600 metri pătrați 
s-au făcut primele insămînțări. 
Transportul îngrășămintelor na
turale pe terenurile destinate 
grădinilor de legume este pe 
punctul de a fi terminat. La fie
care lucrare zeci și sute de ti
neri participă cu entuziasm an
trenați de organizațiile U.T.M. 
Pretutindeni tinerii transportă 
îngrășăminte, participă la desfun
dări și verificarea materialului 
viticol-săditor pentru a se evita 
deprecierea acestuia, la condițio
narea seminței, repararea unelte
lor, amenajarea răsadnițelor.

In raionul Huși sint însă coo
perative agricole de producție 
care acordă mai puțină atenție 
pregătirilor pentru campanie. Si
tuația de la Bohotin, Corni, Hur- 
dugi, Hoceni reclamă impulsio
narea desfundatului terenurilor 
destinate noilor podgorii, la 
Berezeni, Deleni, Răducăneni, 
Stroiești trebuie mai judicios fo
losite atelajele pentru transpor
tul îngrășămintelor. Am solicita 
din partea organizațiilor U.T.M. 
din unitățile momentan rămase 
in urmă să antreneze în aceste 
zile mai mulți tineri la transpor
tul și depozitarea îngrășăminte
lor organice fiindcă pînă la în
ceperea campaniei mai trebuie 
duse la cîmp cel puțin 14 000 
tone gunoi de grajd. Nu au fost 
condiționate încă 123 tone sămîn- 
ță de floarea-soarelui, mazăre, 
orz, fasole, ovăz. Si aici tinerii 
pot aduce o contribuție efectivă.

Firește, aceste rămineri în ur
mă pot și vor fi repede înlătura

te. Potrivit sarcinilor stabilite de 
biroul comitetului raional de par
tid, precum și a măsurilor luate 
în fiecare cooperativă agricolă 
de producție există posibilități ca 
pînă la 1 martie întreaga canti
tate de sămînță să fie asigurată, 
schimbată și recondiționată. Deja, 
în cea mai mare parte din uni
tăți a fost repartizat un mai 
mare număr de mijloace de mun
că pentru transportul îngrășă
mintelor naturale pe cîmp. In fie
care unitate se lucrează la revi
zuirea minuțioasă a uneltelor și 
mașinilor proprietate obștească. 
Pînă la aceeași dată, brigăzile 
S.M.T. vor trebui să aducă la 
sediile permanente clin cadrul 
cooperativelor agricole de produc
ție restul mașinilor cu care au 
fost înzestrate pentru campania 
de primăvară. Viticultorii trebuie 
să folosească ultimele zile pentru 
nivelarea terenului, să verifice 
permanent starea materialului 
săditor. In viitoarele livezi tre
buie săpate pînă la 1 martie toa
te gropile necesare. Legumicul
torii în cel mult 3—4 zile vor 
trebui să termine însămînțatul 
culturilor timpurii.

Așteptăm din partea organiza
țiilor U.T.M. un sprijin mai e- 
fectiv, așa cum au procedat, de 
altfel, și în anii precedenți, prin 
antrenarea tuturor tinerilor la 
grăbirea efectuării acestor lucrări. 
In prezent, în brigăzile coopera
tivelor de producție are loc 
dezbaterea planului pe anul în 
curs. Este un bun prilej pe care 
organizațiile U.T.M. îl pot folosi 
ajutîndu-l pe fiecare tînăr să-și 
mărească contribuția la realizarea 
acțiunilor întreprinse.



24 februarie 1945

O pagină
de eroism popular

n perioada urmă
toare lui 23 August 
1944, masele popu
lare, organizate ți 
conduse de parti
dul comunist, au
înscris pagini glo

rioase în istoria luptei poporului 
nostru pentru libertate și progres 
social.

Trezite la creație istorică con
știentă, forțe sociale uriașe, de 
nebiruit, se ridicau la luptă pen
tru obiective mereu mai înalte 
ale progresului social, pentru de- 
săvîrșirea transformărilor bur- 
ghezo-democratice și instaurarea 
puterii muncitorești-țărănești, în 
vederea trecerii la înfăptuirea 
sarcinilor revoluției socialiste. 
Entuziasmul revoluționar, puter
nicul avînt patriotic, hotărîrea 
nestrămutată de a lupta pentru 
binele și fericirea poporului, mi
nunatul spirit de sacrificiu de 
care au dat dovadă muncitorii, 
țăranii și alți oameni ai muncii 
au rămas pentru totdeauna în
scrise în istorie.

...In acele zile din februarie 
1945, în orașele și satele țării se 
desfășurau evenimente de mare 
însemnătate. Unind în jurul său 
majoritatea poporului, P.C.R. fău
rise un larg front democratic, 
însuflețiți de voința de a-și clădi 
o viață nouă și de a instaura pu
terea populară, oamenii muncii 
alungau de ?a conducerea primă
riilor și prefecturilor elementele 
fasciste, înlocuindu-le cu oameni 
devotați intereselor celor ce mun
cesc ; la chemarea partidului 
masele țărănimii trecuseră la îm
părțirea pămînturilor moșierești, 
în toată țara se țineau lanț mari 
mitinguri și demonstrații în care 
sute și sute de oameni ai muncii 
cereau alungarea de la putere a 
guvernului Rădescu. Astfel, o 
mare demonstrație la care au par
ticipat cinci sute de mii de oa
meni a avut loc la 13 februarie 
în Capitală. „Nici o forță din lume 
— spunea în cuvîntarea rostită cu 
acel prilej tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — nu poate să 
oprească poporul nostru de la 
calea începută la 23 August... 
înainte, Za luptă, pentru aplica-

Poate, mai mult decit al
tora, imaginea din aceas
tă fotografie vi se adre
sează vouă, celor de 20 
de ani, care vă veți da 
votul pentru prima dată 
In alegerile de la 7 Mar
tie celor mai buni fii ai 
poporului. Nu vă născu- 
seti cînd aproape 600 000 
de oameni ai muncii din 
București și împrejurimi
le orașului, răspunzînd 
chemării partidului co
munist, au demonstrat 
impunîndu-șl voința pen
tru democratizarea tării, 
înscriind momente impor
tante ale luptei poporului, 
care au dus la anii lumi
noși pe care îi trăim. In 
zilele acelea, Piața Uni
rii, Calea Victoriei, pe 
unde deseori ați trecut, 
au cunoscut și asemenea 
imagini de luptă revolu
ționară ca cea din foto

grafie
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Opinii cu privire la:

■U rincipala menire
■ , a Studioului este

I de a ajuta la 
completarea pro
cesului de învăță-

II mint. El ar trebui 
(pînă la ora ac

tuală verbul a rămas la modul 
optativ) să ofere ocazia unui 
antrenament și a unei verifi
cări organizate în creșterea 
artistică a viitorului interpret 
sau creator.

Cu alte cuvinte, în Studio, 
unul din cei patru pereți ai 
cl'asei devine cortină și a- 
ceasta se ridică la semnalul 
profesorului pentru a-l pune 
pe tînăr să se confrunte cu 
publicul.

Studentul trebuie si se con
vingă practic că progresul ar
tistic depinde de respectarea 
severă a circuitului: clasă — 
studio — clasă — studio...

Un alt rol îi revine Studiou
lui in verificarea și populari
zarea viitorilor creatori, cind 
lucrările tinerilor compozitori 
vor răsuna „ca la concert", 
dînd ocazia să se nască obser
vații și încintări din partea 
unui număr cit mai mare de 
auditori.

Se oferă, astfel, creatorului 
prilejul de a-și vedea lucra
rea finită, pe viu, lansată și, 
oarecum, desprinsă de subiec
tivitatea sa, fenomen care 
poate trezi luciditatea și o- 
biectivitatea, absolut necesare 
progresului. 

rea în practică a programului de 
guvernare a Frontului Național 
Democratic'.

In lupta pentru putere, pentru 
guvern F.N.D„ un moment im
portant l-a constituit uriașa de
monstrație din 24 februarie 1945 
din Capitală. In vederea pregă
tirii acestei demonstrații a fost 
publicată chemarea Consiliului 
F.X.D. către cetățenii Capitalei 
și ai localităților din împrejurimi. 
„Cu toții, de la tînăr la bătrin. 
de & orășean la sătean, bărbați 
și femei de toate categoriile so
ciale, civili și militari, ofițeri și 
soldați, veniți să manifestați vo
ința voastră, pentru izgonirea de 
la cârma țării a clicii trădătoare 
în cap cu Rădescu. Mauro, pen
tru un guvern al Frontului Nafc- 
onal Democrat" — se speaea fa 
această chemare.

Aproape șase sute de an de 
cetățeni au răspuru chemărr 
participind la uriașa deroocstnție.

Deși era în februarie, tot» 
razele unui soare prevestire de 
primăvară scăldau străzzăe Caex- 
talei. Dm toate părțile osașuae 
și din localități din impre in— 
coloane nesfirțite de oameni ai 
muncii cu steaguri și pancarte se 
îndreptau in orduse spre Piața 
Națiunii (azi Piața Vtr . la 
curând marea piață a devemt 
neincăpătoare. Străzde dm jm. 
pînă departe, erau Înțesate de 
muncitori, faincționari. mteiec- 
tuali, de delegații de țărarc ve
nite dintr-o serie de fadețe. Era 
cea mai mare întrufare cetățe
nească pe care a văzut-o șt a 
trăit-o țara piuă atunci- D= sute 
de mii de piepturi răsuna lnrâs. 
ca „Vrem guvern F-N-D ".

Cuvintele avfatzte ale vmbe- 
torilor au fost acoperite de ro
pote de aplauze

Era în jurul orei 16. Prm me
gafon s-a anunțat ordinea fa- 
colonării și traseu? de urmat. 
Mulțimea s-a încolonat și a por
nit spre Calea Victoriei. Trotua
rele, treptele Palatului Poștei, 
balcoanele erau înțesate de băr
bați și femei care au întimpoiat 
coloana demonstranților cu male 
și ropote de aplauze. In frustra 
cocoanei mergea o mașmă pa- 
soazati cu un mare drapel tr.cn-
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In sfirțit, pentru toți stu
denții, Studioul poate pune la 
indemină explicarea și audi
ția organizată a marilor etape 
și curente, a capodoperelor și 
a marilor creatori și inter- 
preți, completind, subliniind 
și aprofundind in condiții op
time ceea ce obligațiile cursu
rilor nu pot oferi în viteza 
calendaristică a anului șco
lar.

Pe un plan oarecum secun
dar — aș spune, extern —

ci audițiile experimentale — 
care au constituit în mare 
parte programele Studioului 
— se înscriu pe o linie secun
dară, poate rafinată, dar nu 
imperios necesară. Sînt preo
cupări și dispute febrile ale 
unui mănunchi de creatori și 
muzicologi deja formați.

Subiectele expuse nu mi se 
par de primul plan și nici 
imediat legate de procesul în 
faza de formare a debutantu
lui. Problemele rămînînd in

„CE SE STUDIAZĂ IN STUDIO?"
Alexandru Pașcanu

conferențiar universitar la catedra de armonie a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu"

«
---------•---------

Studioul găzduiește publicul 
care întimpină debuturile stu
denților (public format de obi
cei din rude și prieteni înar
mați cu bunăvoință și flori). 
Pe măsură ce valoarea artis
tică însă crește, rindurile și 
componența acestui public se 
dezvoltă.

Iar pe acest plan extern, se 
mai înscrie posibilitatea Stu
dioului de a forma și educa 
nu numai pe studenți, ci și pe 
melomanii care ar găsi aici 
prezentări și lucrări pe care 
programele celorlalte institu
ții muzicale nu le oferă.

După ansamblul de vederi 
expus mai înainte, mi se pare 

teresante, s-ar fi cuvenit — 
fără doar și poate — cunos
cute și discutate, fără patimă 
și prejudecăți, la cenaclurile 
Uniunii compozitorilor.

Ele ar fi putut apărea și pe 
afișele Conservatorului, la in
tervale mai mari însă, chib
zuite după un plan științific.

Recitind afișele manifestă
rilor pe intervalul ultimilor

bruarie 1945, un mare miting 
popclar. fa cadrul căruia, alături 
de alp vorbitori, a luat cuvântul 
șeful de stat major al Corpului 
4 armată asigurând participant^ 

ostașii din ee—st* mare uni
tate riut alături de lupta revolu- 
tr.-cară a maselor.

Oocotnl revc^uțiooar era în 
«Brifamă creștere. In adunări ge
nerale pe uzine, sate, rn mibn- 
CKi li democstrafa de stradă. 
<he paeptnrde a sute de mii de 
~a~n<T -iscrj aceeași cerm 
Jos Rădescu „Vrem guv
F.ND. î". Din întreaga ț 
sosea la Baasreșn tute oe mii

in a&mâri popa-
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doi ani, s-ar părea că între 
Bach (expus parțial) și Schon
berg cu urmașii săi (expuși pe 
îndelete) n-ar mai fi nimic de 
semnalat în toată istoria mu
zicii decît Wagner și... vreo 
2-3 studenți de la compoziție.

Te întrebi legitim și contra
riat : unde sînt secolele de aur 
ale muzicii ? Care a fost firul 
roșu care a condus și străbă
tut șirul prezentărilor de la 
Studio ?

S-ar părea că nu s-a urmă
rit un fir, ci un nod, un nod 
de „tinerească" ostentație, do- 
vedindu-se astfel că Studioul 
poate folosi drept laborator

nu numai tinerilor interpreți, 
ci și tinerilor conferențiari.

Totul e bine dacă experien
ța nu se monopolizează în 
exclusivitate și dacă — în lo
cul improvizațiilor — inter
vine un principiu călăuzitor 
mai larg, mai științific și — 
în consecință — mai artistic.

Totuși, trebuie recunoscut 
că acțiunea de prezentare a
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lucrările 
stadiu avansat.
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„anumitor" lucrări moderne a 
avut un efect pozitiv. Pre
zentarea strădaniilor contem
porane, unele sterile, altele 
nu, dar toate meritînd a fi cu
noscute s-a făcut în cea mai 
mare parte în cadrul acestor 
manifestări și efortul de a le 
organiza merită a fi consem
nat.

Socotim însă că a venit mo
mentul ca acest capitol al mu
zicii moderne, redus la pro
porțiile sale juste și științifice, 
să fie acum integrat și plasat 
la locul ce i se cuvine în an
samblul universal al muzicii. 
Altfel, această insistență duce 

la repetări (cum a și început) 
atrofiind interesul.

Dovadă că așa stau lucru
rile, e faptul că beneficiarii 
manifestărilor studioului au 
fost în prea mică măsură stu
denții, care (din păcate — tre
buie s-o recunoaștem) se lasă 
destul de greu atrași de mu
zica serioasă, chiar cînd a- 
ceasta are o necontestată va
loare. Iar un asemenea aspect 
va trebui analizat în detaliu 
de cei în drept, depistînd cau
ze și propuntnd măsurile cu
venite.

Er-
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cur» ridirt nămeăe v riad 
terrdm ec oa re-ese »; din 
potf-scriptszu.' scrisorit mal 
«ves șz ^dmiaeri fa urmă la 
îrrdăfczrf". jm. cerc Irterar 
care ee cere si e reocîmzer* 
St rrm :e c.’:e.'e.

Neorazsd pîaf <zi — 24 fe- 
brjere făgărirf-s canL.eaare 
« scrisomi d-scret.
șr.rtre rissdarOe prime: sen- 
rotii, ne tnghduis să-ti anin- 
tm de exgaxxer.tzi! de a rr- 
axa Uoate pinzeie* si de a 
■e £rse mereu ia curent asu
pra .L.zerar.uj'uf (și a eventua
lelor cbateri'. csupra vitezei 
(și neplăcutelor încetiniri) și 
a diferitelor accidente posibi
le — într-un cuvînt. asupra 
prețioasei experiențe a unul 
navigator de cursă lungi 
pe ce*e dorim s-o împărtășim 
lutaror prin coloanele rarului 
nostru.

15 FE3RUARIE 1965. Tudorel 
Mrhalcea. de la Școala medie 
din Topraisar ne informează 
ci atmosfera — de la începu
tul trimestrului II — e favora
bili navigației... Clasele mari, 
a IX-a. a X-a, a Xl-a, au înțe
les importanta primelor săp- 
tămîni hotărîtoare pentru pro
cesul de învățâmint. Deși, 
cum ne precizează Tudorel, au 
mai fost și elevi, mai ales în 
clasa a IX-a, care „pur și 
simplu au dormit" (Noi reți
nem numele lor și dacă pînă 
la viitoarea scrisoare nu se 
trezesc, atunci neapărat îi vom 
trezi cu majuscule și sem
ne de exclamație. Pentru 
că teoria că nu primele săptă- 
mini ar fi decisive, ci ultimele, 
a fost infirmată de prea dese 
ori ca să ne mai putem îngă
dui riscul de a repeta tragicul 
experiment).

...Un efort de ultim moment 
poate să însemne, cel mult, co
lacul de salvare, acel „5—6“ 
care ne poate salva de la 
înnec, și catastrofa totală. Dar 
nu-1 suficient, ai perfectă

In al doilea rînd, un adevăr 
banal ca toate marile adevă
ruri : mă îndoiesc că vom pu
tea construi studentului o cul
tură muzicală dacă nu începem 
de la temelie. Să începem cu 
acoperișul? E greu! Nu avem 
pe ce-l sprijini.

In concluzie, cred că Stu
dioul trebuie să devină al stu
denților (cele două cuvinte au 
aceeași rădăcină).

Manifestările trebuie rărite 
și chibzuite. Abundența unor 
spectacole siluite, improvizate, 
aproape în fiecare zi din săp- 
tămînă, duc la inflație, trans- 
formînd sala într-un simplu 
salon închiriat rudelor și prie
tenilor protagoniștilor, scăzînd 
astfel interesul real care să 
stimuleze ascensiunea tinerilor.

Manifestările de operă, care 
au acaparat aproape integral 
afișele, să lase locul cuvenit 
și celor instrumentale, și for
mațiilor instrumentale.

In schimb, orchestra să nu 
fie considerată începătoare 
fiindcă e „de studio". Și a- 
ceasta ar trebui de fapt să 
apară mai puțin și să repete 
mai mult. Iar prezentările 
muzicale le dorim cit mai 
muzicale, adică nu pe întune
ric, ci lăsînd să se facă lumi
nă (la propriu și la figurat).

Ce-ar fi un ciclu firesc și 
amplu: „Muzica de la ori
gină pînă în zilele noastre" ? 
Sau, cum se spune în termeni 
muzicali; „Da capo al fine".

16 FE5RUAJUE 1965- Ion 
Mocass. elev la Școala tehni
că ce xatstr. d-n Ihatra Neamț 
ritsisMu pe drept cuvlsd. asupra 
:mb..-.iru pregătirii lor teore
tice cu practica prc-ductivă. 
arit de importantă in pregăti
rea unui viitor maistru, che
mai «j rispendd complicatelor 
problem.e tehnologice ale noii 
noastre industrii iorestiere. 
Mcj-’m.e moderne, liniile au- 
tomate. respectarea riguroasă 
a condițiilor de fabricație, 
cer, intr-adevăr, cunoștințe te 
—e:nice și o bună 
a fiecărui agregat, 
întrerupere poate 
imense pierderi de 
Prevenirea unei avarii e

cunoaștere 
Un minut 

însemna 
mii de lei. 

mai
importantă decît lichidarea 
ei — oricit de rapidă — după 
ce s-a produs. Practica în pro
ducție, în paralel cu dobindirea 

nor înalte cunoștințe teoreti
ce, are un rol hotărîtor. Ana 
Baltă, Simion Colu. Graiila 
Marian. Eugen Drulă, Teodora 
Andreica se numără printre 
cei care au înțeles, cel mai 
bine, acest adevăr. Ne-ar fi 
interesat, însă — și așteptăm 
următoarea scrisoare — „cum" 
realizați concret această îm
binare ,șl.n."ce măsură slnteți 
lăz curent țvizfte, expuneri, fii- 
~e documentare ele) cu viața 
noilor combinate de industria
lizare a lemnului.

Mircea 
așteptat 

pentru 
Eugenia 

este

ne-ani fi
mult. Pasiunea 

a elevelor 
și Doina Novac 
de toată lauda, iar ca-

18 FEBRUARIE. Mircea Ca- 
tarig, corespondentul nostru 
din Beiuș, își intitulează scri
soarea „După orele de curs...". 
Mărturisim, cunoscind talen
tul publicistic al lui 
Catarig, că 
la mai 
muzică 
Precup 
demnă 
sa raională de cultură le asi
gură toate condițiile pentru 
a-și ^esăvirși această pasiune.

Dar în rest ? Ce fac sutele 
de elevi ai Scolii medii nr. 1 
din Beiuș după orele de curs ? 
Cum își petrec timpul liber ? 
Ce fac după-amiezele ? Seara? 
Duminicile ? — atunci cînd
și-au terminat obișnuita pregă
tire pentru a doua zi ?

DOREL DORIAN

CINEMATOGRAFE
REGINA ClNTECELOR rulează 

la: Patria (orele 8; 10,45; 13,30; 16; 
18,45; 21,30), ~
11.30) 19) 21,30).
CIUDAT 
(orele 
18,45; 21), Grivița (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30) 18,45; *...............
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). TOVARĂȘII rulează la: Lu
ceafărul (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,30; 21h O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop rulează 
la: Feroviar (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30, 20,45), Melodia 
(orele 9,30; 11.45; 14, 16,30; 19; 
21,15), Floreasca (orele 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). NEVASTA 
NR. 13 rulează la: Capitol (orele 
9; 12,15; 18; 21), Excelsior (orele 
9; 11,30; 14, 16,30; 19; 21,30), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

București (orele 9; 
UN ENORIAȘ 

rulează la: Republica 
9,30, 11,45; 14,15; 16,30;

21), Modern

21). MICUL PESCAR — cinema
scop rulează la: Festival (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
SĂRUTUL rulează la: Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
înfrățirea între popoare (orele 
13,15; 15,30; 17,45; 20), Arta (orele 
16; 18,15; 20,30). CLIMATE — 
cinemascop rulează la: Central 
(orele 9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21). 
CU MÎINILE PE ORAȘ rulează la: 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45:
20.15) , Moșilor
20.15) . EROI 
GRII rulează 
18,15; 20,30), 
18,15; 20,30).
PULCO rulează la: Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
program pentru copii la ora 10) 
TITANIC VALS rulează la: Giu- 
lești (orele 10; 12; 14; 16; 18;
20.15) , Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). CASCADA DIA
VOLULUI rulează la: Cultural 
(orele 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;

(orele 15,30; 18; 
CURAJOȘI CA TI- 
la: Union (orele 16, 

Vitan (orele 16; 
VESELIE LA ACA-

• In Valea Motrului
Incepind din luna ianuarie, a- 

nul curent, colectivul sectorului 1 
Horăști de la Exploatarea mi
nieră Motru a luat măsuri pentru 
montarea unui transportor al căr
bunelui din abataje ți 
colectoare. In prezent, 
se află într-un 
S-au montat transportoarele blin
date în abataje și pe o parte din 
galeria colectoare. In rest, trans
portul cărbunelui se va face pe 
benzi de cauciuc, intr-unui din 
cele două abataje amintite, tăie
rea cărbunelui, evacuarea, arma
rea și dirijarea frontului de lu
cru se vor executa automat, cu a- 
iutorul unui complex pentru aba
taje. Conducerea exploatării mi
niere din Valea Motrului a luat 
măsuri ca un colectiv de mun
citori fn frunte cu șeful sectoru
lui, mg. Emd 51 atacă, să se spe
cializeze in dirijarea noilor agre
gate.

ALEXANDRU BEJENARU 
electrician

NvawraR locuitori ai orașului 
rg- Jiu au datat in această pe
rioadă expoztțta de grafici și pic
tură, colecția Adnan Novac. Des
tină din mițustiva Comitetului 
orășenesc pentru culturi și artă, 
expoziția cuprinde peste 50 de 
lucrări aparȘound dderifilor ar
tiști plastici. Se remarcă, în- 
droseoi, lucrările pictorului V. 
Szuicester: linogracurile „Spre 
casă*, „Oțdarii", picturile in ulei 
„Curtea uzinei", „Portret". In
teresante tint cit era exponate care 
surprind peisaje din Valea Jiului, 
Petroșani, Parc reni (autori Podar 
Kslmăn, Dan Bâjenaru). Mai re
marcăm : acuarela „Exersind la 
doară" (Ecaterina Dclighioz) 
pictura in ulei „Curtea lui Matei 
Basarab la Plumbuita" (l. Călu
gărul, JJano.ii* — aguaforte — 
(Ecaterina Feher).

I. BISTREANU 
student

• Concurs „Cine știe,
ciștigă-//

„Cine știe zootehnie, ciștigă'. 
aceasta a fost tema concursului 
organizat de curind in cadrul coo
perativei agricole de producție 
din comuna Brăila, raionul Făurei. 
La concurs au participat cursanți 
de la cercurile de zootehnie. La 
întrebările legate de tematica lec
țiilor predate precum și modul 
practic cum se aplică, concurenta 
au dat răspunsuri clare, compe
tente.

Din cei 20 de participant! cei 
mai buni s-au dovedit a fi Enache 
Constantin, Roșianu Marin, Dur
bacă Ion, Gheorghița Alexandrina, 
Băcanu Ion șl Băcanu Florea,

VERIGA petre “ 
corespondent voluntar

• Fapt divers
am 
am 
am 
un

Am fost acum ci leva zile să fde 
niște cumpărături. După ce 
cumpărat ceea ce-mi trebuia, 
plătit și am plecat acasă. Aici 
observat că nu mai aveam 
plic care conținea suma de 3 000 
de lei si un carnet de C.E.C. 
M-am reîntors să-l caut dar nu 
l-am mai găsit.

în dimineața zilei următoare, la 
ușa apartamentului meu s-a pre
zentat un tînăr, care, după ce și-a 
spus rramȘle ml-rr înminat 
plicul cu banii si carnetul de 
C.E.C. Suma era intactă. Este de 
laudă o asemenea faptă și lin să 
mulțumesc și pe această caie a- 
cestui tînăr, elevul Eugen Leucian., 
de la Școala tehnică hidrotehnică 
din Arad. Totodată, calde mulțu
miri școlii, familiei, colectivului 
în care muncește elevul Leucian

VIRGINIA PREDA 
muncitoare

MARE SPEC- 
Aurora (orele 
ClNTÎND IN 

Buzești (orele 
19,30), Bucegi

PENTRU UN AUSTRA- 
cinemascop rulează la: 
(orele 15,30; I8‘ 20,15).
(ambele serii) rulțază

21,15). CEL MAI 
TACOL rulează la: 
9; 12; 15; 18; 21). 
PLOAIE rulează la: 
9; 11,30; 14,30; 17;
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
LA PATRU PAȘI DE INFINIT ru
lează la: Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30 — duminică matineu Ia ora 
11). DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
tulează Ia: Crîngași (orele 16; 
18,15; 20,30 — duminică matineu 
ia ora 11,30). PAULA CAPTIVĂ 
rulează la: Flacăra (orele 10; 15,30; 
17,45; 20 —. duminică matineu la 
ora 12). CINE-I CRIMINALUL? 
rulează la: Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15). ZBORUL ÎNTRERUPT 
rulează la: Miorița (orele 10; 12; 
14; 16,15; 18 30 , 20,45). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT — cine
mascop rulează la: Munca (orele 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30 — du
minică matineu la ora 11), IDIO
TUL rulează la: Popular (orele 16» 
18,15; 20,30 — duminică ora 11,30). 
SOȚIE 
LIAN - 
Cosmos 
HATARI
la: Viitorul (orele 11; 15,30; 19). 
ÎNTtLNIRE CU SPIONUL rulează 
ia: Colentina (orele 16; 18,15;
20,30 .— duminică matineu Ia ora 
10), Vplga (orele 10; 12,15; 15; 
17,30; 20). VIAȚĂ UȘOARĂ ru
lează la: Rahova (orele 15; 17; 19; 
21). CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele șefii) rulează 
la: Lira (orele 10,30; 15,30; 19,15). 
DIAVOLUL DEȘERTULUI rulează 
la: Drumul Sării (orele 14; 16,15; 
1330; 20.45). IVA1LO rulează la: 
Ferentari (orele 16; 18,15; 20,30). 
A TREIA RACHETA rulează la: 
Cotroceni (orele 15; 17, 19; 21). 
AH, EV A I rulează la: Pacea (ore
le 11; 15.45; 18; 20,15). DELTA, 
RAIUL ALBINELOR, PĂDUREA ȘI 
NISIPUL, MAI REPEDE CA GÎN- 
DUL; EROII RINGULUI; GLUMA 
NOUA CU FIER VECHI; JA- 
KEK SOMNOROSUL;
MUNȚILOR TATRA 
Timpuri 
tinuare;
RESE 
rulează
10,45; 12,45; 14,45; 16).

CU FIER VECHI;
.; DEASUPRA 

rulează la: 
No> (orele 10—15 în con- 
17; 19; 21). ȘAPTE MI- 

PENTRU ȘAPTE FRAȚI 
la: Carpați (orele 8,45i



din viata tineretului lumii
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Succesul pavilionului Comentariul zilei

R.P. Romlne

Acțiuni studentesti 
împotriva prescrierii

in R.F. Germană
crimelor naziste

la Trrgul internațional Reducerea
suprataxei" britanice

R e Schlossplatz, 
Schulstrasse și în 
fața gării centrale 
din orașul vest- 
german Stuttgart 
au apărut, într-una 
din zilele săptămî-

nil trecute, măsuțe mici încon
jurate de pancarte. Trecătorii 
care s-au perindat la acea oră 
prin aceste locuri populate ale 
orașului au putut lua cunoștin
ță în felul acesta de acțiunea 
unui grup de studenți vest-ger- 
mani care au hotărît să desfă
șoare o campanie de strîngere 
de semnături împotriva pre
scrierii crimelor de război ale 
naziștilor. Pe pancarte se pu
tea citi: „Să nu fie suspendată 
urmărirea criminalilor de 
război naziști", „Să nu fie ier
tați de pedeapsă cei care au 
pe conștiința lor viețile a mili
oane de victime". Inițiatorii 
campaniei sînt studenți de la 
Școala tehnică superioară din 
Stuttgart și de la Universitatea 
Tubingen. Ei au hotărît să în
ceapă această acțiune, fiind 
conștienți de necesitatea pe
depsirii tuturor acelora care în 
perioada de tristă aducere a- 
minte a nazismului au parti
cipat Ia asasinate, incendieri, au 
schingiuit deținuții din lagă
rele de concentrare și au îm
pușcat prizonierii de război.

Campania studenților din 
Stuttgart se încadrează într-o 
largă mișcare de protest care 
are loc în prezent în R. F 
Germană, și în alte țări, împo
triva prescrierii crimelor de 
război ale foștilor naziști. Se 
știe că guvernul vest-german 
a anunțat hotărîtea de a sus
penda, cu începere de la 8 mai, 
urmărirea criminalilor de 
război, odată cu împlinirea a 
20 de ani de la terminarea 
războiului. O hotărîre definiti
vă în această problemă urmea
ză să fie luată luna viitoare 
de Bundestag-ul de la Bonn.

Timp de trei ore — scrie zia
rul „STUTTGARTER ZEI- 
TUNG“ — prin fața meselor in
stalate de studenți s-a perin
dat un mare număr de persoa
ne. Unii au trecut nepăsători 
mai departe — arată ziarul — 
alții le-au strigat că sînt „co
muniști", dar cei mai multi 
s-au oprit, au stat de vorbă cu 
studenții și apoi și-au pus sem
năturile pe liste. Așa se face 
că în scurtă vreme, ei au reu
șit să strîngă peste 1 000 de 
semnături. Sțudenții au decla
rat că vor continua campania

Erhard. 
săptămlna 
Intr-un alt 
universitar 

la

de strlngere de 
semnături pe liste 
care vor ti trimise 
apoi Bundestag-u- 
lul și cancelarului 
federal

Tot 
trecută, 
centru
vest-german 
Koln, a avut Ioc o 
acțiune de alt fel 
dar îndreptată spre 
același scop. Stu
denții Universită
ții locale, membri 
ai diferitelor orga
nizații politice, au 
adresat în comun 
o scrisoare Bun- 
destag-ului în care 
își afirmă opoziția 
față de prescrierea 
crimelor de război. 
Printre cei care au 
semnat scrisoarea 
se află membri ai 
Asociației studen
ților creștin-demo- 
crați. Consiliului 
universitar social
democrat, Consiliu
lui studenților li
berali și alții. A- 
proape 500 de stu
denți 
cipat la 
cursul 
Klug, 
drept 
pentru 
constituțional, 
Bundestag-ul 
lungească urmărirea criminali-

‘.Sb*

au parti- 
un miting de protest în 
căruia prof. Ulrich 
decanul Facultății de 

din Koln a declarat că 
motive, atît de ordin 

l, cît și juridic, 
trebuie să pre-

Londra:

Studenții strîngînd semnături pe străzile 
Stuttgartuluf

y-^cciiional R. P, ELorobte la 
Tirgnl riuârMțaosKl eL 
AtiaaticuLui, dâehis de 

curind la Montevideo, «mri- 
«uă să se bucsrc de atenția 
oficialităților și a pablic«i«x 
vizitator. Zeci de mii de locui
tori din Montevideo și d» alte 
orațe ale Umguayuhâ, precnns 
și turiști din toate țările Ame
rica Latine, vizitind pavilsonni 
rominesc, și-au mcmfestat e- 
precierea față de realizările e- 
conomice obținute de țara noa
stră.

Pavilionul R. P. Romine a 
fost vizitat marți de dL Lots 
Troccoli, senator, prețedinteie 
Comisiei economice și finan
ciare a Senatului din Uruguay 
precum și de dL Bastar-.cz, în
sărcinat cu afaceri aâ-mtemm 
al Uruguayului tn Romima. 
Oaspeții au apreciat nivelul 
înalt de prezentare a expona
telor și s-au interesat de per
formanțele tehnice ale produ
selor industriale, precum și de 
condițiile de vinzare. Ei au c- 
vut un larg schimb de păreri 
cu delegația romînă cu privirt 
la posibilitățile de încheiere • 
unor contracte comerciale eu 
firmele uruguayene.

□e proc■■ecî d‘. *

de F ”

T-aG instituite ca cîteva Ioni în urmă. In 
aceâși zi tn care Consiliul ministerial al 
AELS se recne* pe malul lacului Leman, în 

Comunelor se arrtmța că suprataxa 
be«w-jrl de 15 la sută impusă asupra ex- 
pcrtnrikx va fi redusă le 10 la sută, cu în
cepere de la 27 aprilie.

Vestea — după cum subliniază agențiile 
oecădeotele — a fort primită cu satisfacție 
de partxzpaupi la lucrările de la Geneva 
cc-tr Ară ea nu mulțumește pe deplin re- 

partenerilor Auriei.
Case rist cauzele determinante pentru 

care gawmnl britanic a putut u facă a- 
ceastâ concesie partenerilor săi din AELS. 
Est» vorba arit «despre cauze interne, legate 
de evoisția ecooomin britanice, cît și de 
sxjtr-T teșxte de evoluția vieții politice in-

Dzpă cozi se știe, .Anglia a fost nevoită 
să adopte aceste măsuri dm cauza moștenirii 
eareoteice lăsata de trecutul guvern. Harold 
Wâson a afirmat la 16 octombrie 1964 că 
p urii 100 de zile* ale guvernării sale vor 

fi «decsbe pentru perioada laburistă de gu- 
y»—.i—t p chiar pentru istoria Angliei. 
TA»,» a părut temerară mai cu seamă 
că la 26 octombrie au fost anunțate o serie 
de mâsur. ecmomice de austeritate, printre 
care și cefe afectând importurile. Faptele ul
terioare au arătat că guvernul laburist își dă 
seama că nu în 100 de zile pot fi rezolvate 
prcbk or le economice ale țării și că este ne
voie de luarea unor măsuri care să se inte
greze planurilor pe termen lung. Atunci au 
furt sncr.te taxele la importuri și s-a sporit 
tara de scont de la 5 la 7 la sută. Scopul 
măsurilor : remedierea deficitului balanței 
n a net riale (1160 milioane în 1964) și mic
șorarea deficitului balanței de plăți (700— 
800 milinane lire în 1964).

Primefe măsuri au dat roade. După cum 
se anunță, în ultima parte a anului trecut, 
producția industrială a Angliei a mescut cu 
3 la sută și există unele perspective favora
bile și pentru viitorul imediat. In privința co
merțului, deși s-a înregistrat o ușoară scă
dere a importurilor, balanța comercială a

continuat să fie deficitară; singurul rezultat 
momentan l-a constituit numai micșorarea 
decalajului dintre cumpărări și vânzări dato
rită și unei oarecare sporiri a ritmului expor
turilor.

Al doilea grup de motive este de ordin 
politic. In săptămînile din urmă, fără a mai 
vorbi de perioada imediat următoare adop
tării hotăririi, Anglia a fost supusă unor cri
tici vehemente. Recent, în cadrul Consiliului 
nordic participanții au arătat prejudiciile 
provocate economiei statelor lor. Ca o contra 
măsură s-au făcut chiar propuneri neoficiale 
pentru ieșirea unor state mici din cadrul 
AELS și constituirea unei noi asociații eco
nomice vest-europene formată din statele 
mici aparținînd CEE și AELS.

Pentru a recîștiga încrederea internațio
nală a partenerilor săi politici și comerciali, 
Anglia a hotărît deci să ia acum această 
măsură conciliatoare. Faptul a fost favorizat 
și de tendința prezentă care indică un ritm 
mai scăzut la importurile britanice în viitoa
rele cîteva luni, fenomen determinat tocmai 
de măsurile luate în octombrie. In aceste 
condiții, reducerea anunțată va deveni efec
tivă, în practică, abia după trecerea cîtorva 
luni.

In cercurile economice vest-europene se 
discută în momentul de față despre acțiu
nile care vor fi întreprinse în următoarea 
perioadă pentru a se putea impune guver
nului britanic reducerea totală a suprataxei. 
Sondaje discrete în legătură cu intențiile bri
tanice au fost efectuate și la Geneva. După 
cum se pare, guvernul britanic nu va putea 
fi însă în măsură să suprime barierele va
male mai înainte de reuniunea AELS din no
iembrie. Rezolvarea acestei probleme va de
pinde, după cum se afirmă în rîndul oficia
lităților britanice, și de reglementarea altor 
probleme economice care se află în atenția 
consiliului AELS. Este vorba, printre altele, 
despre negocierile generale privind probleme 
de fiscalitate în cadrul organizației, precum 
și de tratativele din cadrul rundei Kennedy.

EUGENIU PHOEBUS

lor de război naziști. „’Ar în
semna să se aducă o ofensă 
justiției — a spus el — dacă 
grupuri mari de asasini nu vor 
fi pedepsiți, numai pentru fap
tul că au reușit să se ascundă 
destul timp".

I. RETEGAN

Moscova

Primul program militar
al guvernului laburist

LONDRA — Guvernul en
glez a publicat marți o așa- 
numită „carte albă" a apără
rii. Acest document, arată a- 
gențiile de presă, reprezintă 
primul program militar al gu
vernului laburist. „Cartea 
albă" — 1965—1966 constituie 
o critică violentă la adresa 
programelor militare ale con
servatorilor și subliniază că 
din 1952 și pînă astăzi s-au 
cheltuit în scopuri militare 
peste 20 miliarde lire sterline.

Noi succese ale insurgenților

BISSAU t

Guvernul laburist se angajea
ză să revizuiască politica mili- 
tară a Marii Britanii în așa fel 
ca „națiunea să poată plăti 
cheltuielile necesitate de aceste 
scopuri", deși nu prevede mă
suri mai substanțiale pentru 
reducerea bugetelor militare.

Cartea albă constată că în
treținerea forțelor armate bri
tanice în Germania occiden
tală ca și actualele proiecte 
strategice ale N.A.T.O., con
stituie o povară grea pentru e- 
conomia britanică. Vorbind 
despre așa-zisele obligații pe 
care le are Marea Britanie 
față de țările Commonweal- 
th-ului, în Cartea albă se ca
ută o justificare a politicii de 
menținere a bazelor militare în 
aceste țări arătînd că ele au 
atît o însemnătate economică 
cît și una politică. In Cartea 
albă, guvernul britanic își ex
primă speranța realizării unor 
economii prin împărțirea cu 
alte țări a cheltuielilor necesi
tate de cercetările în dome
niul aviației militare

• Mansaba 2.
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Finlandei

conducătorii

R.P.R. pe lîn-

încheierea pnmei fazeFoto: TASS

după-amiază a 
Agenției inter-

. xxs Teatral de Operă și 
Bafef «in Sazztzzcand (R.S S. 

Uzbecdj

Convorbire intre

sovietici și 
președintele

MOSCOVA. — După 
nunță agenția TASS, la Z3 fe
bruarie a avut loc la Kremlm 
o convorbire Intre conducătorii 
sovietici și președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen. La con
vorbire au participat Leonid 
Brejnev, Anastas Mikoian, Ale
xei Kosighm si alte persoane 
oficiale. Au fost discutate pro
blemele rrtațifior 
landeze. precum 
international^

La dejunul otarrt ia 
ti de Prezidiul Sonetului Su
prem al UJLSS. și de gtrremsl 
sovietic în cinstea lui Vifco 
Kekkonen. A. L bfikr.sn • ros
tit o cuvântare. 3 a relevat că 
cele două părți sini ce ecrrd 
asupra necesității dezvr hăiM s. 
întăririi în cca.fir.uare a priete
niei sovieto-fialsodere. Vorbi
torul a anunțat ci In curând 
vor sosi In UBS& prurnă si
niștri ai SuedieL Ncrregief rt 
Danemarcei, ceea ce va oferi 
prilejul unor sct-mturt de pă
reri asupra prcb’-eucelor de in
teres reciproc.

liiB Mlltlk (MSdCrât

istoria riifcoiului citii

Criza politică din Sudan

a luat sfirșit

a tratativelor dintre partidele
coaliției guvernamentale italiene

VIENA, — La 23 februarie au 
început lucrările sesiunii de 
iarnă a Consiliului guvernato
rilor al A.I.E.A. (Agenției In
ternaționale pentru Energia A- 
tomică). La lucrări participă
delegații celor 25 de state 
membre ale Consiliului printre 
care și țara noastră. Delegația 
romînă este condusă de amba
sadorul R. P, Romlne la Viena, 
Mircea Ocheană, reprezentan
tul permanent al 
gă A.I.E.A.

VIENA. — Luni 
avut loc la sediul _ .
naționale pentru energia atomică 
din Viena un concert dat de o 
formație de muzică populară romî- 
nească condusă de artistul emerit 
Nicu Stănescu. Au participat func
ționarii agenției, precum și repre
zentanți permanenți ai statelor 
membre ale acestei organizații. 
Concertul s-a bucurat de succes.

„Forțele insurgente au tăiat 
în două teritoriul Guineei portu
gheze, și au izolat acum în în
tregime portul Bissau, capitala 
țării, de avanposturile portugheze 
din interiorul țării... Portughezii 
dețin încă principalele orașe, 
unde s-au baricadat îndărătul 
sîrmei ghimpate și unde pot fi 
aprovizionați numai pe calea ae
rului". Relatarea de mai sus a 
ziarului „NEW YORK TIMES" 
poate fi completată cu datele 
cuprinse în recente comunicate 
date publicității de Partidul pen
tru independența Guineei portu
gheze și a insulelor Capului Ver
de. In unul din comunicate se 
arată că în regiunile eliberate de 
sub dominația colonială (care re
prezintă mai mult de o treime din 
teritoriul țării) viața și-a reluat 
cursul normal; în aceste condiții 
țăranii au putut obține recolte 
bune, iar rețeaua de magazine, 
înființată recent, 
în mod satisfăcător populația cn 
alimente și îmbrăcămintei Auto
ritățile revoluționare au înființat 
în regiunile eliberate o vastă re
țea de școli, frecventate de un 
număr crescînd de elevi. Regiu
nile aflate sub controlul insurgen
ților reprezintă în același timp 
și importante baze pentru grupu
rile de luptă care dau lovituri 
neașteptate colonialiștilor portu
ghezi. „Insurgenții — relatează 
„NEW YORK TIMES" — se in
filtrează cu ușurință, pătrunzînd 
mai ales, cu bărci prin sutele de

aprovizionează

lacuri și nuri ce străbat pădurile 
bîntuite de ploi repetate din a- 
ceste meleaguri".

Patrioții se bucură de sprijinul 
întregii populații africane, pentru 
care dominația portugheză de
vine din zi în zi mai insuporta
bilă. Sute de africani care locu
iesc în zonele ocupate de portu
ghezi sînt arestați doar pe bază 
de bănuieli, apoi torturați și de 
multe ori împușcați atunci când 
refuză să dea informații despre 
insurgenți, 
incendiază 
hambarele 
potrivă cu

Mii de 
locurile natale 
adăpost în Senegalul vecin. Tri
misul special al ziarului „LE 
MONDE" în Senegal relata că 
„exodul refugiaților, început în 
1961, a luat proporții. Astăzi ei 
sînt aproape 40 000". Dar succe
sele obținute de forțele patrio
tice, apropie ziua cînd miile de 
refugiați se vor putea înapoia în 
satele lor, la munca lor pașnică. 
Deși autoritățile portugheze au 
desmințit zilele trecute știrea că 
forțele răsculate din Guineea 
portugheză și-au intensificat în 
ultimul timp activitatea, recent 
guvernul Portugaliei a hotărît să 
trimită un nou contingent în a- 
cest teritoriu. In ciuda măsurilor 
represive, ofensiva forțelor insur
gente înregistrează noi succese.

KHARTUM — Potrivit a- 
gențiilor de presă, criza poli
tică din Sudan, provocată de 
demisia guvernului condus de 
Khatim el Khalifa a lua: sfir- 
șit marți. După consultările a- 
vute marți cu lider-.-. perfidelor 
politice din Sudan, Khatim ei 
Khalifa numit de președintele 
Consiliului Suprem să formeze 
un nou guvern, a anunțat că 
s-a ajuns la înțelegerea ca 
portofoliile ministeriale să fie

MOSCOVA. — Pentru mon
tarea filmului ,.Pagini nemu- 
ritoc-e* a fost necesară o 
muncă de doi ani in arhivele 
cinematografice din URJS^„ 
Franța, Anglia. R. D.G., Un
garia, Polonia și Cehoslovacia, 
precum și vizionarea a 800 000 
metri de film.

Noul film, realizat de ci
neaștii din Moscora, readuce 
pe ecran istoria războiului 
civil.

Primele cadre ale acestui 
film datează din anii 1913— 
1914, fiind turnate pe frontu
rile primului război mondial, 
iar ultimele au fost filmate în 
decembrie 1922, tn timpul pri
mului Congres al Sovietelor 
din UJLSS. cînd a fost pro
clamată Vr.iunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Scriitorul Alerandr Bek — 
autor al scenariului — și re
gizorul Ilia Kopalin au consi
derat că sarcina lor creatoare 
constă tn a „restabili adevă
rul epocii și adevărul istoriei".

ROMA. — A luat sfîrșit 
prima fază a tratativelor din
tre cele patru partide — 
membre ale coaliției guver
namentale de centru-stînga — 
la care a participat și preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri. Aldo Moro. în cadrul tra
tativelor a fost abordată pro
blema numirii unor mi
niștri, precum și o serie de 
probleme economice. Minis
trul trezoreriei, Colombo, a 
declarat că la această întru
nire „s-au discutat 
amănunte în legătură 
blemele economica

anumite 
cu pro- 
și s-au

♦

Salvador:

Condamnări

Trupele colonialiste 
sate întregi, jefuiesc 

și omoară vitele deo- 
oamenii.
locuitori au părăsit 

pentru a căuta

V. URSU

I

R.A.U. Vedere a unei insule de pe fluviul Nil, în apropiere de Assuan

a sfîrșitul lunii ia
nuarie a fost adop
tată în Salvador o 
lege cu privire la 
lupta împotriva așa- 
numitei activități 
subversive. Princi

palul articol al acestei legi pre
vede că orice om „care 
propagă sau expune" idei 
niște va fi condamnat la 
silnică.

Așadar, autoritățile din 
dor au mai făcut un pas . 
lea intensificării dictaturii mili- 
taro-polițiste. In prezent, în în
chisorile din această țară latino- 
americană sînt întemnițați și 
torturați numeroși fruntași pro
gresiști, conducători ai organiza
țiilor sindicale, țărănești, studen
țești. Noua lege adoptată des
chide calea spre noi represiuni. 
judecătorii nu mai au nevoie 
să-fi complice existența cu găsi
rea de dovezi care să confirme 
„vinovăția" inculpatului. După 
cum releva corespondentul din 
San Salvador al ziarului „NEW 
YORK TIMES", noua lege sal- 
vadoriană „împuternicește tribu
nalul să accepte ca dovezi și zvo
nurile".

Rămîne să adăugăm că autori
tățile din Salvador, denumesc 
rînduielile statornicite acolo „dic
tatură constituțională". Ceea ce 
ar suna ridicol dacă n-ar fi, de 
fapt, o mostră de cinism.

laudă, 
comu~ 
muncă

Salva- 
pe ca-

P. N.
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stabilit liniile generale ale 
acțiunilor viitoare. Urmează 
ca guvernul să formuleze mă
surile necesare", a adăugat 
ministrul.

în legătură cu eventualita
tea înlocuirii unor miniștri se 
vorbește despre intrarea în 
guvern a lui Fanfani (lide
rul curentului grupat în ju- 
rul revistei „Nuove Crona- 
che“ — partidul democrat- 
creștin) în funcția de minis
tru al afacerilor externe, pre
cum și a lui Giolitti (Parti
dul socialist) — deși acesta a 
declarat, cu cîteva zile în ur
mă. că nu dorește să facă 
parte din actualul guvern. 
Se caută, de asemenea, un loc 
pentru un reprezentant al cu
rentului de dreapta al 
P.D.C. — condus de Mario 
Scelba, și pentru un repre
zentant al Partidului social
democrat (ca urmare a ieșirii 
lui Saragat din guvern). Vor 
trebui, deci, numiți cinci noi 
miniștri și un număr de sub
secretari de stat. Datorită 
amploarei remanierii, presa 
italiană și cercurile politice o 
denumesc — „criză camufla
tă". în unele cercuri bine in
formate, se afirmă că preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, Aldo Moro, pregătește un 
document care va fi supus 
partidelor din coaliția guver
namentală. Pentru zilele ur
mătoare, au fost convocate 
întîlniri ale conducătorilor a- 
cestor partide și ale grupuri
lor parlamentare din Camera 
Deputaților și din Senat, pen
tru a se hotărî asupra mă
surilor ce urmează să fie lua
te.

Khanh înlăturat 
de pe scena politică 

sud-vietnameză
SAIGON. — Generalul Ngu

yen Khanh, fostul comandant 
șef al armatei sud-vietname- 
ze a fost numit, printr-un 
decret al șefului statului, 
„ambasador special" — anun
ța agenția France Presse. în 
acest fel, generalul Khanh a 
fost eliminat de pe scena po
litică sud-vietnameză, deoa
rece noua „funcție" îl lipsește 
de orice fel de putere.

LONDRA. — Agenția Reuter 
transmite că guvernele britanic 
și egiptean duc în prezent tra
tative în legătură cu organizarea 
unei vizite la Cairo a unui mini
stru ' britanic în vederea unor 
convorbiri de interes general. 
Agenția nu relevă care anu
me ministru va efectua această 
vizită, precizînd însă că acesta 
nu va fi Michael Stewart, mini
strul de externe.

La puțin timp după venirea 
sa la putere guvernul laburist 
a declarat că dorește să îmbună
tățească relațiile cu guvernul 
R.A.U. Se știe că după criza din 
Suez din 1956 relațiile dintre 
cele două țări s-au încordat în 
mod considerabil.

BONN. — Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne vest-german a confirmat că 
directorul serviciilor vest-germa- 
ne de ajutorare tehnică a Yemenu
lui, dr. Dequin, a fost expulzat 
din aceasta țară in urma unui or
din al guvernului yemenit. Purtă
torul de cuvînt a declarat că Mi
nisterul de Externe așteaptă ca 
Dequin să-și prezinte cit mai cu- 
rind raportul său în legătură cu 
cauzele acestei măsuri.

El nu a arătat motivele expulză
rii Iui Dequin.

BONN. — La invitația cancela
rului Erhard, primul ministru al 
Norvegiei, Einar Gerhardsen, va 
face de la 22 la 28 martie o vi
zită în Republica federală. Ger
hardsen va fi primit de președin
tele Liibke și va avea întrevederi 
cu cancelarul Erhard, după care 
va vizita mai multe orașe din 
Germania occidentală.

DAMASC. — In prima sa emi
siune din dimineața de 23 iebrua- 
rie, radio Damasc a anunțat că 
Abdel Muhin Hakimi și Farhan 
Arassi, condamnați la pedeapsa 
capitală de Tribunalul militar ex
cepțional „sub acuzația de spionai 
în favoarea Ambasadei americane 
din Damasc', au fost executați.

KHARTUM. — Conferința 
liderilor politici din nordul și 
din sudul Sudanului, care își 
propune să reglementeze si
tuația din regiunile meridio
nale ale țării, se va deschide 
la Khartum în jurul datei de 
25 februarie, relatează agen
ția Reuter.

Unul din fondatorii parti
dului Sanu, Viliam Deng, a 
declarat marți că va pleca în
tr-un viitor apropiat la Khar
tum în fruntea unei delegații 
a partidului, pentru a partici
pa la tratative. Referindu-se 
la atitudinea unor lideri ai 
Sanu aflați în exil, Deng a 
spus că în repetate rînduri 
aceștia au semănat confuzie 
în rîndurile populației din 
sud, incitînd-o la acțiuni ne
faste împotriva celei din nord.


