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Votul dat în alegerile de la 7 Martie 

j candidaților Frontului Democrației
6 ■

Populare va fi un vot pentru înflo

rirea orașelor și satelor, pentru bună

starea și fericirea întregului popor!

I
((Din Manifestul Consiliului National

al Frontului Democrației Populare)
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în intimpinarea alegerilor de la 7 MARTIE

însuflețite adunări cetățenești in regiunile 
Argeș, Cluj, Crișana și Dobrogea

Tovarășii ion Gheorghe Maurer. Nicolae Ceausescu, 

Alexandru Biriădeanu, Leontin Sălăjan s-au intilnit cu alegătorii

LA UZINA TEXTILA

„TÎRNAVA“ MEDIAȘ

Cursul operativ11

11. | lujul — bătrina ce-
tate universitară — 
și-a îmbogățit tra- 

a dobândit o 
; pondere și mai mare

' Hi £n noua lume
universitară a pa

triei. Iar Universitatea „Babeș- 
Bolyai" ocupă un loc dintre cele 
mai importante. Continuînd tra
diții bogate și valoroase, împre
ună cu celelalte 6 institute de 
învățămînt superior din Cluj — 
în majoritatea creații ale orîndu- 
irii noastre —• Universitatea clu
jeană contribuie într-o măsură 
mereu sporită la pregătirea de 
cadre cu înaltă calificare, la ri
dicarea științei și culturii romî- 
nești la nivelul științei mondiale 
contemporane. Ca urmare a gri
jii partidului și statului, univer
sitatea noastră s-a dezvoltat me
reu. Inii amintesc că în 1936— 
1937, în ClUj existau circa 4 000 
de studenți. Astăzi numai uni
versitatea are, la cursurile de zi, 
peste 5200 de studenți, iar nu
mărul tinerilor care învață la 
toate cele 7 institute clujene se 
ridică la 13 000. Tuturor a-

și eficiența

lui practică
e un panou din 
curtea întreprin
derii textile „Tîr- 
aava“ din Mediaș 
se află o fotogra
fie : lingă un răz
boi de țesut, cîte- 

va fete urmăresc mișcările u- 
nui muncitor vîrstnic. Se mai 
poate observa că războiul de 
țesut nu se află într-o secție 
de producție obișnuită, ci in
tr-o sală cu mese și scaune, 
cu planșe pe pereți. Fotogra
fia reprezintă un moment din 
lecțiile unui curs pentru ridi
carea calificării profesionale 
— denumit aici „cursul opera
tiv". .

Măiestria profesională a ce
lui care lucrează într-o între
prindere textilă implică nea
părat, în afara unui serios ba
gaj de cunoștințe teoretice, și 
o bună pricepere în activita
tea practică, adică în tehnica 
mînuirii mașinilor. Pe linia 
dezvoltării acestor deprinderi, 
absolut necesare tinerelor țe
sătoare și filatoare, se situează 
și acțiunea amintită.

Cum s-a ajuns la acest „curs 
operativ" și în ce constă el ?

Lucrurile se pot explica cel 
mai bine la secția țesătorie. 
Aici lucrează numeroși tineri 
absolvenți ai școlii profesio
nale. Neavînd o experiență în
delungată în producție, unii 
dintre ei se descurcau mai 
greu. Eugen Lungu, de pildă, 
cînd a venit în secție a fost 
repartizat să lucreze la două 
războaie. Rezultatele sale erau 
mulțumitoare. Cînd a trecut 
însă la patru războaie, tînărul 
acesta nu-și mai realiza pla
nul, nici cantitativ, nici calita
tiv. Adesea, datorită experien
ței insuficiente, el era surprins 
nepregătit de diferitele între

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro

mine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis emirului Kuweitului, 
Abdullah Al-Salem Al-Sabah, o telegramă de felicitare cu oca
zia zilei naționale a Kuweitului.

Emirul Kuweitului, Abdullah Al-Salem Al-Sabah, a adresat 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările exprimate.

(Agerpres)

ruperi la mașini, nu avea cele 
necesare la îndemînă, iar în 
cazul cînd se opreau mai mul
te războaie deodată, nu știa de 
la care să înceapă intervenția. 
Asemănător lui erau și Ana 
Surdu și Erika Soos etc. Se 
mai observa că atunci cînd se 
schimba produsul sau materia 
primă, unii tineri trimeteau la 
rampa de control produse cu 
defecte de calitate, nu-și rea
lizau planul. Studiind modul 
lor de lucru, șeful secției, teh
nologul, maiștrii și ajutorii de 
maiștri au observat că acești 
tineri nu cunosc unele opera
ții, execută mișcări inutile 
pierzînd în acest fel timp pre
țios.

S-a pus problema ajutorării 
acestora pentru a-și însuși 
practic, la locul de muncă, o 
mai bună calificare profesio
nală : „Trebuie să găsim o 
metodă rapidă și ejicientă — 
a spus atunci șeful secției. 
Țesătorii care comit acum gre
șeli de mînuire datorită lipsei 
de experiență, se pot obișnui 
cu aceste greșeli care vor de
veni pentru ei un sistem de lu
cru și cu greu îi vom corija. 
Menținerea acestor greșeli de 
mînuire îngreunează îndepli
nirea sarcinilor de producție".

Această metodă a fost gă
sită în cursul denumit opera
tiv, organizat de conducerea 
secției, împreună cu comitetul 
sindicatului și comitetul U.T.M. 
Aici, maiștrii și ajutorii lor 
predau lecții practice, pe un 
război-școală aflat într-o încă
pere special amenajată sau în 
secție cînd este posibil. Despre 
ce predau ? Despre mînuiri,

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a Ili-a) 

i Bobinatorii Constantin Ba
boi și Totr.a Militam de ia 
Fabrica de transformatoare 
a Uzinelor „Electzopatere"- 
Craiova au primit titlul de 
iruntași în' întrecerea socia
listă pe anul 1964. Este răs
plata hărniciei și talentului 
de care dau dovadă in e- 
xecuția unor produse de ca- 

' iitate superioară. Fotorepor
terul nostru i-a surprins in 
plină actmtaie, lucrind la un 
transformator de 200 MV.4

Foto: O PLECAN

----------:

Tinăra crescătoare fruntașă 
de păsări, Florica Neghină, 
de la cooperativa agricolă 
de producție din Costinești, 

regiunea Dobrogea
Foto : AGERPRES

- Intelectuali cu un larg - 
orizont științific și cultural

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, în întreaga țară 
continuă adunările cetățenești 
și întâlnirile candidaților Fron- 

! tului Democrației Populare 
i pentru alegerile de deputați in 

Marea Adunare Națională și 
în sfaturile populare cu alega
torii. Manifestare grăitoare a 
democrației socialiste, a parti
cipării nemijlocite și entuzi
aste a milioanelor de cetățeni 
la dezbaterea și rezolvarea 
treburilor obștești, aceste în
tilniri prilejuiesc o cuprin- 

! zătoare trecere in revistă a 
marilor realizări obținute de 
oamenii muncii de la orașe și 

I sate, și o dezbatere a sar- 
I cinilor curente decurgind din 
■ planul de stat, precum și 
I a problemelor gospodărești 

Ele exprimă totodată hotărirea 
: întregului popor de a-și con

sacra și în viitor hărnicia, e- 
nergia și priceperea dezvol
tării economiei și culturii, de 
a păși înainte, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, pe 
drumul desavîrșirii construc
ției socialiste, al înfloririi pa
triei, al bunăstării și fericirii 
celor ce muncesc.

întrecere

pe profesii

La fabricile de pielărie și 
încălțăminte „Pionierul" și 
„Dîmbovița" din București, 
s-a desfășurat cel de-al VII- 
lea concurs republican pentru 
titlul de ,,cel mai bun croitor 
de piele și stanțor de talpă". 
La faza finală a concursului 
au luat parte 35 dintre cei 
mai buni croitori și ștanțori, 
cîștigători ai întrecerii pe 
profesii, desfășurată anul tre
cut în întreprinderile din a- 
cest sector.

Titlul de „cel mai bun cro
itor" a fost cîștigat de An
drei Curea de la Fabrica ,JPi- . 
onierul" — București, iar ti
tlul de „cel mai bun ștanțor" 
a fost obținut de Paul Dîn- 
dereanu, de la Fabrica „Dîm
bovița" din București.

(Agerpros) |

cestor tineri Ie sînt asigurate toa
te condițiile să trăiască o viață 
studențească rodnică, frumoasă, 
demnă.

Săli de cursuri și seminarii, la
boratoare înzestrate cu utilaj mo
dem, biblioteci de specialitate, cu 
zeci de mii de volume — iată 
locurile unde-și încep inițierile în 
profesiune. Iar cei care-i îndrumă 
— peste 700 de cadre didactice'— 
profesori, conferențiari, lectori, 
șefi de lucrări, asistenți, șefi de 
cabinet și preparatori — desfă
șoară, ca niște harnici grădinari, 
o muncă migăloasă, semănând 
în mintea tinerilor cunoștințe din 
care să rodească realizările vii
toare în producție.

Căminele vechiului Cluj uni
versitar aveau 396 de Jocuri. A- 
stăzi, căminele studențești din 
Cluj — 23 la număr — găzdu
iesc 8 000 de studenți. Dar cum 
ar putea fi comparate condițiile 
în care trăiau cei 396 de studenți 
căminiști, din anul 1938, cu ace
lea de care se bucură cei peste 
3 500 de locatari ai complexului,

Zilele acestea tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Nicolae 
Ceaușescu. Alexandru Birlâ- 
deanu și Leontin Sălăjan s-au 
intilnit cu alegătorii din cir
cumscripțiile in care au fost 
propuși candidați ai Frontului 
Democrației Populare în ale
gerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională. La a- 
ceste întâlniri au asistat și alți 
candidați ai FD.P. in Marea 
Adunare Națională și sfatu
rile populare.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru ai Biroului 
Politic al C.C. al PJ»LR„ pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri. care candidează în cir
cumscripția electorală nr. 1 
Universității Cluj, s-a întîlnit 
cu muncitori și tehnicieni de 
la Fabrica de piele și încălță
minte „Clujeana", Uzina de 
utilaj textil „Unirea", Fabrica 
de tricotaje ..Someșul", deTă 
șantierele de construcții de 
locuințe, cu oameni de știință 
și cadre didactice de la Filiala 
din Cluj a Academiei R. P. 
Romîne și Universitatea 
„Babeș-Bolyai".

La Casa universitarilor din

Pe viriul „Omul" din Munții Bucegi, la stația meteorologică
Foto: AGERPRES

Acad. prof. dr.

Constantin Daicoviciu
rectorul Universității 

„Babeș-Botyai" — Cluj
-----•-----

alcătuit din 10 cămine modeme, 
construite în ultimii 5 ani! 
Mai mult de 62 la sută dintre 
studenți sînt bursieri, de 30 de 
ori mai mult de cîți erau în anul 
1936—1937.

Universitatea are o sarcină 
de înaltă onoare : să pre
gătească, în cele opt fa

cultăți, profesori pentru învăță- 
mîntul mediu și cadre pentru în
vățământul superior, specialiști 
pentru diferite sectoare de pro
ducție și cercetarea științifică, la 
nivelul cerut de dezvoltarea con
tinuă a economiei și culturii na
ționale.

Ca oricare institut de învăță
mînt superior din țara noastră, 

Cluj a avut loc o adunare ce
tățenească la care au partici
pat un mare număr de alegă
tori din oraș — muncitori, in
gineri, tehnicieni, funcționari, 
oameni de cultură și artă, 
studenți. gospodine, pensionari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., 
care candidează în circum
scripția electorală nr. 1 Pi
tești. s-a intilnit cu muncito
rii și tehnicienii de la Uzina 
de aluminiu de la Slatina, 
Combinatul de industrializare 
a lemnului din Pitești, Cen
trala termică. Uzinele de piese 
auto de la Colibași și cele 
mecanice din Cîmpulung- 
Muscel. cu membri ai coope
rativelor agricole de producție 
de la Curtișoara și Scornicești, 
cu cetățeni din noul cartier 
„București", din orașul Pitești, 
întîlniri cu alegători au mai 
avut loc ia Fabrica „Textila", 
Institutul pedagogic și Școala 
medie nr. 1 „Nicolae Băl- 
cescu".

Intr-o mare hală a combi
natului de industrializare a 
lemnului a avut loc o adunare

Universitatea s-a dezvoltat — ca 
bază materială, profil și conținut 
— pe baza necesităților econo
miei și culturii noastre, a sarci
nilor care izvorăsc din planurile 
de desăvârșire a construcției so
cialiste. In ultimii ani, de pildă, 
s-au înființat noi facultăți și nu
meroase secții de specializare. 
Prin reorganizarea vechii facultăți 
de matematică-fizică, s-au creat 
facultățile noi de matematică- 
mecanică și de fizică, cu secții 
noi ca : mașini de calcul, meca
nica fluidelor, fizica corpului so
lid, fizica teoretică. Noi secții au 
fost create și la alte facultăți. 
S-au introdus o serie decursuri 
speciale, corespunzătoare noilor 
progrese științifice, s-au creat noi 
laboratoare cum sînt: laboratorul 
de corp solid, laboratorul de izo
topi, laboratoarele de radiochimie, 
de mineralogie, de fonetică, dia
lectologie și altele. Valoarea in
stalațiilor și aparaturii modeme, 
dintre care menționez instalația 
de rezonanță electronică și cea 

cetățenească la care au parti
cipat, alături de salariații de 
aici, numeroși alți locuitori ai 
orașului.

Tovarășul Alexandru Bir- 
lădeanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, candidat 
al Frontului Democrației 
Populare în circumscripția 
electorală nr. 4 Constanța-est, 
s-a întîlnit cu lucrătorii de la 
Șantierul naval și instalațiile 
portuare, cu muncitori și teh
nicieni de la Fabrica de celu
loză din paie Palas-Constanța, 
Fabrica integrată de lînă din 
Constanța, cu oameni de cul
tură și artă, cadre medico-sa- 
nitare și alți locuitori ai ora
șului.

în sala sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat o adu
nare cetățenească la care au 
participat numeroși muncitori, 
intelectuali, marinari, gospo
dine și alți alegători.

Tovarășul Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., mini
strul Forțelor Armate, care

de rezonanță magnetică nucleară, 
diferitele tipuri de electroscoape, 
microscopul electronic, cu care 
au fost înzestrate numai în ulti
mii cinci ani aceste laboratoare, 
se ridică la impresionanta cifră 
de 13 milioane lei. Biblioteca 
centrală, dispunând, împreună cu 
rețeaua de biblioteci a facultăți
lor, catedrelor și căminelor, 
de peste 2 400 000 de cărți și vo
lume periodice, precum și de 71 
săli de lectură, vestita Grădină 
botanică, cu cele aproximativ 
12 000 de specii de plante, Mu
zeul botanic, cu peste 12 000 de 
piese și cele 550 000 coaie ale 
renumitului Herbar, Observato
rul astronomic — toate comple
tează imaginea acestor admi
rabile condiții în care muncesc 
studenții și cadrele didactice ale 
Universității clujene.

Aceste condiții, pentru care 
deopotrivă, studenți și profe
sori, ne exprimăm recunoștința 
noastră cea mai fierbinte parti
dului și guvernului, ne permit 
să desfășurăm o activitate didac-

(Continuare în pag. a lll-a) 

candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 Oradea-nord, 
a fost oaspetele muncitorilor 
de la Uzina de alumină, a 
vizitat șantierul central de 
termoficare a orașului. Uzina 
de mașini-unelte „înfrățirea", 
fabricile „Arta" și „Crișana", 
s-a întîlnit cu muncitorii și 
tehnicienii de la Atelierul de 
zonă C.F.R. Oradea și cu ță
ranii muncitori, membri ai 
cooperativei agricole de pro
ducție din Episcopia Bihoru
lui. In sala Teatrului de stat 
din Oradea a avut loc o adu
nare cetățenească la care au 
participat alegători din între
prinderile orădene, țăranii co
operatori din satele înveci
nate, lucrători din S.M.T. și 
gospodării de stat, cadre di
dactice, militari și alți cetă
țeni.

Expresie a avîntului politic 
și creșterii conștiinței politice 
a maselor, a entuziasmului cu 
care ele îîitîmpină alegerile, 
adunările cetățenești consti
tuie o puternică manifestare a

(Continuare în pag.'a Iii-a)

Instalații moderne 
pentru turnătorii

La turnătoria de lingotiere 
de la Uzinele siderurgice „Vic
toria" din Călan, unde se pro
duce 60 la sută din utilajul 
necesar turnătoriilor din țară, 
a fost pusă în funcțiune o in
stalație de încălzire a aerului 
pentru cubilourile de fontă. 
Cu ajutorul ei se asigură pro
cesului tehnologic de pregăti
re a fontei aer cald cu o tem
peratură de 320 grade. Eficien
ța economică a acestei insta
lații se concretizează în ridi
carea productivității cubilou- 
rilor și în reducerea consumu
lui specific de cocs cu 20—30 
kg pe tona de fontă elaborată.

La turnătoria veche a în
ceput să funcționeze o instala
ție de preparare mecanică a a- 
mestecului de formare. Ea asi
gură materie primă pentru 
forme, de calitate superioară 
și în cantități suficiente.

Acțiunile de extindere a 
tehnologiei avansate de lucru 
și de mecanizare a diferitelor 
operațiuni fac parte dintre 
măsurile stabilite pentru rea
lizarea unei productivități 
sporite în turnătorii, îmbună
tățirea calității producției și 
reducerea prețului de cost.

(Agerpres)

IN PAG. A II-A

• Tinerii mecaniza
tori țin sfat (înaintea 
începerii lucrărilor a- 
gricole de primăvară)

• ORIZONT CULTU
RAL :

— N. Țic : „Orașul cu 
o mie de blesteme"

— Săptămîna viitoare 
pe ecrane

— Perspectivele unui 
debut

• Continuare la fur
nalul de bord" (Călăto
rie spre nota 10)

IN PAG. A III-A

• Serbarea abeceda
rului

• SPORT



AL X.

A

înaintea începerii lucrărilor
agricole de primăvară

n acest an, mecanizatorii din regiunea Hunedoa
ra au de executat un volum de lucrări cu 12 la 
sulă mai mare decît în 1964. Aproape 30 la sute 
din aceste lucrări trebuie efectuate în campan: a 
de primăvară. In acest scop, în toate stațiunile 
de mașini ți tractoare din regiune se iac intense 
pregătiri. Reparațiile se apropie de sfîrșit ; trac

toarele și celelalte mașini agricole se vor întoarce curînd in 
cooperativele agricole de producție.

Pentru a veni în sprijinul mecanizatorilor — în marea 
majoritate tineri — în scopul extinderii metodelor valoroase 
de lucrare a solului, Comitetul regional Hunedoara al U.TA4, 
în colaborare cu serviciul SM.T. din cadrul Consiliului agr- 
col regional, a organizat recent o consfătuire la S-M.T. Orăs- 
tie. Au fost invitați aproape 200 de tineri de la cele cind sta
țiuni din regiune. Cu acest prilej a avut loc un fructuos 
schimb de experiență, s-au generalizat cele mai valoroase 
metode de muncă, pe baza cărora anul trecut s-au obținut re
zultate bune. De la această consfătuire vă prezentăm 
însemnări.

cîteva

altceva decît 
reguli cunos- 
ce ne aflăm

...Pe terenurile cooperativei 
agricole de producție din co
muna Dobra, raionul Ilia, me
canizatorii din brigada care lu
crează în satul Stretea au con
tribuit la obținerea în anul 
1964 a unei producții de 5 000 
kg de porumb boabe la hectar. 
Pe unele suprafețe, recolta a 
atins 7 000 kg.

— N-am făcut 
să repetăm niște 
cute de toți cei
aici — spunea tînărul mecani
zator Petru Oprean, referindu- 
se la activitatea brigăzii sale. 
Am urmărit în permanență ca
litatea și, în același timp, e- 
xecutarea unui număr cores
punzător de lucrări la fiecare 
cultură. Dar, oricît de priceputi 
am fi fost noi, n-am fi reușit 
să obținem rezultate bune da
că între noi, inginerul agro
nom și brigadierii de cîmp, 
n-ar fi existat o strînsă și per
manentă legătură. Noi nu am 
făcut nici un „pas" fără să ne 
consultăm, să cerem părerea 
lor. Ei au fost zilnic alături de 
noi, ne-au dat îndrumări pe 
care le-am respectat întocmai. 
Nimeni nu poate ști mai bine 
decît inginerul agronom cum 
trebuie arat un anumit teren, 
adîncimea la care se introduc 
semințele, densitatea, lucrările 
suplimentare necesare. El cu
noaște toate caracteristicile so
lului și ale culturilor. Dar, să 
vedeți ce lucrări am aplicat 
la Stretea, la cultura porum
bului. Arătura am efectuat-o 
Ia adîncimea de 25 cm. Para
lel cu aratul, terenul a fost 
bine grăpat. La 22 aprilie am 
pus sub brazdă hibridul dublu 
203 din generația întîi, la o 
adîncime de 6 cm. ~ 
după prima prașilă 
45 000 de plante la 
o tarla, iar pe alta 
de plante. După răsărire, am 
aplicat o prașilă cu cultivato
rul mecanic, după care țăranii 
cooperatori au efectuat răritul 
și prășitul pe rînd. Odată cu 
aceăstă lucrare, am încorporat 
pe lotul cu 45 000 de plante 
cîte 100 kg azotat de amoniu 
la hectar. Apoi.. diferențiat, pe 
sole am aplicat atitea lucrări 
de întreținere cîte a fost nevo
ie, fiecare durînd 2—3 zile. 
Asta înseamnă că le-am înca
drat în timpul optim — condi
ție deosebit de importantă pen
tru obținerea unor 
sporite.

Asupra calității 
s-au purtat multe 
scotîndu-se. în evidentă expe- 
periența cea mai bună Tova
rășul Marin Zlate, de la S.M.T. 
Orăștie, a vorbit despre organi
zarea muncii în brigăzi, despre 
întărirea disciplinei.

— Comitetul U.T.M. de la 
noi a ajutat grupele U.T.M. din 
brigăzi să întărească discipli
na mai ales în rîndul proaspe
ților absolvenți ai școlii profe
sionale. Cum s-a procedat ? în 
fiecare brigadă am repartizat 
un număr egal de tractoriști 
vechi, cu experiență, și începă
tori, în cîmp ei au lucrat alături,

Densitatea 
a fost de 
hectar pe 
cite 35 000

producții

lucrărilor 
discuții,

a-Cei mai bine pregătiți 
jutat pe cei noi să-și 
corect mașinile, le-au dat indi
cații, i-au controlat sistematic 
De calitatea lucrărilor răspun
dea fiecare tractorist în parte. 
Rezultate bune în această pri
vință a obținut brigada con
dusă de Stefan Muntean, care

i-au 
regleze

TINERII
MECANIZATORI

TIN SFAT
a lucrat în cooperativa agrico
lă de producție din Balomir, 
unde producția de porumb la 
hectar a fost de peste 3000 kg- 
Aceasta se datorește și acțiu
nilor inițiate de grupa U.T.M. 
din cadrul brigăzii. Ea a urmă
rit ca tinerii absolvenți ai șco
lilor profesionale să execute 
toate lucrările pe care le a- 
vea brigada, oricît de preten
țioase erau. Ei și-au însușit, 
astfel, de la început, toate cu
noștințele sub îndrumarea me
canizatorilor cu practică înde
lungată. Avem tractoriști ca 
Adrian Rotaru, Matei Codrea- 
nu și alții care, deși sînt noi. 
au ajuns să lucreze la fel 
bine
4—5

în referatul prezentat în ca- 
drul consfătuirii de inginerul 
Alexandru Jurj, de la servi-

de 
ca și cei cu 6 vechime de 
ani.

tic. Fiecare cursant execută, 
sub supravegherea ingineru
lui, diferite operațiuni de mon
tare, demontare, reglare a pie
selor de la mașini. în prezen». 
se predau lecții despre semănă
toarea „S.PC.-6".

— Fiecare tractorist — a 
continuat discuția tînărul Vic
tor Capet de la S.M.T. Hațeg — 
trebuie să-și însușească multe 
cunoștințe agricole. Brigada 
este și în această privință o 
școală valoroasă. Grupa U.T.M. 
i-a invitat seară de seară pe 
tinerii tractoriști la sediul coo
perativei, unde se analiza mun
ca pe ziua respectivă și se sta
bileau lucrările pe ziua urmă
toare. Aid. inginerul agronom 
sau brigadierii de cimp făceau 
observațiile necesare asupra 
calității lucrărilor noastre și 
aveam multe de învățat. în

tmpnl hber. gripa U.T-M. a 
invitai pe ingcneml agrocoa al 
tooperatrire^ care ne-a vorbit 
despre cazac*ensboie so-iuiui 
pe care Incrăa. despre saodnl 
in care treixue execctate tn- 
crările Kecamce. El ne-a reco 
aasdat diferite citp de speoa- 
htate de la biblioteca căsalnslci 
cnitmai pe care ie-am citit si 
pe marginea cărora as organi
zat discut-n Această colaborare 
ne-a folosit malt, atit in pregă
tirea noastră profesional 
și la «recrearea unor laa 
calitate corespcnzătoare.

•
Scopul coasiituiru a tout âe 

a genemlaa experiența celor 
emu bune brigăzi de tractoriști, 
cunoașterea metodelor de «ur
că ale orgcaMțiilor fi grape
lor C.T-M. iruntafe in antrena
rea tinerilor Ia rnuncă pentra 
lucrări de calitate bună p pen
tru întreținerea corespunzătoa
re a ncjrJoc Totodctc.
t-a coftsfcfar că «a> tint ba- 
ptai. tn tiecare care od-
ria rezultate sldbe. care nu-si 
i ndepiinesc sarcinile de pfnw 
Cauza t Lipse de disciplină a 
unor r<ecanizatori de care gru
pele U.TA4. rtu s-au ocupat in 
suiicier.tâ mătură. Multi partA 
cipanfi ia discuții au arătat ci 
tineri din brigăzile care ta- 
crează ia cooperai:-, ele agneoie 
de ptodacție din comunele Cu!. 
Cioara fi altele au intrețiaut 
prost mașinile, au iatirzial de 
ia mancă, au făcut ktaări de 
slabă calitate. Din această ceș
ti nu si-au realrrat pianzn de 
producție pe I9b4. aa ncnntp t 
prețul de cost pe hectar, ci 
avut an volum mare de repa
rații.

In același timp, coaztarmrec 
a indice! direcțiile In care tre
buie ză-și îndrepte oroarizatu e 
U.TM. din S-M.T. ctenria in 
campania de primăvară. Rolul 
principal în antrenarea tineri
lor la muncă, in întărirea dis
ciplinei, în atragerea lor le via
ța de organizație dia coopere- 
tiva agricolă de producție. II 
au grupele U.T-M. din bngăzr. 
Ele trebuie să-i integreze pe 
tineri în activitatea politică, 
educativă a organizațiilor 
U.T.M. din cooperativele agri
cole. să participe kt adunăriie 
generate ale acestora, kt acti
vitățile cultural-artistice. Comi
tetele U.T-M. din SM.T. au da
toria să asigure cunoașterea de 
către toți tinerii a sarcinilor ce 
revin S.M.T. pe campanii, iar 
grupele U.T.M. si se îngrijeas
că ca aceștia să cunoască pla
nurile de producție ale coope
rativei, lucrările zilnice pe care 
le au de executat. In acest fel 
contribuția lor ia obținerea 
unor producții sporite de ce
reale va ii la nivelul posibili
tăților care li s-au creol.

LAL, ROMVLVS 
corespondentul ,-Scinten tine- 

retuhiri pentru regiunea 
Hunedoara

— btzvines

Foto: AGERPRES

Toriai de peste hotare 
oe Tiiitează țară

A ,

■

Numeroși turiști de peste 
hotare continuă să sosească in 
aceste zile in țara noastră pen
tru a petrece o vacanță plă
cută in stațiunile de munte 
de pe Valea Prahovei. La Po
iana Brașov au venit noi gra- 
țxirz de turiști din Danemarca. 
Finlanda. R. D. Germană. Sue
dia. Un iot de tineri din FLD. 
Germană se află in prezent la 
Predeal de unde vor pleca la 
București Capitala va mai 
găzdui in aceste zile turiști din 
Uniunea Sovietică și Bulgaria

In ziieie următoare este aș
teptată sosirea la Poiana Bra
șov a unor grupuri de turiști 
din R F. Germană și Țările 
Scandinave, iar din U.RS5. 
un grup de tineri vor vizita o- 
raștie București. Ploiești. Si
naia și Brașov.

CAgerpres»
-----•----

Un nou spital 
la Medgidia

CONSTANȚA Ide la cores
pondentul nostru). —

Simbâtâ dimineața a fost 
Inaugurat noul spital din Med
gidia. o construcție modernă 
cu 4 etaje, situată in partea de 
sud a orașului. Avînd o capa
citate de 300 de paturi, spita
lul are secții de chirurgie, in
terne. pediatrie, oncologie, ob
stetrică și ginecologie, precum 
și o policlinică modernă cu 32 
de medici și 180 cadre medii 
sanitare. Spitalul a fost dotat 
cu aparatură nouă de radiolo
gie. stomatologie, hidtroterapie, 
anestezie, reanimare etc.

—

Sesiune
științifică

Orizont cultural
N. Țicr« •

o mie
Proza noastră și-a adăugat, 

de ia an la an, prin reconstitui
rea artistică a momentelor din 
timpul eroicelor lupte din Au
gust ’44 ca și din perioada ur
mătoare, numeroase și trainice 
valori. Funcția educativă a unei 
asemenea literaturi a fost dese
ori reliefată dar, acolo unde 
avem de-aface cu literatură, 
deci cu artă, eficiența etică a 
unei atari literaturi nu poate fi 
concepută in afara esteticului. 
O asemenea osmoză realizează 
Nicolae Tic cu noul său roman 
„Orașul cu o mie de blesteme". 
Posedind. acum, o mai mare 
putere de selecție, Nicolae Tic 
reînvie, intr-o arie epică limi
tată. febrilele momente din 
preajma neuitatelor alegeri din 
noiembrie 1946, alegeri care au 
dus la infrîngerea zdrobitoare 
a asa-ziselor „partide istorice".

Prin localizarea evenimente
lor narate în orașul B, care „pe 
la începutul anului 1946 era un 
orășel amorțit și murdar, cu 
multe case de cind lumea (opt 
negustori isi ridicaseră vile, 
dar nu aici în impuțenia asta, 
ci la vreo zece kilometri depăr
tare intre dealuri cu vii) și zeci 
de străzi cu miros specific...* 
romancierul isi propune să ur
mărească cum se produce lini* 
penrea conștiințelor in fața 
primelor alegeri democratice, 
intr-un oraș lipsit de un prole
tariat numeros.

Folosind o dinamică de sce
nariu cinematografic, punerea 
in scenă a „lumii bune* a tîr- 
gului. cu care debutează roma

„Orașul cu
de blesteme “
nul, este făcută cu economie și 
cu tente caragialești. Iată cum 
e realizat profilul moral al lui 
Mielu Siminoc, liderul național- 
tărănist din localitate : „în si
nea lor, avocatii și negustorii 
din B, chiar și Siminoc, fratele, 
aveau păreri catastrofale despre 
noul președinte, (Siminoc : „nu 
știe de mamă, nici de tată, nici 
de dumnezeu" ; Dindin : „un 
bădăran de clasa-ntîi" ; Arpad : 
„mie să nu-mi ceară stofe și 
pantaloni pe datorie 1") dar se 
închinau în fața lui, socotind 
că așa le-o cere momentul is
toric".

Personajul central al roma
nului, Ilie Strihan, este un

NOTE DE LECTOR

vechi activist de partid, luptă
tor din anii ilegalității. Fostul 
sondor adaugă experienței sale 
noi date in munca de limpezire 
a conștiințelor ca și de matu
rizare a tinerilor activiști de 
partid. Folosind în afara nara
țiunii obiective mărturisirile de 
jurnal intim ale lui Ilie Stri
han, Nicolae Țic ne introduce 
in universul de gîndire al a- 
cestuia. Om cu bogate resurse 
sufletești, cu o bună intuiție 
politică, Strihan nu ne apare ca 
posesor al tuturor soluțiilor, ci 
ca un comunist care înțelege 
că realizarea în bune condiții a 
sarcinilor de partid nu este o

Sâptăminâ viitoare
pc ecrane

„.Mofturi 1900”
lui I. L. Ca- 
materialul pe

r
Șapte schițe ale 

ragiale au furnizat _______  r.
baza căruia Jean Georgescu, care 
semnează și regia, a realizat sce
nariul filmului „Mofturi 1900".

Distribuția reunește cîțica din 
cei mai talentați actori ai scenei 
și ecranului nostru: Grigore Va- 
riliu-Biriic. Alexandru Giugartr, 
Cella Dima. Mircea Crișan, Mar
cel Anghelescu.

Filmul a fost realizat in Stu
dioul „București".

„Patru
într-o

.■j. ■0

fete
curte"

>■
.■ ?

-

Noua producție 
din R. P. Ungară 
intr-o curte" 
riul lui Jozsef Solymar. Regia este 
semnată de Păi Zolnay. Din dis
tribuție: Mari Tărocsik, Miklos 
Gâbor.

a studiouriloi 
„Patru fete 

are la bază scena-

„Cronică
cubană" i

*

Sîrnbătă 27 februarie a.c. 
s-au încheiat lucrările celei 
de-ă IV-a sesiuni de comuni
cări științifice a întreprinde
rii Prospecțiuni și Laboratoa
re a Comitetului Geologic ale 
cărei lucrări au reliefat mun
ca colectivului de geologi, mi- 
nefâlogi, geofizicieni, pedologi 
și chimiști îndreptată în ac
țiunea de cercetare și punere 
în evidență a bogățiilor sub
solului nostru.

Comunicările științifice ale 
celei de-a IV-a sesiuni a în
treprinderii Prospecțiuni și 
Laboratoare desfășurată de-a 
lungul a cinci zile au abordat 
prbbleme ridicate de prospec
țiunile din domeniul minera
logiei, geologiei, geochimiei, 
geologiei tehnice, hidrogeolo- 
giei, pedologiei și geofizicei, 
aducînd contribuții la cunoaș
terea unor noi metode de lucru 
pe teren și în laboratoare, pre
cizări de ordin stratigrafie, 
tectonic și genetic, sau repre- 
zentîhd rezultate economice 
deosebite.

S-au remarcat comunicările 
asupra grafitului din Carpatii 
Meridionali, asupra miocenu- 
lui subcarpatic dintre V. Cra- 
căului și V. Sucevei și pros
pecțiunile hidrogeochimice din 
bazinul văilor Cerna și Motru, 
precum și rezultatele obținu
te în prospecțiunea sărurilor 
de potasiu și a studiilor elec
trice și magnetice din crista
linul Carpaților Orientali.

Discuțiile ce au urmat co
municărilor, la care au parti
cipat numeroși specialiști din 
diferite organizații economice 
ce execută cercetări și pros
pecțiuni geologice, au scos în 
evidență aportul geologilor 
prospector! din întreprinde
rea Prospecțiuni și Labora
toare, la rezolvarea unor pro
bleme majore pentru mărirea 
bazei de materii prime nece
sare industriei socialiste.

Complexul de sere din Arad Foto : AGERPRES

Săptămîna viitoare apare pe 
ecrane o producție a studiourile» 
cubaneze, intitulată „Cronică ca
bană", in regia lui Ugo Vlive, 
care este și coautor al scenariu
lui. In rolurile principale: Pedro 
Alvarez, Juan Canas, Adela Es- 
cartin și Sindo Triana.

*
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22. II. 1965. Scrisoarea Ele

nei Bodea din comuna Slătioa- 
rele ne-a prilejuit unele reflec
ții. Nu ne referim la „laconis
mul" exagerat al scrisorii. In 
fond, scrisoarea era oarecum o- 
cazională și avea mai mult me
nirea să însoțească poezia Ioa
nei Răducu: „Azi în sat e 
sărbătoare". Și totuși... Să ad
mitem, așa cum ne scrii, că-n 
clasa voastră ar fi destui elevi 
care „nu învață, nu scriu, sînt 
indiscipliiiați și altele". Pen
tru a discuta o asemenea pro
blemă, chiar n-ai răgazul unei 
scrisori mai detailate? De ce 
nu învață? De ce nu scriu? Ce 
înseamnă „altele"? Crezi că 
putem ghici? Ne asiguri că 
s-au luat mereu măsuri pen
tru îndreptarea lor. Dar s-au 
luat într-adevăr măsuri ? 
Sau au fost măsuri la fel de 
laconic expediate ca și cele 10 
rînduri ale scrisorii în care ne 
vorbești despre toate aceste 
probleme ? Convinși fiind că 
scrisoarea e doar un „accident" 
determinat de o mare „criză de 
timp", așteptăm o nouă scri
soare... cu adevărat scrisoare 
și nu bilețel informativ.

Tot azi — 22 — o scrisoare 
de la eleva Zoica Bacula din 
Cernavodă. Prima jumătate — 
Zoica va regreta din nou că 
n-o putem publica „textual" — 
e închinată grijii pe care o da
torăm „colegului de lingă noi". 
O grijă care ar implica, în 
primul rînd, un interes real 
față de felul în care se pregă-

tește, într-un cuvînt, începutul 
adevăratei colegialități. O e- 
levă — Stela — în trecut nu 
printre fruntașele clasei, a a- 
juns, mulțumită acestei atenții 
permanente a colegilor, să în
vețe mai bine și, ceea ce e cel 
mai important (cum afirmă 
Zoica Bacula) „să judece sin
gură".

Două lucruri, însă, ne-au in
trigat. Atenția, grija față de 
cel de alături — nu trebuie 
nici o dată să-l jignească pe 
cel ajutat, să-l pună în infe-

pentru repaus, pentru recreie- 
re, pentru ca să poți trece o- 
dihnită și mai ales atentă la 
următoarea oră de curs. Dacă 
transformăm recreațiile în 
„ore" de meditație, de recapi
tulări intense, de examinări 
fulger, mi-e teamă că mai mult 
pierdem decît am cîștiga prin- 
tr-o 
însă, 
doar 
răm.

recreație reală. Poate, 
din nou a fost vorba 
de o excepție... Să spe-

23. II 1965. Torok Dezideriu

meinică individuală, o atenție 
deosebită acordată orelor de 
instruire practică, un control 
și o îndrumare continuă din 
partea pedagogilor, profesori
lor, diriginților. „Cheia uni
versală" rămîne și aici studiul 
individual (cine așteaptă să 
prindă totul “din zbor", nu 
prinde cel mai adesea nimic; 
uneori deziluzii, regrete). 
Timpul liber — așa cum ne 
scrie Torok — nu este nici el 
irosit. (Trebuie să citești, să 
te distrezi, să faci sport. Dar... 
totul cu măsură!) Și, în sfîrșit, 
o atenție deosebită orelor de 
lucru la strung, la freză, prac
ticii în producție. Pentru că 
numai aici îți verifici cu ade-

tontă și ea. Dar cel mai impor
tant, dragă Camelia, ni se pare 
a fi definirea, din timp, a apti
tudinilor, a „vocației", a adevă
ratei pasiuni. Portretul carica
tural al „domnișoarei A. C. 
care vrea să devină actriță" 
nu-i lipsit de virtuți. A juca 
teatru în viață, a încerca să 
pari ceea ce nu ești, a simula 
„emanciparea" — e, în gene
ral, reprobabil. Dar în rest, 
hai să ne gîndim: Ți se pare 
chiar atît de „grav" ca la 
17—18 ani să-ți placă să dan
sezi, să te plimbi ? (Firește, 
fără să-ți faci din asta o pro
fesie și nici într-un caz «ițind 
de îndatoririle de fiece zi). Iar

„colectivul unit" împotriva ce
lor care trag „clasa înapoi" ? 
Și cum ați trecut de la „hotă- 
rîrea" de a-i ajuta, la ajuto
rul în sine ? Dacă ne răspunzi, 
ar fi un „succes publicistic'1. 
II așteptăm.

Continuare la „Jurnalul de bord“
rioritate, să-i dea sentimentul 
că-i supus continuu unei „ur
măriri" și unui „examen". Or, 
întrebările pe care i le-ați pus 
Stelei în timpul recreației 
erau... cam lipsite de tact și 
ar fi putut avea efectul con
trar. ,Să sperăm, însă, că n-am 
înțeles noi bine și că de vină 
e „literaturizarea" scenei... Ar 
mai rămîne, în acest caz, pro
blema recreațiilor. E drept, 
crearea unor reguli pentru 
buna desfășurare a recreațiilor 
ar fi mai mult decît inutilă. 
Doar cele 10 minute sînt ne
cesare real pentru odihnă,

de la grupul școlar „Unio" 
din Satu Mare ne informează 
în numele colegilor săi din a- 
nul II — specialitatea sculeri- 
matrițeri — cum se pregătesc 
ei să devină, cităm: „Oameni 
de nădejde", pentru că acea
sta e adevărata dorință a unor 
elevi ca Nițu Nichita, Fuliaș 
Gheorghe, Mircea Munteanu 
sau Conț Iustin : să fie la înăl
țimea așteptărilor, adică oa
meni, într-adevăr, „de nă
dejde !“

Secrete prea mari, după cum 
ne spune Torok Dezideriu, 
n-ar exista: o pregătire te-

vărat și îți desăvîrșești cuno
ștințele de viitor sculer-matri- 
țer — aici te confirmi sau nu 
omul, cu adevărat, de nădejde.

Dorința Cameliei Costache, 
elevă a Școlii medii nr. 1 
Mangalia de a deveni ziaristă 
și mai ales scrisorile ei, denu
mite cu modestie „simple co
municări" ne-au prilejuit și 
ne-au obligat, prin sincerita
tea lor, la o „comunicare" la 
fel de simplă și sinceră. Ne 
bucură perseverența. Media 
„10“ la limba romînă e impor-

cit privește dorința ei de a de
veni actriță — dacă dorința e 
dublată de talent — cine știe, 
poate ar trebui ajutată... In 
consecință, asupra portretului 
domnișoarei A. C. mai trebuie 
lucrat, revizuit, refăcut. Pu
blicistica e și ea o meserie, de 
loc ușoară (iar după părerea 
marilor publiciști — cea mai 
grea). Să nu te sperie deci ob
servațiile. „Primul succes" — 
cea de a doua comunicare — 
l-am fi dorit mai analitic. Ce 
înseamnă „a trage clasa îna
poi ?" Și ce înseamnă „un co
lectiv unit ?“ Pe scurt, ce face

24. II 1965. Ana Hirtescu, 
corespondenta noastră de la 
Școala medie nr. 3 din Bacău 
consideră, pe bună dreptate, 
că ,.a fi elev... e o etapă ho- 
tărîtoare în pregătirea pentru 
viață'. Nu învățăm doar de 
dragul notelor mari, ci pentru 
că acestea... corespund, în 
fapt, pregătirii profesionale. 
După cum notele 5—6 nu sînt 
grave numai prin nivelul în 
sine al pregătirii mediocre, ci 
prin faptul că ne obișnuiesc cu 
ideea că putem trece prin via
ță și cu note de acest fel, ne 
obișnuiesc cu mediocritatea. 
Poate de aici și obligația de 
a le combate mai hotărît, și 
obligația de a ne judeca, sin
guri, mai aspru, pentru aceste 
calificative. In ceea ce priveș
te problema stilului de muncă 
despre care ne scrie Ana Hîr- 
tescu, am adăuga un singur 
lucru: necesitatea de a-ți cu- 
oaște real aptitudinile, felul 

de a fi, „zonele" în care ai mai 
avea ceva de făcut. Un efort deci 
de a te cunoaște, de a te orga
niza, intr-un cuvînt de a te for
ma. Dar asupra acestor pro
bleme. mult mai pe larg, vom 
reveni în viitoarele noastre 
discuții-„jurnal".

D. D

treabă ușoară și nu poate fi în
făptuită fără cîștigarea cu răb
dare a încrederii oamenilor. 
Evitînd promisiunile vagi, cu
vintele călduțe, Strihan condu
ce aparatul de partid al plasei 
B în încrîncenarea de clasă, 
deosebit de ascuțită în acele 
momente febrile din preajma a- 
legerilor.

Comuniștii din orașul B. sînt 
înfățișați avînd o problematică 
bogată, nuanțată cu finețe de 
romancier. Din filele cărții se 
desprinde, alături de figura lu
minoasă, cuceritoare a lui Ilie 
Strihan, tînărul Manole. Intr-un 
viu proces de maturizare poli
tică Manole are deja atributele 
membrului de partid prin gene
rozitatea cu care înconjoară pe 
cei neîndreptățiți, prin spiritul 
de justiție socială care-i carac
terizează noua sa muncă de ac
tivist de partid. O apariție tot 
atît de proaspătă, de un ro
mantism de bună calitate, este 
și Cristina. Mai puțin realizată, 
artifical prezentată este neînțe
legerea ce fisurează cuplul pe 
care-1 formează soții Voichiță, 
activiști de partid.

Nicolae Țic dovedește și o 
bună stăpînire a largilor miș
cări dramatice cum ne-o dove
desc paginile cuprinzînd con
fruntarea dintre Ilie Strihan și 
fostul rege Mihai I, ce se des
fășoară în aparențe protocola
re, dar care exclud concesiile ; 
sau nararea funeraliilor făcute 
lui Manole, victimă a uneltiri
lor criminale. Dominantă în a- 
cest roman este observația vi
zuală, care permite reținerea 
detaliului semnificativ, sau în- 
groșarea pînă la caricatură a 
portretelor din larga galerie 
prezentă în carte, a reprezen
tanților partidelor „istorice" de 
tristă memorie. O carență a 
cărții, o constituie necentrarea 
narațiunii pe un moment cheie 
de maxim dramatism. De aici 
tonul egal al relatării, excepție 
făcînd momentele amintite.

Deși indicația autorului care 
însoțește ultimul rînd al Cărții 
— „aici se încheie o etapă din 
viața lui 
turisește 
Țic de a 
devenirii
cu o mie de blesteme" este mai 
mult decît atît — o reușită evo
care ■ artistică a momentelor 
dramatice care au dus la victo
ria categorică a forțelor demo
cratice în alegerile din noiem
brie 1946. Și totodată o reușită 
a tînărului prozator.

Hie Strihan" — rnăr- 
intentia lui Nicolae 
realiza un roman al 
unui erou, „Orașul

V. ARACHELIAN

Perspectivele
unui debut

Recentul concert al Filarmonicii 
bucureștene, la pupitrul căreia a 
apărut tînărul dirijor Ion Baciu de 
la Filarmonica din lași, se înscrie 
printre cele mai reușite manifestări 
simfonice care au avut loc, în ul
timul timp, în Capitală.

Succesul a fost înainte de toate 
asigurat de prezenta la pupitru a 
tinărului dirijor. Aflîndu-se la pri
mul său concert în Capitală, Ion 
Baciu a dovedit o deplină stăpîni- 
re a artei dirijorale și, în același 
timp, o profundă capacitate de a 
discerne și reda logic, sensurile 
expresive ale muzicii. Ion Baciu 
posedă o gestică simpiă, discretă, 
caracterizată prin sobrietate, pre
cizie și dezinvoltură, capabilă să 
comunice orchestrei cele mai diver
se intenții interpretative. în ma
niera sa dirijorală nu apare nimic 
spectaculos, ostentativ.

Tînărul dirijor s-a impus de la 
prima piesă a programului, Simfo
nia nr. 97 de Haydn, în interpre
tarea căreia a fost evidenta ten
dința respectării întocmai a stilu
lui componistic și a facturii melo
dice proprii creației haydniene.

Punctul forte al programului l-a 
constituit însă interpretarea Sim
foniei a III-a de Enescu. Dovedind 
o profundă cunoaștere a partiturii 
și o bună înțelegere a specificului 
expresiei muzicale enesciene, ion 
Baciu a reușit să realizeze logic 
multiplele planuri sonore ale lu
crării, într-o interpretare emoțio
nantă. Îndeosebi în părțile â Il-a 
și a III-a el a stăpînit cu fermitate 
vastul aparat orchestral și coral, 
folosit de George Enescu în a- 
ceastă simfonie, subliniind convin
gător atît momentele de puternică 
încleștare dramatică, prezentate în 
partea a Il-a, cit și pe cele de în- 
gîndurare și meditație, ori de in
tensă expresie epică din partea a 
III-a.

Cea de a treia piesă a progra
mului — Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de BeethOven — 
ne-a prilejuit o plăcută reîntîlrtire 
cu pianista Lidia Cristian preocu
pată de astădată permanent de 
redarea, în stil, a acestei lucrări 
în care se întîlnesc și momente 
de luminoasă melodicitate de tip 
mozartlan, dar și de adîncă expre
sivitate filozofică, proptii operei 
beethoveniene.

Față de nivelul, In cea mai mate 
măsură, ridicat al acestui concert, 
cele cîteva decalaje, că și intona
ția, uneori nesigură a suflători
lor au fost, sperăm, accidentale.

Recentul concert al Filarmonicii, 
ridică din nou problema grijii pe 
care organizatorii vieții muzicale 
din Capitală trebuie s-o aibă pen
tru programarea periodică, în frun
tea primelor orchestre simfonice 
ale tării, a tinerelor talente din 
toate centrele muzicale.

VASILE DONOSE
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regiunile Argeș, ClujAin

Serbarea Q

abecedarului
de Dorel Dorian

itlul nu ascunde 
subtilități meta
forice. Consem
nează un fapt. 
La Școala me
die nr. 6 din
Ploiești — din 

noul cartier de locuințe de 
pe bulevardul Republicii — 
a avut loc o serbare. O ser
bare aparte, care, prin simpla 
ei denumire, a avut darul si 
ne surprindă și să ne emoțio
neze. Să ne surprindă prin 
Originalitate, să ne emoțione
ze prin semnificații.

Sărbătoriții, elevii clasei 
iutii, au terminat abecedarul; 
au învățat toate literele de la 
„a“ -pînă la ,,zet“ : iar învă
țătoarea lor, tovarășa Arghira 
Iliescu, a înțeles (a intuit ori 
a descoperit) că momentul a- 
cesta, hotăritor în viața aces
tor copii, se-cuvine înscris în 
memoria lor afectivă, se cere 
adus la cunoștința părinților 
ca un eveniment de maximă
importantă și se impune a 
fi, mai presus de toate, săr
bătorit. Așa s-a ajuns pentru 
prima oară în istoria Școlii 
medii nr. 6 — și poate, pen
tru prima oară în. istoria. tu
turor școlilor lumii la , o 
serbare intitulată, dați-mi
voie să consemnez cu majus
cule, SERBAREA ABECE
DARULUI.

Mărturisesc că am încercat 
o clipă dorința de a-mi a- 
minti primele mele „liniuțe", 
drepte, ori înclinate, „cîrli- 
gele“, apoi primul ,,a“, parcă 
un „A“ mare, azi l-aș numi 
de tipar... Dar au trecut ani 
și, speriat de lipsa mea de 
memorie și de convingerea că 
abecedarele au evoluat, am 
alergat prin vecini să împru
mut de la vreun copil de vîr- 
stă școlară un abecedar. Unul 
nou. Și l-am împrumutat... 
L-am găsit.

Prima literă — „a". De la 
arici, alune, avion. Un „a“ 
rostit clar, cu gura larg des
chisă și, după cum îmi suge
rează imaginea din abecedar, 
un „a“ prelung ca la un con
sult medical.

A doua literă, prin simpli
tate, e „u“. De la urs, loco
motiva — pufăie, pentru me
morizare probabil, „u-u-u-u- 
u-u..."

Urmează asocierea prime
lor 2 litere.

Au! M-arn împiedicat și 
am căzut 1

Au! Greu mai e și abece
darul...

A treia literă — „m“ — de 
la mure și mere, de la mor
covi și miei. Și din nou, prin 
asociere cu prima și prin re
petarea silabei ma-ma!

Încerc să-mi imaginez ulti
mele zile dinaintea serbării. 
Copiii ajunseseră la ultimele 
lecții, la grupurile de litere 
ceva mai complicate „ghe“ și

„Ghe“ de la ghețuș...,
„Ghi“ de la ghiocei...
Dar elevii clasei iutii au 

terminat abecedarul. Au în
vățat poezii, au învățat cîn- 
tece — mi-amintesc de exce
lentul „Marile emoții mici" 
— și acum, în fața părinților 
și împreună cu ei sărbătoresc 
evenimentul. Emoția se simte 
acasă la ea... Dar e emoția unei 
mări bucurii. Iar marea des
coperire a tovarășei învăță
toare Arghira Iliescu e tocmai 
aceasta: avem dreptul și mai 
ales datoria să ne facem cit 
mai des bucurii. Să „inven
tăm" serbări, serbări adevă
rate, noi, pline de semnifica
ții. Pentru că serbarea abece
darului e prima dintr-un lung 
șir de serbări, culminînd pes
te ani, la terminarea școlii, 
cu marea serbare a maturi
tății.

Ultima exista. Acum există 
și prima. Și pentru această 
serbare, în numele sărbători
ților care vor înțelege semni
ficația serbării abia cu trece
rea anilor, în numele părinți
lor — chiar și a celor care de 
emoție au uitat să vă mulțu
mească— și mai ales, in nu
mele celor care o să vă ur
meze exemplul, vă mulțumim 
și noi din toată inima, stima
tă tovarășă Iliescu — ca și tu
turor învățătorilor care au 
vregătit cu cei mai mici șco
lari asemenea serbări — pe 
această cale modestă, a cu- 
vîntului scris...

Elevt din anul II horticulturii — Scoală Mtaic* AerHeuM ar.
1 Roman — ttudiritd fmeteJor

Foto: X. STHXMUAN A^erpres)

SPORT•SPORT
Campioni gata de start...

■ iui a marginea ora- 
' șului Iași, acolo 

unde se sfîrșește 
strada Păcurari, a- 
proape de albia 
Bahluiului se înal
ță silueta impună

toare a unei întreprinderi bine
cunoscute, Fabrica chimică nr. 
2. în cei aproape 10 ani care 
au trecut de cînd s-a pro4us 
aici prima șarjă de penicilină 
rominească. sortimentele de 
medicamente realizate în sec
țiile moderne ale fabricii s-au 
înmulțit cu alte peste douăzeci 
de feluri de antibiotice și de
rivate. întreprinderea ieșeană a 
reușit să se numere astăzi prin
tre unitățile fruntașe ale indus
triei de medicamente din țara 
noastră.

Cam în același timp s-a năs
cut și asqciația sportivă „Peni- 
cilina**. Numele ei este cunos
cut în prezent nu numai în 
orașul și regiunea Iași, ci și în 
alte orașe din țară.

Faptul este firesc, deoarece 
an de an „Penicilina” a înre
gistrat succese apreciate. Nu
mărul membrilor U.C.F.S. trece 
acum de 1 500. Aceștia își des
fășoară activitatea în cadrul 
celor 12 grupe sportive, care 
se dovedesc active mai ales cu 
prilejul unor competiții de am
ploare, care se adresează tutu
ror, tineri și vîrstnici. Astfel, 
la Spartachiada republicană or
ganizată în vara anului trecut 
au participat aproape toți tine
rii fabricii. Cei care au reușit 
să obțină rezultate promițătoare 
au fost promovați în secțiile pe 
ramură de sport. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu prilejul 
primei etape a Spartachiadei de 
iarnă, ediția 1964/1965. Consiliul 
asociației a sprijinit grupele 
sportive pentru organizarea u- 
nor întreceri atractive. Colabo
rarea cu organizațiile U.T.M. din 
întreprindere se reflectă și în 
numărul mare de participanti, 
peste 700, atrași în competiție. 
Ei s-au întrecut la gimnastică, 
haltere, șah, tenis de masă, la 
concursurile de orientare turis
tică și, în lipsa zăpezii și a pa
tinoarelor, au luat startul la di-

fente concursuri atletice si 
și-au măsurat forțele Intr-o altă 
disciplină sportivă îndrăgită : 
popicele.

Merită sublimat faptul că 
participantii Ia prima etapă au 
fost îndrumați de către 24 de 
instructori sportivi voluntari, 
aceștia avînd sarcină din par
tea conciliului asociației, să de
pisteze elementele talentate pe 
care să le atragă spre una din 
cele 8 secții pe ramură de 
sport.

Printre participanții la etapa 
a II-a a Spartachiadei se află si 
muncitoarea Nina Savu, con-

'i
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a tineretului

clătii sportive si să se Obiș
nuiască cu atmosfera concursu
rilor oficiale. Aceasta ii 
ajuta desigur să realizeze 
comportare cit 
etapa a II*a a 
de iarnă.

Ce fac ceilalți
etapa I a Spartachiadei de iar
nă ? Deocamdată așteaptă spar- 
tachiada de... vară. Consiliul 
asociației ar trebui să depună 
strădanii pentru a asigura o 
continuitate In activitatea spor
tivă pentru toți cei care au 
participat la prima etapă, or- 
ganizind întreceri la nivelul 
asociației, al grupelor sportive 
din fabrică.

Asemenea competiții ar oferi 
posibilitatea ca tot mai mulți 
tineri să-și treacă normele pen
tru cucerirea Insignei de poli
sportiv. -

va 
o 

înmai bună 
Spartachiadei

participant! ia

Crisana si
J J

Dobrogea
ie

ia ti a-

ar-

tini

nivelului de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate. 
Toate acestea constituie un 
izvor de îndreptățită mindrie. 
patriotică, satisfacție și in- 
credere în viitor pentru în
tregul nostru popor. Vorbito
rii au scos in evidență reali
zările dobîndite de oamenii * 
muncii din regiunile Argeș. 
Cluj. Crișana și Dobrogea in = 
dezvoltarea economică și cul
turală. în creșterea nivelului 
de trai.

înfăptuirea sarcinilor însu- 
flețitcare stabilite de Congre
sul al in-lea al Partidului 
Muncitoresc Romin este rodul *’ 
activității entuziaste, pline de * 
avint și abnegație a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității. Aceasta reflectă ma
rea forță și superioritatea orin- 
duirii socialiste, care a descă
tușat energia creatoare a ma
selor de milioane, participante 
active la conducerea statului, 
la rezolvarea problemelor ob
ștești : ele confirmă justea 
politicii științifice a partidului, 
pusă în slujba intereselor vi
tale ale poporului. Rezultatele 
obținute, ce vor fi întregite 
prin realizarea sarcinilor ulti
mului an al șesenalului, repre
zintă o temelie trainică pentru 
noi succese. în prezent se ela
borează Directivele cu privire 
la noul plan cincinal, a căror 
înfăptuire va duce la noi pro
grese în înflorirea patriei so
cialiste, dezvoltarea economică 
a țării și ridicarea bunăstării 
maselor.

în cuvîntul lor, vorbitorii 
au subliniat că prietenia și . . 
alianța frățească cu toate ță
rile socialiste formează bazâ 
de neclintit a politicii exter
ne a Republicii Populare Ro- 
mîne. Partidul și statul nostru 
militează perseverent pentru 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare dintre țările socialiste 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționa
lismului socialist, a respectă
rii independenței și suverani- ! 
tații naționale, egalității în 
drepturi și avantajului re
ciproc — principii care consti
tuie condiția primordială a u- 
nității și coeziunii acestor 
țări, a exercitării rolului de
terminant al sistemului socia
list mondial asupra dezvoltă
rii omenirii. Poziția partidului 
nostru privind căile întăririi 
coeziunii țărilor socialiste și 
mișcării comuniste internațio
nale, expusă în Declarația 
Plenarei C C. al P.M.R. din 
aprilie 19S4, reprezintă ex
presia preocupării sale neabă
tute pentru creșterea forțelor 
socialismului mondial.

Vorbitorii au relevat că 
Republica Populară Romînă se 
manifestă pe arena interna
țională ca un factor activ in 
lupta pentru consolidarea pă
cii. împreună cu celelalte 
țări socialiste și cU alte state 
iubitoare de pace, țara noas
tră militează consecvent pen
tru încetarea cursei înarmă
rilor și interzicerea armelor 
nucleare, înlăturarea rămăși
țelor celui de-al doilea răz
boi mondial. înfăptuirea de
zarmării generale.

Adunările cetățenești expri
mă unitatea de nezdruncinat 
a întregului popor în jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ade
ziunea fierbinte a milioanelor 
de alegători față de politica 
partidului, hotărîrea lbr fermă 
de a da viață acestei politici, 
de a asigura victoria în alegeri 
a candidaților Frontului De
mocrației Populare, votînd ast
fel pentru noi succese în de- 
săvîrșirea construcției socia
liste și înflorirea patriei, pen
tru pace și bunăstare.

tea partdum:*
In adunarea cetățenească 

din Oradea vorbitorii au rele
vat progresele realizate in a- 
nii puterii populare in dezvol
tarea economică a orașului și 
regiunii

-Oradea cunoscută in trecut 
doar ca o localitate comerci
ală. a spus Emil Copcea. mun
citor la Uzina -înfrățirea*, 
are astăzi reputația unui cen
tru industrial înfloritor, unde 
zeci de mii de oameni ai mun
cii se află intr-o întrecere 
susținută pentru produse de 
înaltă tehnicitate, care să 
poarte eticheta de prestigiu a 
întreprinderilor orădene .În
frățirea* livrează raașini-u- 
nelte în peste 30 țări ale 
lumii, iar Fabrica „Sinteza* 
în 18 țări*. Gheorghe Pantea. 
directorul Fabricii ..Sinteza*. 
Rozalia Tier, muncitoare la 
întreprinderea „Solidaritatea*. 
Ana Severeanu, tehnician la 
Fabrica textilă „Crișana*. au 
arătat că în rindurile colecti
velor respective a găsit un pu
ternic ecou chemarea, înscrisă 
în Manifestul Frontului De
mocrației Populare, de a obți
ne noi succese în industriali
zarea socialistă a țării; ei 
s-au referit cu mîndrie la 
faptul că in regiunea Crișana 
se pun bazele unei noi ramuri 
a metalurgiei neferoase din 
țara noastră prin crearea Uzi
nei de alumină**.

Eugen Țugulea, directorul 
Teatrului de Stat, Adalbert 
Todor, directorul Școlii medii 
nr. 3, și elevul Alexandru Ga- 
liță, de la Centrul școlar pro
fesional Oradea, au subliniat 
înflorirea culturii, artei, în- 
vățămîntului în orașele și sa
tele regiunii, au vorbit despre 
cartierele noi cu mii de apar
tamente și așezămintele so- 
cial-culturale ridicate la Ora
dea în ultimii ani.

Subliniind realizările obți
nute în ultimii ani, participan
ții la adunările cetățenești au 
făcut numeroase propuneri 
privind dezvoltarea economică 
și culturală a regiunilor, mai 
buna valorificare a resurselor 
locale, gospodărirea orașelor 
și satelor, activitatea sfaturi
lor populare. Pretutindeni, a- 
dunările cetățenești au expri
mat hotărîrea cetățenilor de a 
munci cu avînt pentru dezvol
tarea economiei naționale, 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pfe anul 1965, ultimul an 
al șesenalului, de a sprijini pe 
viitorii deputați în întreaga 
lor activitate.

întâmpinați cu puternice a- 
plauze, cu însuflețire și căl
dură, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Bîrlădeanu și Le- 
ontin Sălăjan au luat cuvîn
tul în încheierea adunărilor.

După ce au relevat atmosfe
ra de avînt politic cu care 
masele largi întîmpină alege
rile de la 7 Martie, important 
eveniment în viața țării, vor
bitorii au arătat că dezbaterile 
prilejuite de campania electo
rală, de întîlnirile dintre can
didați și alegători înlesnesc 
întărirea legăturii organelor 
de stat cu masele, soluționa
rea unor probleme de interes 
general Și local. înfățișînd mă
rețul tablou al succeselor do
bîndite de țara noastră pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste, vorbitorii au su
bliniat că cei patru ani care au 
trecut de la alegerile preceden
te au marcat noi și remarca
bile realizări în industrializa
rea țării, dezvoltarea agricul
turii socialiste, înflorirea cul
turii și ridicarea continuă a

Iui față" de cooteeAtorul său 
mcereat — Paroduă Muncno- 
resc Rnm:- a botănrh de a 
întări votul dat eandxdstior 
F DJ* prin noi succese rtî 
înfăptuirea politSch parricu- 
kn și statului. Dine glas 
satisfacției trezite ia numite 
lor de fiecare capstoL de fie
care riad din Manifestul Con
siliului Națiocai al FJJJ». 
participanta la adunări au 
subliniat aportul întreprinde
rilor. unităților agricole și in
stituțiilor din care fac parte 
Ia realizările amintite în Ma- 

au reafirmat hotărîrea
lor de a da viață programului 
luminos de desăvârșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Referindu-se La dezvoltarea 
industrială a Clujului, tov. Ion 
Găvozdea. de la Trustul regio
nal de construcții, și Andrei 
Haimagy. de la Atelierele de 
reparat material rulant „16 
Februarie*, au arăta: că va
loarea producției globale a 
crescut in anul 1964 in între
prinderile orașului Cluj cu 
peste 60 la sută in comparație 
cu 1959. In ultimii patru ani au 
fost construite secția de elec- 
trocorindon a uzinelor „Car- 
bochim*. secția de sinteză și 
fabrica de oxigen ale între
prinderii ..Terapia*, noile hale 
de fabricație ale uzinelor 
„Tehnofrig*. „Unirea* și al
tele. In ultimii patru ani au 
fost date in folosință în re
giunea Cluj 9 200 apartamente.

..Ca in întreaga noastră pa
trie. o continuă înflorire au 
cunoscut știința și cultura 
Clujului, aducind o prețioasă 
contribuție la îmbogățirea pa
trimoniului culturii Romîniei 
socialiste* — a subliniat 
acad. Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai*. El a exprimat in 
cuvinte pline de căldură re
cunoștința oamenilor de știin
ță și cultură clujeni pentru 
grija pe care partidul o acor
dă dezvoltării acestui centru 
cultural al țării. A. Negucio- 
iu. secretarul comitetului de 
partid al centrului universitar 
Cluj, a amintit că au luat fi
ință facultățile de fizică și 
științe economice la Universi
tatea „Babeș-Bolyai**, faculta
tea de electromecanică la 
Institutul politehnic și aceea 
de medicină veterinară la- In- 
stitutul agronomic. în institu
tele de învățămînt muUC„.a a
cursurile de zi sînt frecventa-'. lui naval, muncitorul fruntaș 

Gheorghe Badea a arătat că 
înaltul spirit de răspundere 
în folosirea utilajelor, preocu
parea pentru însușirea tehni
cii moderne și realizarea u- 
nor produse de nivel calitativ 
superior constituie principala 
preocupare a colectivului. 
„Datorită creșterii schimburi
lor comerciale ale țării, a 
spus Nicolae Ștefănescu, co
mandantul motonavei „Tran
silvania* — capacitatea flo
tei noastre a crescut de 4,1 
ori față de anul 1960. în 
planul de perspectivă este 
prevăzută dezvoltarea în con
tinuare a flotei noastre mari
time comerciale și a traficu
lui portuar, în care scop se 
desfășoară importante lu
crări de extindere a portului 
Constanța1*.

„Institutul nostru — a ară
tat Paul Borcea, rectorul In
stitutului pedagogic din Con
stanța, se numără printre cele 
mai tinere din țară. Prima 
promoție de profesori a pără
sit băncile facultăților anul 
trecut, fiind repartizați în sa
tele regiunii. Pentru grija pă
rintească ce li se arată, ei își 
exprimă hotărîrea lor de a 
învăța și mai bine, de a-și

pro-

con- 
uni- 
care 

orașelor

dese politicii izțeâepte 
perfidului. de dezvoltare 
raonioasă a tuturor regiunilor 
țării, de valorificare superioa
ră a resurselor naturale- 
-Combinatul nostru. utilat cu 
termică mocemă. a arătat ing. 
Victor Cheia, directorul C.I.L. 
Pîtești. prelucrează zilnic 89 
vagoane masă lemnoasă : 
prin valorificarea superioară 
si complexă a lemnului, aces
ta este transformat in mobilă, 
placaj, plăci fibre lemnoase 
Toate eforturile colectivului 
nostru sînt îndreptate spre 
continua perfecționare a cali
ficării profesionale și folosirea 
cu maximum de randament a 
utilajelor de înaltă tehnicita
te. astfel ca să putem îmbu
nătăți continuu calitatea 
duselor*.

Descriind amploarea 
strucțiel de locuințe și 
tăți sccial-culturale, 
schimbă înfățișarea
țării, ing. Constantin Popescu, 
șeful grupului de șantiere de 
construcție nr. 1 Pitești, a a- 
rătat că în Pitești s-au con
struit, în ultimii patru ani, 
peste 3 000 de apartamente, 
120 săli de clasă, iar în par
tea de sud a orașului a înce
put construcția unui nou car
tier de locuințe, care va avea 
peste 4 000 de apartamente.

„Sint adine recunoscătoare 
partidului nostru pentru mi
nunatele condiții de muncă și 
de viață create de puterea 
populară, a spus cu emoție 
muncitoarea textilistă Paras- 
chiva Petrescu. Crescînd o 
dată cu republica noastră, noi, 
generația celor 20 de ani ai 
libertății, avem posibilitatea 
să dăm viață visurilor noas
tre celor mai scumpe. Votînd 
pentru prima oară la 7 Martie 
1965. imi voi da votul candi
daților Frontului Democrați
ei Populare și voi întări votul 
prin noi succese în întrecerea 
socialistă*.

Adîncile prefaceri înnoitoa
re care și-au pus amprenta 
pe dezvoltarea economică și 
culturală a Constanței, și au 
întinerit fața Dobrogei, au fost 
evocate de numeroși vorbitori 
în cadruj adunării cetățenești 
din Constanța. Vorbind despre 
importantele investiții făcute 
de stat pentru înzestrarea cu 

' tehnica modernă a Șantieru-

A CONSTANTIN
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troloarea Mariana Rogojină. 
Ele s-au dovedit cele mai bune 
gimnaste, dintre cei 350 de par
ticipant! la concursurile orga
nizate în prima etapă. Mecani
cul Ion Creangă s-a evidențiat 
ca unul dintre cei mai talentați 
halterofili. O comportare meri
torie au avut și operatoarea 
Creta Marcu, inginerii loan 
Atidosei și Simca Vaisbuc care 
vor reprezenta asociația in în
trecerile de șah din etapa ur
mătoare.

Și lista campionilor care, 
pînă la 10 martie, cînd se în
cheie etapa a II-a a Spartachia
dei de iarnă, vor depune toate 
eforturile pentru a reprezenta 
cu cinste „Penicilina-* este 
mult mai cuprinzătoare. Acum, 
campionii asociației continuă 
antrenamentele ajutați de an
trenori și instructori voluntari, 
în dorința de a obține o formă 
cît mai bună. Prin participarea 
la diferite competiții locale ei 
au prilejul să-și verifice sta
diul de pregătire, în compara
ție cu reprezentanții altor aso- (Agerpres)
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Intelectuali 
cu un larg 

orizont științific 
și cultural

tică și științifică tot mai rodnică, 
să asigurăm studenților o înaltă 
calificare profesională, astfel în- 
ât la absolvire aceștia să posede 
cunoștințe la nivelul dezvoltării 
științei și culturii contemporane, 
pentru a putea face față cu 
succes cerințelor practice ale do
meniului în care își vor desfă
șura activitatea.

Principala sarcină căreia not 
cu toții — cadre didactice 
vîrstnice și tinere — ii a- 

cordăm o atenție deosebită, este 
ridicarea continuă a procesului 
de învățămînt. Dorim ca prele
gerile, seminariile, lucrările de 
laborator și toate celelalix acti
vități universitare să dea studen
ților cunoștințe tot mai bogate, 
tot mai temeinice, în specialita
tea aleasă, să le stimuleze pasiu
nea științifică, receptivitatea la 
nou, dorința de a-și lărgi orizon
tul cultural-științific peste hota
rele cursurilor universitare. Cău- 
tînd metodele ceite mai bune, ne 
ocupăm în permanență de îndru
marea studenților să muncească

sirguincios și perseverent, aju- 
tîndu-i să-și organizeze studiul, 
să utilizeze cu marimum de fo
loase pentru viitoarea lor profe
siune anii petrecuti pe băncile 
facultății.

A da, printr-o consecventă exi
gență, o pregătire de cel mai 
inalt nivel, a crește prin fiecare 
promoție de studenți intelectu
ali stăpîni pe cuceririle științei 
și culturii contemporane, pasio
nați pentru munca de cercetare 
și devotați profesiei, oameni ca
pabili să ducă mai departe opera 
de construire a socrahsmnhn și 
comunismului in patria noastră 
— iată preocuparea de căpeter :e 
a conducerii Universității, a de
canatelor, a profesonlar si tutu
ror slujitorilor uui’wsitătri noa
stre.

La vechile s bogatele 
tradiții, cadre it didactice 
care se ocupă cu drăguțe 

și răspundere de instruirea și e- 
ducarea tinerelor gtnerații de 
intelectuaji. adaugă noi ooutr.- 
butii prin numea plină de pa
siune in slujba dezvoltări: 
Științei și culturi:, pentru rezol
varea unor probleme funda
mentale ridicate de știință, 
de practică, de cerințele con
strucției socialiste. Această 
muncă este inseparabil legată 
de cea depusă la catedră, deoa
rece un bun cadru didactic nu 
poate fi decit acela care desfă
șoară și o bogată activitate ști
ințifică. Și în această privință, 
datorită condițiilor minunate ce 
ne stau la indemină, ne putem

mindri cu rezultate dintre ceie 
mai frumoase. Numeroase premii 
de stat, ale Academiei R.P.R. 
sau ale Ministerului Invățămîn- 
tului încununează rodul multora 
dintre cercetările efectuate de 
membri ai corpului didactic de 
la Universitatea noastră. Cadrele 
noastre didactice își spun cuvîn
tul atît în problemele de cer
cetare cu caracter fundament rl. 
cit și în cele cu caracter aplica
tiv, impuse de necesitățile de 
dezvoltare a diverselor ramuri 
ale economiei socialiste. Din cele 
477 teme propuse spre cercetare 
în anul trecut și realizate în în
tregime, 111 au fost aplicate în 
producție. Pentru a lega strins 
activitatea de cercetare științifică 
de practică, de cerințele econo
mie: socialiste s-au încheiat con
venții și contracte tehnico-știin- 
tifice de colaborare cu diferite 
institute de cercetare, cu mari 
■ntreprinderi productive din re
giune si din țară. Bogata activi
tate știmțifiră din Vnivenitatea 
noastră este reflectată și de pre- 

cadrelor didactice in toate 
revistele de specialitate din țară 
și în numeroase reviste din stră
inătate, de participarea activă la 
congrese și alte manifestări Ști
ințifice naționale si internaționale 
unde munca și rezultatele obți
nute de cadrele Universității din 
Cluj au dobindit aprecierea și 
recunoașterea pe plan mondial. 
Despre locul important pe care 
această instituție fi ocupă in via
ta științifică a țării vorbește și 
faptul că dintre cadrele Univer
sității noastre sânt 8 membri ti

tulari și 10 membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., 50 de doctori 
și 69 de candidați în științe. Ac
tivitatea științifică a cadrelor di
dactice este un model de pasi
une, devotament față de profesi
une. răspundere pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin — 
model pe care tinerii noștri uce
nici îl urmează în anii studen
ției. Și aceasta este dorința noa
stră, a dascălilor tor.

Ne mîndrim că la impor
tantele succese pe tărîm 
științific o contribuție 

dintre cele mai valoroase o 
aduc cercetătorii tineri formați 
în anii puterii populare. Lucrînd 
alături de cadrele mai vîrstnice, 
aceștia și-au însușit o bogată ex
periență pe baza căreia obțin 
rezultate frumoase în domeniile 
in care s-au specializat. Un nu
măr tot mai mare de tineri pro
movează în rindurile specialiști
lor și oamenilor de știință, obți- 
nind titluri științifice care îi 
consacră.

O grijă specială se acordă ti
nerelor cadre de la diferite cate
dre. Incadrindu-i în colective de 
cercetare, colective îndrumate și 
conduse de către savanți și pro
fesori de prestigiu, ei au posibi
litatea să-și însușească mai re
pede stilul muncii de cercetare, 
să se apropie cu pași repezi de 
succes. In anul trecut, 30 de ca
dre tinere au fost trimise pentru 
specializare în străinătate. Pe 
linia preocupării fată de crește
rea noilor cadre de cercetători se 
înscriu și legăturile strinse pe

care Universitatea le are cu foștii 
săi absolvenți. In cadrul întâlni
rilor periodice care se organizea
ză se dezbat probleme privind 
munca lor, se discută despre noile 
realizări ale științei etc. De ase
menea, li se acordă periodic con
sultații universitare.

Mobilizați de perspectivele pe 
care înfăptuirea politicii partidu
lui le deschide dezvoltării eco
nomiei, științei și culturii din pa
tria noastră, răspunzînd chemă
rilor partidutoi și, sub îndruma
rea sa permanentă, vom face să 
crească nivelul de instruire al 
studenților, nivelul muncii de 
cercetare la înălțimea ultimelor 
cuceriri ale științei și culturii, ca 
în fetol acesta să dăm țării noa
stre cadre de înaltă specializare, 
devotate societății noi pe care o 
construim.

La 7 Martie, noi toți, profesori 
și studenți, însuflețiți de che
mările Manifestului Consiliului 
Național al F.D.P., ne vom da 
votul pentru candidații poporu
lui, în numele prezentului și vi
itorului luminos pe care partidul, 
statul nostru, întreg poporul l-a 
făurit pentru școala superioară, 
pentru tineretul' studios.

„Cursul operativ*1 
si eficienta 
lui practică 

schimbarea suveicii, încărca 
rea ei. despre modul corect de 
execuție a nodurilor in cazul 
ruperii firelor de urzeală, des
pre respectarea regulilor de

calitate etc. Aceste cursuri cu
prind un număr mic de lecții 
practice, care se repetă. Lecți
ile încep, de regulă, la războ
iul de țesut și, continuînd prin 
fazele următoare de fabrica
ție, se termină la rampa finală 
de control. Se urmărește ast
fel ca, odată cu ridicarea mă
iestriei profesionale a țesăto
rilor la locul de muncă res
pectiv, tînărul să înțeleagă și 
relația dintre fazele de fabri
cație, să înțeleagă ce efect are 
pînă la sfîrșit munca lui, cînd 
este bine organizată sau nu.

La acest „curs operativ** sînt 
cuprinși puțini tineri. La sfîr- 
șitul fiecărei luni ei sînt re
crutați dintre acei țesători 
care întîmpină încă greutăți 
în realizarea planului de pro
ducție sau de calitate. Aceasta 
este o condiție esențială, soco- 
tindu-se pe drept cuvînt că 
acești tineri au cel mai mult 
nevoie de ajutor. Fiind vorba 
de un număr mic de partici- 
panți, meșterii și ajutorii lor, 
membrii comitetului organiza
ției de bază U.T.M. se ocupă 
de fiecare tînăr în parte, îl 
urmăresc la curs și în secție. 
Și astfel, dacă după un timp 
anumit (uneori o lună, alteori 
două) tînărul respectiv își în
sușește acele cunoștințe prac
tice ce îi lipsesc, capătă de
prinderi cît mai bune, el nu 
mai participă la lecții și locul 
lui este luat de altul. De men
ționat că expunerile practice 
ale cursului sînt făcute nu nu
mai de cadrele tehnice, ci și de 
muncitori cu o bogată expe
riență și foarte bine pregătiți 
teoretic.

Care sînt efectele ? Eugen 
Lungu, despre care vorbeam la

început, este astăzi un munci
tor de bază. Conducerea sec
ției îi va încredința curînd 6 
războaie pentru catifea. Ana 
Surdu lucrează acum la 8 răz
boaie automate, iar Soos Eri
ka, Zoița Cormaș și multe al
tele care au urmat acest ciirs 
se numără printre evidenția
tele în întrecerea socialistă pe 
prima lună a anului. In îti- 
treaga țesătorie, care a înre
gistrat succese privind înde
plinirea ritmică a sarcinilor 
de plan, calitatea țesăturilor 
a crescut. In luna ianuarie, a- 
nul trecut, planul de calitate 
a fost depășit cu 1,3 la sută. 
In acest an, tot în luna ianua
rie, s-a ajuns la o depășire de 
5,4 la sută, în condițiile creș
terii sarcinilor la calitate. Sînt 
rezultate care își au explicația 
și în această acțiune de ridi
care a calificării.

Nu putem încheia fără a a- 
răta că acest curs a funcționat 
în anul trecut cu o frecvență 
bună și continuă, dar numai 
la secția țesătorie. In anul a- 
cesta, cînd au sporit sarcinile 
privind calitatea produselor, 
cînd se introduc noi sortimen
te, este necesar ca experiența 
căpătată de secția țesătorie în 
organizarea eficientă a acțiu
nii de ridicare a pregătirii 
profesionale, să fie extinsă și 
la filatură, precum și în cele
lalte secții unde este nevoie. 
Este vorba in fond de o expe
riență pozitivă, verificată în 
practică. Realizările colectivu
lui de țesători confirmă efi
ciența ei.



Delegația 
guvernamentală 
romînă a sosit 

la Leipzig
LEIPZIG 27 — Coresponden

tul Agerpres, St. Deju, transmite:
In dimineața de sîmbătă 27 

februarie, a sosit la Leipzig pen
tru a participa la deschiderea 
ediției jubiliare a târgului inter
național de primăvară de la 
Leipzig, cu prilejul împlinirii a 
800 de ani de la inaugurarea sa, 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne condusă de Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

In gara centrală din Leipzig, 
delegația romînă a fost întâmpi
nată de Paul1 Scholz, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri al R. D. Germane ,de mi
niștri și alte persoane oficiale.

R. P. R. face parte
din Comitetul

creat la 0.
special 
N. U.

NEW YORK 27 (Agerpres) 
— La Organizația Națiunilor 
Unite s-a anunțat componența 
Comitetului special pentru o- 
perațiile destinate 
păcii, care va examina 
de înlăturare a greutăților 
tîmpinate actualmente de 
tre O.N.U.

Comitetul, care va avea 
frunte pe președintele celei 
de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale, Alex Quaison-Sac- 
key, cuprinde reprezentanții a 
33 de state, printre care, mem
bri permanenți ai Consiliului 
de Securitate — U.R.S.S., S.U-A, 
Anglia și Franța. Ciankaișistu) 
nu face parte din comitet în 
urma opoziției categorice a u- 
nei serii de țări. Din comitet 
face parte și R. P. Romînă.

menținerii 
căile 

în- 
că-

în

intervenției americane 
in Viei nani

Ager-

din viata tineretului lumii

încă o demonstrație
studențească la Madrid

Protestul a 3 OOO studenti
la facultatea de medicină

Cuvintarea
lui A. Kosighin

Comentariul zilei

WASHINGTON 27 
preș). —

In timp ce se intensifică con
sultările internaționale în vederea 
unei reglementări, pe calea tra
tativelor, a situației din Vietnam, 
și tot mai multe personalități se 
pronunță pentru o asemenea so
luție, ministrul apărării al S.L'..A, 
Robert McNamara, a declarat că 
,,în politica noastră nu s-a petre
cut nici o schimbare; s-au schim
bat numai tactica și armele folo
site" și că „avioanele de hiptă. 
armele și militarii nord-amencani 
vor continua să participe direct la 
războiul din Vietnam oricînd a- 
cest lucru va fi necesar".

De asemenea, secretarul de stat. 
Dean Rusk, a arătat, în cadrul 
unei conferințe de presă ținute 
Ia Washington, că nu întrevede 
posibilitatea rezolvării situației 
din Vietnamul de sud pe calea 
tratativelor.

j gitația care domnește in 
cercurile universitare spa
niole este departe de a se 

fi atenuat. Tabloul manifestații
lor studențești a devenii cotidian. 
Locuitorii capitalei spaniole s-au 
obișnuit să pricească cortegiul 
tăcut al multor mii de tineri care 
protestează împotriva unui re
gim antidemocratic. .tgenția 
,TRANCE PRESSE" adaugă la 
relatările de pină acum japte noi. 
Vineri, 3 000 de studenți s-au re
unit la Facultatea de medicină 
pentru a protesta împotriva in
terzicerii unor prelegeri comc- 
crate problemelor păcii. La a- 
ceeași oră, dascălii lor de la Fa
cultatea de științe economice și 
politice exprimau sprijin față 
de revendicările studențești. Ei 
se pronunțau pentru o reformă « 
universității, pentru libertatea de 
asociere, pentru eliberarea celor 
arestați.

Reacția oficialităților s-a con
cretizat în măsurile ce au 
luate impotrica a patru profe
sori universitari ce au luat part- 
la demonstrațiile studențești. Un 
comunicat al Ministerului In
formațiilor vorbește în ccest 
sens despre o „acțiune disapfr- 
nară". In rest — nimic, Aston- 
tățile încearcă să ignoreze dezi
deratele siudențimii.

Iritate de răsunetul internați ■ 
nai al manifestațiilor studențești, 
cercurile diriguitoare au stabilit 
mai multe măsuri impotrica zia
riștilor străini aflafi in Spanie. 
Prima : corespondentului la Ma
drid ol zicnilui parizian -Le

Monde" i s-a anulat permisul de 
acreditare. A doua: un grop de 
operatori de la compania engle
ză de televiziune -British Broad
casting Company" a fast arestat. 
Delictul" comis era ccela de a 
fi filmat momente din greva 
ntviiențecscă. Două ore, grupul 
de la televiziunea britanică a fă
cut cunoștință cu localurile po- 
htieneșii din Madrid. Eliberați 
in cele dm urmă, operatorii lon
donezi nu cu reprimit peliculele.

La Madrid, precum aflăm din 
ultimele telegrame de presă, ăt- 
moufen te menține încordată in 
lumea umcersrtarc.

M. R

Pregătiri pentru Festival

In cadnii Fondului Monetar
Internațional

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
A. Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a rostit vineri o cuvîntare la 
postul de televiziune din Mos
cova în legătură cu recenta sa 
călătorie în țările socialiste din 
Asia. El a declarat că vizita 
delegației sovietice în R. D. 
Vietnam „a constituit o expre
sie a sprijinirii active de către 
Uniunea Sovietică a cauzei 
drepte a poporului vietna
mez". Uniunea Sovietică nu va 
rămîne indiferentă față de 
soarta republicii frățești și ii 
va acorda ajutorul necesar. 
..Nimeni să nu-și facă iluzii 
deșarte că agresiunea împo
triva Vietnamului popular 
poate să râmină nepedepsită".

Referindu-se la recentele de
clarații aie Washingtonului, cu 
privire la necesitatea de a se 
căuta căi spre întărirea păcii, 
la importanța lărgirii contac
telor internaționale, vorbitorul 
a menționa: că aceste declara
ții sint incompatibile cu acți
unile S.U-A. îndreptate împo
triva R. D. Vietnam.

Șeful delegației sovietice a 
\-orbit apoi despre întâlnirile 
cu conducătorii R. P. D. Core
ene. Problema coreeană este 
o problemă internă, a poporu
lui coreean. Ea poate și trebuie 
să £e rezolvată de însuși po
porul coreean*. Trupele ame
ricane trebuie să fie retrase 
din Coreea de sud. a spus eL

Referindu-se la cocvorbcrue 
cu conducătorii câiDezi. A. Ko
sighin a spus că eie au fost 
utile și coatnburt la efc- 
cdarea posbilitățijor dezvol
tării continue a reiațiSor no»- 

Firește. dzficultătiie 
tocttrac:ep£je apărute in 
tarea eorrair-stă intenatâonală 
ou poc fi rezolvate dmtr-o 
dată*. .Statele sonaiirie — a 
«pus votbttorul — sint un.lt < 
sc it-dare in fata prime ?c--r mt 
perialLSte*.

Polemică la Bonn

semnificativ vot francez

Criza de guvern
din Olanda

emisia, la 20 de luni de la inftalarea «, e guvemuhi 
olandez de coaliție, condur de primul ministru Victor 
Marijnen, a provocat, in primul rtnd. jtrrprtza la Haze. 
Faptul este de înțeles intrudt, după cum a remarcat 
ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU‘ 
„chiar și persoanele cele mai sceptice considerau că tî- 
năra echipă ministerială olandeză va reuși să se meuțmâ

la putere cel puțin pînă la viitoarele alegeri din iunie 1967*. De luni 
și pină vineri seara, membrii guvernului au stat, aproape fare ictre- 
rupere, in ședință pentru a căuta mijloacele evitării cran. Sriadoma 
nu le-a fost încununată de reușită astfel incit, vineri -eora. vn purtă
tor de cuvmt al primului ministru a făcut cunoscută demisia cabi
netului.

Conflictul care stă la baza actualei crize guvernamentale din Olanda 
este în aparență mărunt. El a fost provocat de netnțeiezerde dintre 
diferitele partide reprezentate in guvern fată de statutul rudțo- 
televiziunii olandeze. Stabilit printr-o lege care datează dm ar.ul 1935, 
statutul prevede că radioul și televiziunea sint încredințate. sub formă 
de „fundație", unui număr de cinci grupări politice care dețin mono
polul și echilibrează intre ele orarul emisiunilor. Este vorba de parti
dele: catolic, socialist, creștin-istoric, .nnti-revohiționar' foalcmiști 
și o grupare independentă. Tot prin lege, s-a interzis transmiterea de 
emisiuni publicitare, ceea ce, a avut drept urmare instalarea, pină de 
curînd, a unor posturi de televiziune-,.pirat" care operau in largul 
coastelor olandeze sub conducerea unui consorțiu reprezentind inte
resele unor grupuri de mari industriași.

Dar, ceea ce era valabil din punct de vedere politic in anul 1935, 
nu mai putea fi acceptat in zilele noastre. Așa se face că reprezen
tanții partidului liberal, care dețin trei din cele 12 portofolii ale ac
tualei coaliții guvernamentale, au protestat pentru faptul că sint îm
piedicați să dispună de emisiuni proprii și nu-și pot crea un post 
propriu. Observatorii politici din Haga consideră că aceste obiecții 
sint in mare parte întemeiate ținîndu-se seama, mai ales, de impor
tanța. actuală a partidului liberal. Neînțelegerile din echipa guverna
mentală, la care s-au adăugat presiunile exercitate de cercurile de 
afaceri, au determinat pină la urmă pe ministrul educației naționale, 
Theo Bot, să anunțe elaborarea unui proiect de lege privind posibili
tatea pentru alte organisme, în afara celor cinci deținătoare ale mo
nopolului, de a înființa o societate particulară de televiziune, finan
țată parțial din publicitatea comercială. Acest proiect a provocat insă 
opoziția miniștrilor reprezentind în guvern partidele „anti-revoluțio- 
nar“ și catolic, ceea ce a dus pînă la urmă la căderea cabinetului.

Primele comentarii ale demisiei lui Marijnen au fost, potrivit agen
ției D.P.A., „extrem de critice". Membrii parlamentului — arată a- 
genția — consideră că în această perioadă importanta pe plan inter
național, opinia publică nu va găsi nici un fel de justificare unui 
conflict datorat statutului radioteleviziunii. In ce privește soluționa
rea conflictului și formarea noului guvern, deocamdată, există incerti
tudini privind persoana care va fi însărcinată cu aceasta. Observatorii 
politici din Haga amintesc, totuși, că în Olanda, de obicei, crizele de 
guvern nu Sint de lungă durată.

P. NICOARA

accentuare
Mende neliniș-

în-dversitalea în 
ire Strauss și 
tește sferele înalte ale demo- 
crat-creștinilor vest-germani. 
Polemica intre cei doi oameni 
politici poate avea implicații 
serioase intr-un an electoral,

cind opoziția se găsește in ofensivă iar 
corabia guvernamentală are vînt potriv
nic. Un nou scandal în jurul persoanei lui 
Strauss ar putea să coste L'.C.D. destule vo
ie::. ceea ce explică graba cu care la 
Bonn se încearcă aplanarea polemicii care 
a atins o violentă neașteptată.

Liderii coaliției guvernamentale au fost 
solicita,'! să discute soarta colaborării lor 
s să amine pînă după alegeri reglemen
tarea conturilor. Dezbaterea a avut loc cu 
ușile închise și nu știm, încă, dacă scon
tatul compromis s-a realizat. Rămîne însă, 
oricum, faptul că relațiile dintre Partidul 
liber-democrat (condus de vice-cancelarul 
Mendel și Uniunea creștin-socială a lui 
Strauss (ramura bavareză a U.C.D.) au 
atins un punct extrem de critic. Elementul 
det-C-ișolor al conflictului l-a reprezen
tat declarația lui Mende că revenirea în 
guvern a Iui Strauss nu este posibilă atita 
• z-p cit justiția nu clarifică acuzațiile care 
ii sini aduse. In plus, Mende a reamin-

tit că liber-democrații au condiționat par
ticiparea la guvern de absența lui Strauss 
de pe lista miniștrilor. Strauss a reacționat 
cu enervarea care îi este proprie. El a a- 
firmat că Mende ar fi provocat „o ruptură 
în coaliție" și drept urmare „nu trebuie 
menajat". Strauss a găsit și avocați în 
rîndul prietenilor săi politici. „Cine este 
pentru o coaliție cu U.C.D. trebuie să spu
nă «da» și pentru Strauss. Cine spune 
«nu» lui Strauss, spune «nu» și U.C.D." — 
a declarat un reprezentant marcant al de- 
mocrat-creștinilor. Dar U.C.D. este silit să 
acționeze cu multă prudență. Partidul lui 
Erhard trebuie să-și sprijine filiala sa ba
vareză, dar, în același timp, trebuie să-și 
menajeze și partenerul din coaliția guver
namentală ale cărui voturi în Bundestag îi 
sint indispensabile. Ruperea actualelor a- 
lianțe ar crea înainte de alegeri grave 
complicații pentru U.C.D., mai ales că 
partidul guvernamental nr. 1 este și slăbii 
de pe urma divergențelor interne. Erhard 
încearcă să apară ca mediator între Men
de și Strauss dar rolul său este ingrat.

Atacul lui Mende are un mobil politic 
bine precizat. Liber-democrații doresc să 
se diferențieze de politica U.C.D. și să ma
nevreze între guvern și opoziție fără a 
părăsi guvernul. P.L.D. nu are prea mul ți 
deputați în Bundestag. Dar micul său grup 
parlamentar este capabil să perturbeze 
echilibrul dintre cele două mari partide 
vest-germane : democrat-creștinii și social- 
democrații, conștient permanent de peri
colul de a fi „zdrobit între cei doi mari" 
(„COMBAT").

Handicapat de participarea la guvern, 
P.L.D. caută să creeze imaginea unei for
mații care nu trebuie confundată cu anu
mite linii ale politicii lui Erhard. Lovind 
în Strauss, Mende a ales o cale comodă : 
fostul ministru este o figură cu minimum

pătnri ale

va

Măsuri
ale guvernului 

indonezian
DJAKARTA 27 ( Agerpres.. — 

Printr-un decret al guvernului 
Indoneziei toate marile pantațn 
de cauciuc deținute de americani 
in această țară an fost trecute 
ad> controlul Indoneziei, a anun
țat la 27 februarie agenția An- 
tara. In textul decretului se pre
cizează că drepturile de proprie
tate ale companiilor americane 
vor fi recunoscute, dar că planta
țiile vor fi conduse de indone
zieni. Agenția France Presse re
latează că recentul decret, adop
tat de autoritățile indoneziene, 
afectează opt man plantații ame
ricane, in valoare totală de a- 
proadmabv 80 milioane dolari. 
Paralel cu această măsură, guver
nul indonezian a cerut «emem- 
hri de informații amencan să-ți 
întrerupă orice activitate in In
donezia.

aceste:

CAIRO — Continuindu-și 
vizita oficială in B.A.U-, Wal
ter LTbricht președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane și persoanele care □ în
soțesc au făcut o călătorie 
prin țară cprtndu-se la Luxor 
și la barajul de la Assuan.

Sâmbătă delegația s-a reîn
tors la Cairo.

SOFLA. — Dr. Bruno Pit- 
termann. vicecancelar al Aus
triei. și Stanko Todorov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, au 
semnat la 27 februarie un co
municat cu privire la convor
birile avute in problemele co
laborării economice și tehnice 
dintre întreprinderile indus
triei naționalizate austriece și 
întreprinderi bulgare, și cu 
privire la posibilitățile dezvol
tării schimbului reciproc 
mărfuri-

COASTA DE FILDEȘ. Trei pătrimi din pămintul Coastei de 
Fildeș este acoperit cu arbori. 90 la sută din populația acestei 
lari lucrează in domeniul sirii culturii, agriculturii, creșterii a- 
mmalelor si pescuitului. Însemnate cantitâti de lemn sint des
tinate exportului. In fotografie: un aspect din timpul încărcării 

unor bușteni în portul Abidjan

Piața comună membru
al 4. E. L. S •>

„France Presse" despre un proiect 
al premierului Wilson

Ct ițind surse bine iniormate. 
agenția FRAN CE PRESSE 
atribuie primului ministru 

britanic, Wilson, intenția de a 
supune cancelarului R.F.G.. Er
hard, și președintelui Franței, 
de Gaulle, in timpul vizitelor 
pe care le va face în aceste 
țări, un proiect de aderare a 
Comunității Economice Europe
ne la zona Liberului Schimb. 
Agenția arată că nu este vorba 
încă de un plan elaborat 
toate detaliile, ci numai de

de popularitate datorită agresivității sale. 
In fond, nici chiar Erhard nu întreține re
lații cordiale cu Strauss (sint notorii 
dezacordurile dintre ei). Strauss a deve
nit în Germania vestică simbolul unei po
litici clădite pe războiul rece, o politică a 
imobilismului, a negării prefacerilor de pe 
arena mondială. Bătălia împotriva lui 
Strauss s-ar putea să aducă anumite be
neficii politice lui Mende, ceea ce cores
punde obiectivului său; „Liber-democra
ții vor ca înainte de toate să se mențină 
ca minoritate politică influentă" („DIE 
ZEIT").

Necesitățile electorale vor sili U.C.D. să 
exercite presiuni pentru ca disputa să ia 
siîrșit. Dar problema rămîne la fel de 
dureroasă, pentru că ea nu se rezumă la 
calculele lui Mende. Compromisurile pre
electorale nu elimină, ci doar amină dez
baterea în jurul lui Strauss. Ziarul parizian 
„COMBAT" afirma că „Strauss așteaptă". 
Brutalul politician înțelege impasul poli
ticii lui Erhard („trăim începutul sfîrșitu- 
lui unei politici externe" — scria 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU") și in
succesele Bonn-ului care s-au înmulțit îl 
fac să spere că se apropie momentul rea
pariției lui în guvernul de la Bonn. Ambi
țiile lui Strauss îi sint cunoscute și lui 
Erhard. Cancelarul nu are însă acum de
cît un teren de manevră extrem de limitat 
și nu își poate permite o confruntare cu 
adversarii săi din propriul partid. Cuvîn- 
tul la ordinea zilei este aminare...

Polemica dintre Mende și Strauss vine 
astfel în contact cu zone extrem de 
nevralgice ale vieții politice vest-germa
ne. De aceea, pompierii politici s-au repe
zit să stingă incendiul înainte de a lua 
extindere.

E. O.

Aminare
sau anulare ?

în legătură cu conferința privind viitorul Federației1

Arabiei de sud

s șadar, conferința consacrată viitorului constitu- 
tional al Federației Arabiei de sud nu-și va des
chide mărfi lucrările. Anthony Greenwood, mi

nistrul pentru colonii al Marii Britanii, a anunțat că 
proiectata conferință de la Londra a fost amînată „pe 
o durată nedefinită".

Scopul oficial al acestei conferințe era „elaborarea 
de propuneri pentru adoptarea unei constituții adec
vate în vederea acordării independentei țării". Confe
rința urma, de asemenea, să dezbată propunerea cu 
privire la înlocuirea actualei Federații cu un stat uni
tar. Cum s-a ajuns la aminarea ei ?

După cum se știe, actuala Fe
derație a Arabiei de sud a fost 
alcătuită din mai multe șeicate 
și sultanate, aflate sub protec
tant britanic, cărora li s-a adău
gat ulterior și colonia Aden.

Crearea Federației .Arabiei de 
sud a nemulțumit profund largi 
pături ale populației care năzu
iau spre obținerea independen
ței. Aceste pături au considerat 
că Federația nu reprezintă altce
va decît un mijloc de perpetuare 
a dominației coloniale. După in
cluderea Adenului. observatorii 
politici au emis părerea că, de 
fapt, toate eforturile privind con
stituirea Federației Arabiei de 
sud au avut drept scop găsirea 
unei so.uții pentru păstrarea a- 
cestei colonii — important cap 
de pod economic și strategic.

Soluția s-a dovedit fragilă. 
Numeroși lideri politici din Fe
derație au denunțat aranjamen
tul și s-au pronunțat cu tărie 
pentru unica rezolvare valabilă : 
acordarea independenței. Totoda
tă. în Aden și în alte teritorii 
federate mișcarea de partizani, 
care avea (mai ales în Aden) o 
veche tradiție, s-a intensificat

In fața acestei evoluții, vechiul 
guvern britanic a căzut de acord 
asupra ținerii unei conferințe 
constituționale, menită să hotă
rască soarta Adenului și a între
gii Federații. Această conferință 
s-a ținut în iunie, anul trecut, la 
Londra. Partea engleză a fost 
nevoită să fixeze o dată limită 
pentru acordarea independenței 
teritoriilor respective. Ea a reu
șit însă ca această limită să fie 
anul 1968. Totodată, Anglia a 
convenit. în principiu, ca pînă 
atunci să-și restrângă totuși rolul 
in problemele de politică exter
nă, apărare și în problemele in
terne ale Federației.

Rezultatele conferinței din iu
nie 1964 au fost considerate ca 
foarte favorabile pentru britanici 
si neînsemnate pentru cei din 
Federație. Și de astă dată ne
mulțumirea din unele cercuri 
politice — mai ales din sinul pu
ternicului partid socialist popular ' 
din Aden — și intensificarea 
luptelor din munți au pecetluit 
soarta rezoluțiilor de Sa Londra. 
Forțele democratice au declarat 
aceste rezoluții nule și neavenite 
și an cerut noi tratative, care să 
dea satisfacție năzuințelor popu
lare.

Guvernul laburist s-a instalat 
la putere exact în această perioa
dă. Laburiștii au vrut să creeze 
impresia că vor acționa cu mai 
mult tact și în acest scop au tri-, 
mis în Aden pe cel mai calificat 
om al lor, în persoana lui An
thony Greenwood, ministrul pen
tru colonii. Domnul Greenwood 
a rămas în Federație 10 zile, în 
care timp a dus tratative cu au
toritățile Federației și cu guver
nul din Aden, precum și cu unii 
lideri politici. Turneul său a fost 
cotat de mulți ca steril'. Totuși, 
în urma constatărilor și a con
vorbirilor pe care le-a avut, s-a 
hotărît ca la 2 martie 1965 să 
înceapă la Londra o a doua 
conferință constituțională pentru 
Federația Arabiei de sud.

Hotărîrea aceasta, luată fără 
consultarea adevăraților repre
zentanți ai populației — dintre 
care unii sint în închisori, iar 
alții s-au refugiat în străinătate

— avea să se dovedească greu 
de înfăptuit. Ordinea de zi a 
proiectatei conferințe oglindea 
cât se poate de bine concepțiile 
ce.br care o stabiliseră. Se pu
nea. evident, problema fixării 
datei obținerii independenței, 
dar negocierile acesteia urmau 
să pună viitorul stat la dispozi
ția șeicilor și sultanilor interesați 
în perpetuarea dominației străine 
astfel îneît influența englezilor, 
inclusiv marea bază militară din 
Aden, să fie păstrate.

Forțele patriotice au respins 
insă acest mod de a negocia in
dependența. Cete opt,, organizații 
patriotice reunite în Frontul de 
Eliberare Națională (F.E.N.), în 
cadrul unei conferințe ținută în 
ianuarie s-au pronunțat pentru o 
independență reală a țării. Acea
sta presupune evacuarea bazei 
militare din Aden și asigurarea 
condițiilor ca populația să hotă
rască, fără influență și amestec 
din afară, viitorul țării. Respin
gerea de către autorități a plat
formei F.E.N. a avut drept re
zultat intensificarea luptelor de 
partizani. începea deja să se în
trevadă eșecul! viitoarei conferin
țe. Anumiți factori ce s-au ivit 
ulterior au determinat în cele 
din urmă aminarea ei.

Primul dintre acești factori 
l-a constituit refuzul a 16 din 
cei 17 suverani ai teritoriilor Fe
derației Arabiei de sud de a par
ticipa la conferință. Deși erau 
considerați ca fideli planului en
glez, ei s-au pronunțat în cele 
din urmă împotriva conferinței, 
motivîndu-și atitudinea prin re
fuzul autorităților britanice de a 
acorda la conferință drepturi de
pline teritoriilor Quaiti, Kathini 
și Mahara.

O a doua lovitură dată confe
rinței a fost refuzul Partidului 
socialist popular din Aden de a 
participa la dezbaterile de la 
Londra. Partidul s-a declarat 
împotriva ordinei de zi stabilite 
(după cum s-a mai arătat) fără 
consultarea a numeroși reprezen
tanți ai populației.

Și, în sfârșit, lovitura de gra
ție : căderea guvernului din 
Aden. In semn de protest împo
triva intenției guvernului de a 
participa la conferință, o serie de 
deputați au demisionat din con
siliul legislativ. Ei au fost imi
tați apoi de patru miniștri. Ple
carea acestora a dus la demisia 
întregului cabinet. Cu aceasta, 
soarta conferinței a fost pecet
luită, iar anunțarea oficială a 
amînării a urmat imediat.

Simplă aminare ? Nu e deloc 
sigur. Deși Anthony Greenwood 
și-a exprimat speranța că „ami
narea va fi doar de scurtă dura
tă", numeroși observatori se în- 

■ doiesc că reluarea se va face pe 
aceleași baze. O conferință tip 
„iunie 1964" ar da exact rezul
tatele acesteia, iar problemele 
de căpetenie ar rămîne în con
tinuare nerezolvate. Iată de ce, 
în unele cercuri se consideră că 
aminarea conferinței de la Lon
dra privind viitorul constituțional 
al Federației Arabiei de sud în
seamnă de fapt o anulare a aces
tei conferințe, care va trebui să 
fie înlocuită cu alta, pregătită pe 
alte baze, care să țină cont de 
năzuințele populare spre o ade
vărată independență.

..idee" ia sensul dorinței expri
mate de Londra „de o construi 
punți" intre cele două organis
me economice vest-europene. In 
bara propunerii lui Wilson, 
Piața comună ar deveni al nouă
lea membru al zonei liberului 
schimb.

„In anturajul lui Wilson, 
continuă FRANCE PRESSE. nu 
se ascunde faptul că proiectul 
primului ministru are puține 
șanse de a se realiza in viito
rul imediat, ldeea ar putea insă 
tenta pe industriașii vest-ger- 
mani. care ar vedea deschizin- 
du-se in lata lor o piață consi
derabilă. izolată acum prin ba
riere vamale supărătoare. 
Cercurile londoneze se abțin să 
iacă presupuneri asupra atitu
dinii franceze fată de un ase
menea proiect. Pare a priori e- 
vident că ea trebuie să fie mai 
pufin favorabilă, dacă nu com
plet negativă".

I

ronuneastt
la Stockholm
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Universitatea din Viena împli nește 600 de ani de existență. Fotografia noastră înfățișează 
unul din noile institute ale Universității din capitala austriacă

STOCKHOLM 27 (Agerpres). 
La Muzeul nordic din Stockholm 
s-a deschis o expoziție de artă 
populară romînească organizată 
de acest muzeu in colaborare cu 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Prințul Bertil al Suediei a des
chis oficial expoziția după care, 
însoțit de ambasadorul R. P. Ro
mine la Stockholm, Petru Mânu, 
a vizitat standurile. La deschi
dere au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
al Suediei, ai Universității din 
Stockholm, Institutului suedez 
pentru relații culturale cu stră
inătatea, ziariști. ION D. GOIA
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