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Vine primăvara! Foto: O. FLEC AN

Alexandru Moghioroș și Leonte Răutu s-au intilnit cu alegătorii

Turnurile de gratulare 
ale Fabricii de azotcf ce 
amoniu de la Combinemî 

chimic Craxrsa

Adunări cetățenești in regiunile

• în sectorul montaj al Uzinei „Tractorul1* 
o. intrat în funcție o nouă instalație pentru 
transportul aerian și depozitarea mecanizată 
a capotajelor. Noua instalație este concepută 
și realizată în uzină. Prin aceasta a devenit 
disponibilă o importantă suprafață de pro
ducție. Intrarea în funcție a noii instalații 
duce, de asemenea, la creșterea productivită
ții muncii în sectorul montaj de circa 4 ori 
și la realizarea unor piese de calitate supe
rioară.

• Uzina constructoare de mașini din Cugir 
a asimilat și introdus in fabricație noi uti
laj» moderne cu caracteristici corespunză
toare cerințelor actuale ale progresului teh
uii, Astfel, a fost realizată o mașină destinată 
frezării roților dințate cilindrice cu dinți 
drepți sau înclinați, a roților de lanț etc. Ma
șina permite realizarea avansurilor exiale, 
tangențiale sau combinate. Ea poate funcționa 
în diferite cicluri de lucru automate care sint 
comandate electrohidraulic.

(Agerpres)

TG. MUREȘ (de la corespondentul nostru).
Grupul școlar comercial din Tg. Mureș, s-a 

mutat de curînd într-un nou local de școală. 
Așezată într-un loc pitoresc, ceva mai sus de 
trada Bradului, noua clădire — cu parter și 
louă etaje — găzduiește de cîteva zile peste 

540 de elevi ai școlii profesionale comerciale 
i ai școlii tehnice de comerț din localitate. 
Localul are 10 săli de cursuri, 3 magazine- 
clasă, 2 laboratoare de specialitate, bibliote- 
ă. Noua clădire se află în imediata apropiere 
grupului social al acestei școli construit în 

anii trecuți.

Sînteți pregătiți?
Utilajele sint puse la punct
Dar sămința ?

n aceste zile în coo
perativele agricole 
de producție din 
raionul Turda sem
nele apropierii cam
paniei de primăvară 
sînt tot mai eviden- 

. Atmosfera specifică pregătiri- 
r intense pentru noua campa- 
ie este prezentă peste tot. Trac- 
arele și celelalte mașini agricole 

înt reparate; continuă cu mai 
uită intensitate transportul în- 
ășămintelor naturale în platfor- 
ele din cîmp ; la învățămîntul 

grozootehnic se desfășoară lec- 
ile recapitulative, se dau con- 
ltații suplimentare.
Multe cooperative agricole de 

roducție se află în stadiul final 
pregătirilor. La Luncani, ară

rile au fost terminate încă în 
amnă (peste 500 ha). S-au 

ansportat 2 000 tone îngrășămin- 
naturale, cu 700 tone mai multe 

ît cantitatea planificată. Cele 
tone îngrășăminte chimice au 

st împrăștiate pe loturile unde 
va semăna porumbul și sfecla 
zahăr. în planul operativ de 

sfășurare a campaniei s-a făcut 
evaluare a forțelor pe baza că- 
ia sînt prevăzute datele and 
r fi terminate lucrările.
La cooperativa agricolă de 
oducție din comuna Luna, pla- 
1 lucrărilor din apropiata cam- 
nie s-a prelucrat în cadrul fie- 
ei brigăzi. Toate echipele cu- 

sc precis suprafețele pe care 
vor lucra, mașinile de care dis- 
n, epocile optime pentru se- 

ănat etc. Atelajele, eliberate în 
a transportării întregii canti- 

ți de îngrășăminte naturale și 
imice, sînt repartizate echipe- 
r. Conductorii de atelaje știu 

punct de alimentare cu semin- 
a mașinilor vor deservi. Aici 
sosit, de acum, de la S.M.T.

toate mașinile agricole necesare 
pentru lucrările agricole de pri
măvară ; s-a făcut și recepția 
lor. împreună cu conducerea 
cooperativei, mecanizatorii stabi
lesc acum măsurile pentru pregă
tirea terenului și însămințarea in 
condiții agrotehnice at mai bune 
a celor 525 hectare prevăzute în 
planul de producție. întreaga 
cantitate de sămînță de porumb 
a fost schimbată și condiționată. 
Și în această primăvară, hibridul

Raidul nostru in raionul

Turda# regiunea Cluj

ample lucrări fa legur.k-Arf. 
S-au «DStrct 7 62C> mp risad- 
mțe; pe aproape 1000 ==> s-au 
ir.âmrnța: csltnri forțai». Tclaca
tă. s-au făcut n imiiiii pe o 
suprafață de focă 13 5D0 ~p

Cooperativele agncoJ» de pro
ducție din raiocul Turda sfat de
servite de SALT, din Câmpia 
Turzii, care va executa în aceas
tă campanie un volum sporit de 
lucrări. Activitatea mecanizatori
lor a fost organizată în 25 de 
brigăzi. La ora actuală, toate ma
șinile necesare pentru campania 
de primăvară sînt reparate. Dele
gați ai S.M.T. participă fa fie
care cooperativă agricolă de pro-

* -

Intr-o însuflețită atmosferă, tovarășii Emil Bodnăraș,

didactic-științific
pentru studenți

fi 
«ă V._

ur-

cadrul ultâzului a!

dublu 103 va fi folosit pe majo
ritatea suprafeței pentru că s-a 
dovedit rezistent la secetă și dău
nători și productiv ; anul trecut 
a dat peste 3 500 kg de boabe la 
hectar. Anul acesta, țăranii coo
peratori și mecanizatorii, în urma 
pregătirilor efectuate, socotesc că 
vor obține mai mult cu cîteva 
sute de kilograme la ha.

în majoritatea cooperativelor 
agricole de producție din raion 
se pot întîlni asemenea pregătiri. 
Zăpada căzută în ultimele zile 
face posibilă intensificarea tran
sportului îngrășămintelor organice 
în platformele din cîmp. în raio
nul Turda s-au transportat pînă 
acum peste 38 000 tone. Tinerii, 
mobilizați de organizațiile U.T.M., 
au desfășurat numeroase acțiuni 
pentru terminarea acestei lucrări. 
La Frata, Bolduț, Luna, Luncanl, 
participarea tineretului s-a con
cretizat în realizarea integrală a 
planului de fertilizare. Paralel cu 
pregătirile amintite se desfășoară

I. RUS 
corespondentul „Scinteti tineretu

lui" pentru regiunea Cluj

(Continuare In pag. a 111-a) (Agerpres)

țuhn. peecum și drier.te pro
bleme privind berna gospodă- 

îor și satelor. în aceiași timp, 
partkipanța la adunări dau 
glas hotărârii întregului popor 
de a nund și in viitor cu elan 
și pricepere pentru înflorirea 
patriei, pentru înfăptuirea in- 
«-■rflețrtnrnhri program al de
săvârșirii construcției socialiste 
trasat de partid.

Zilele acestea, tovarășii Emil 
Bodnăraș. Alexandru Moghio- 
roș și Leonte Răutu s-au intil
nit cu alegătorii din circum
scripțiile în care au fost pro
puși candidați in alegerile de 
deputați pentru Marea Aduna
re Națională. Cu acest prilej, 
împreună cu alți candidați ai 
FDJP. în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare și 
reprezentanți ai organelor lo-

CC al PM R. rerreședm-e 
al Ccessfiîulsri de . șrri. ean- 
mdri al Fronfahn Per.mc rației 
Populare în ■—~~~—~-T» e- 
îertonjă nr. 1 lași-zcrd. s-a 
inrihri cu msacitori. ingpseri, 
tehnicieni dm noCe fatrepem- 
deri sriuate in zoea industrială 
a crașutxi : urina metalurgică, 
centrala ele» Ufa ă și de termo- 
ficare. Fabrica de tricotaje 
■ Moido^a*. Atelierul de repa- 
• ■ -i r : -.’mt _Nlmlma - 
lașî; s-a intfriit, de aseenrrea, 
cu oameni ce cultură — aca- 
denririeni. cadra didactice de 
la Universitatea „AL L Caza”, 
Institutul politehnic, cercetă
tori științifici de la Filiala A- 
cademiei R_P R.. personalități 
din viața artistică.

In sala Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" a avut loc 
o adunare cetățenească la care 
au luat parte numeroși alegă
tori din oraș — muncitori, in
gineri, tehnicieni, funcționari, 
oameni de artă și cultură, stu
denți, gospodine.

Tovarășul Alexandru Me- 
ghioroș, membre al Biroului 
Politic al Ca al P.MJL, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, candidat al Frontului 
Democrației Populare în cir-

agriccle de producție din eo- 
—Pane: și Săbed, raio
nul Tg. Mureș.

In sala mare a Palatului 
culturii din Tg. Mureș a avut 
loc o adunare cetățenească ia 
care au luat parte numeroși 
oameni ai muncii — romîni, 
maghiari și de alte naționali
tăți — muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la 
Întreprinderile din oraș, oa
meni de știință și cultură și 
alți cetățeni.

Tovarășul Leonte Răutu. 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției de propagandă și cul
tură a C.C. al P.M.R., candidat 
al Frontului Democrației 
Populare în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 Bacău-sud, s-a 
întîlnit cu muncitori, ingineri, 
și tehnicieni de la fabricile 
„Steaua Roșie", „Confecția", 
„Proletarul", Combinatul de 
industrializare a lemnului, 
precum și din alte întreprin
deri și șantiere, cu lucrători de 
la complexul avicol Șerbă- 
nești, cu cadre didactice și stu
denți de la Institutul pedago
gic de 3 ani, cu cadre medica
le de la Maternitatea și Spita
lul unificat din Bacău, a luat 
cuvîntul la adunările cetățe
nești din cooperativele agrico-

je ie producție Letca Veche șl

In sala Teatrului de stat din 
Bacău a avut loc o adunare 
cetățenească la care au parti
cipa: emsmtxnon ai hidrocen
tralei Barău H. muncitori, in
gineri șt tehnicieni de la în
treprinderile <hn oraș, oameni 
de cultură. funcționari, gospo
dine.

Ca și încelelalte regiuni ale 
țării. parSripasfii la adunări, 
insuflețiu de mândrie pentru 
marile înfăptuiri ale poporului 
nostru din anii arsenalului — 
înfățișate grăitor în Manifes
tul Frontului Democrației 
Populare — au vorbit despre 
noul chip al patrjă socialiste, 
despre adinciie prefaceri înno
itoare de pe cuprinsul regiuni
lor și orașelor lor, roade ale 
politicii înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Român. Pe harta 
economică a țării, regiunile 
Bacău, Iași, Mureș-Autonomă 
Maghiară sînt prezente cu 
mari combinate și fabrici — 
obiective de seamă ale chimi
ei, energiei electrice, metalur
giei, industriei forestiere. Via
ța culturală și științifica 
pulsează din plin An do an a 
crescut nivelul de trai mate
rial și cultural al populației. 
Puternică manifestare a atașa
mentului întregului popor față 
de politica partidului și gu
vernului, adunările au expri
mat hotarîrea cetățenilor pa-

TELEGRAME
xcelenței sale

Domnului dr. JOSEF KLAUS 
Cancelar federal al Republicii Austria

VIENA

Am aflat cu adine regret vestea tristă a încetării din viață 
a eminentului om de stat austriac, 
Austria, dr. Adolf Scharf.

în numele Consiliului de Stat, al 
meu personal, transmit Excelenței
austriac cele mai sincere condoleanțe.

președintele Republicii

poporului romîn și al 
Voastre și poporului

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

xcelenței sale
Domnulul dr. JOSEF KLAUS 

Cancelar federal al Republicii Austria
VIENA

Adine mlhnit de Încetarea din viață a președintelui Repu
blicii Austria, dr. Adolf Scharf, vă rog să primiți Excelență, 
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și al meu personal, expresia sentimentelor noastre 
de profundă compasiune în legătură cu această grea pier
dere pentru țara dv.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

TINERI SI TINERE!

(Continuare In pag. a III-a)

Toți copiii țării
Teodor Hazliu

Verificați daca aii fost înscriși 
pe listele de alegatori! 

Vă îndepliniți astfel 
o îndatorire cetățenească

Din primele sile ale noului 
semestru, studenții du reîn
ceput cu seriozitate studiul. 
Ne-o demonstrează aceasta. 
și instantaneul surprins de 
reporterul nostru fotograf, în 
biblioteca Institutului de 
științe economice din Bucu-

ricîti fantezie gazetărească s-ar cheltui 
pentru un articol dedicat dezvoltării invă- 
țămîntului în anii puterii populare, alt ti
tlu mai potrivit — care să exprime exact 
și emoționant întregul, tonicul și deplinul 
adevăr — nu există. Nu există și nici nu 
trebuia să existe. In fața acestui adevăr 

ori ce fantezie se retrage, modestă și zadarnică. Această 
frază cuprinsă în Manifestul Frontului Democrației 
Populare — are în același timp și valoarea unui adevăr 
indiscutabil, riguros științific, plin de adinei semnifica
ții istorice și valoarea unui cintec care radiază noblețe 
și căldură umană. Ceea ce emoționează în această fra
ză, ceea ce obligă la meditație, e tocmai căldura și no
blețea umană pe care o degajă, generoasă și triumfă
toare. E o frază pe care simți nevoia s-o asculți cu o 
anume solemnitate, tot așa precum vechii și aleșii căr
turari obișnuiau să se îmbrace în haine de sărbătoare 
cînd se hotărau să recitească pe îngindurații filozofi; 
e o frază pe care simți nevoia s-o asculți o dată, și încă 
o dată, precum leit-motivul unui cintec apropiat su
fletului.

Peste 3,5 milioane de elevi, practic toți copiii țării, în
vață în școli.

E o frază pe care, sînt convins, ar invidia-o toți marii 
artiști. Meticulosul, marele și puțin scepticul Flaubert 
spunea că omul valorează mai mult prin aspirațiile lui 
decît prin el însuși. Iată că în timpul nostru omul a 
devenit egal cu aspirațiile lui cele mai înalte. Omul li
ber al patriei noastre socialiste nu mai cunoaște nici 
un fel de opreliști; aspirațiile spre știință au intrat pe 
deplin — cu drepturile egale — tn structura lui intimă, 
t-au contopit organic cu natura lui.

Peste 3,5 milioane de elevi, practic toți copiii țării, 
învață în școli.

Nu e o victorie pe jumătate — o parte, cea mai mare 
parte etc. — ci o victorie deplină... practic, toți copiii 
țării învață. Și apoi, sînt aceste ultime cuvinte, pline 
de o îneîntătoare căldură umană, încărcate de o emo
ționantă intimitate, tandră și generoasă, această largă 
și generoasă îmbrățișare cuprinsă în „copiii țarii". Cei 
care învață sînt „copiii țării".

Cifrele nu sînt niciodată seci cînd e vorba de oa
meni. Un om — e un om și 3,5 milioane de oameni sînt 
3,5 milioane de oameni. Transpus în viață, în viața cea 
de toate zilele, închipuindu-ne exact, foarte exact, 
chipurile celor 3,5 milioane de oameni, imaginîndu-ne 
exact, foarte exact, efortul lor spre știință, cultură și 
cunoaștere, ascultind atent, foarte atent, bătaia inimilor 
lor, adevărul cuprins în această cifră devine mai viu, 
capătă noblețea răsuflării omenești, devine astfel și'mai 
convingător.

3,5 milioane de oameni hotărîți să descopere adevă
rurile științei, ale gramaticii și biologiei, adevănul plan
telor și adevărul stelelor, adevărul trecutului și adevă
rul viitorului, să străbată cu îndîrjire și inteligența lor 
drumul spinos al cunoașterii.

3,5 milioane de oameni hotăriți să descopere măreția 
istorică și eliberatoare a materialismului dialectic, teo
remele lui Pitagora și cauzele războaielor purtate de 
Napoleon.

83 milioane de oameni hotărîți să-și explice vraja 
inegalabilă a versului eminescian, noblețea și măreția 
lui Bălcescu, cruciadele și teoria relativității.

3,5 milioane de oameni care vor pune priceperea lor, 
cele învățate în școlile de toate gradele în slujba desă
vârșirii construcției socialiste, a construirii comunismului, 
care se vor integra cu entuziasm, adăugind noi fapte 
muncii constructive și creatoare a poporului nostru.

Această cifră... 3,5 milioane de oameni ne dezvăluie 
în fața lumii întregi ca pe o țară a științei și culturii, o 
țară unde a învăța, a studia și a cunoaște — a devenit 
un lucru comun. Ca scriitor, aparținînd acestui popor 
nu pot decît să mulțumesc soartei care — generoasă 
și înțeleaptă — mi-a hărăzit să trăiesc pe aceste vechi 
meleaguri și să fiu martorul acestui miraculos salt spre 
știință și cultură.

In fața dorinței naturale a omului de a învăța, de a 
se cunoaște pe sine, de a cunoaște natura și legile de 
dezvoltare a societății — burghezia așezase tot felul 
de piedici, cînd directe, cînd indirecte, cînd mai mari, 
cină mai mici. Piedica — principala piedică — era cum
plita mizerie materială în care se zbateau oamenii mun
cii. Cînd omul n-are ce mînca, e greu să se gindească 
la Arhimede. Beethoven e foarte departe cînd, trăiești 
cu grija zilei de mîine. Apoi, urmau piedicile mai mă
runte — sau, mai exact — piedicile mai concrete — 
taxele uriașe, prețul ridicat al manualelor, școlile puține 
etc., etc. O întreagă, meticuloasă și sumbră conspirație 
a întunericului încerca să înlăture omul truditor de la 
binefacerile învățăturii. Secția ringuri de la Întreprinde

(Continuare în pag. a III-a)
rea Bumbăcăria Romînească-Ji-

lava



Premiile
.</:

Uniunii Scriitorilor
Dumitru

POȘTA
DE IERI
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Radu Popescu Stănescu
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Itima carte a scrii
torului clujean nu 
s-a bucurat de 
atenție prea mare 
din partea criticii, 
interes 
stîrnind

U. DlLVlUlt, 
' deosebit 

romanul 
„Vara oltenilor" care a preceda
t-o. E de subliniat încercarea 
prozatorului (în „Fata de la 
miază-zi") de a-și lărgi aria te
matică dar, cel mai adesea, in
vestigația extra ruralilor e greoaie, 
cu multe lucruri de prisos. Ex
plicația cred că stă în prelungi
rea senzației de inedit, la abor
darea altor medii, dincolo de li
mita îngăduită. Lipsește concen
trarea subtilă din nuvelele celei 
mai bune cărți a acestui autor 
„Umbrelă de soare". Intorcin- 
du-ne la roman, vom observa 
mai întii structura lui bine înche
gată, „Vara oltenilor" echivalînd 
cu metafora însoririi conștiinței 
unor țărani în condițiile sociale 
actuale. Pretextul epic are o 
suprafață foarte limitată, ceea ce 
a suscitat reproșuri nemeritate. 
In ciuda aparențelor, romanul 
n-are, de fapt, un subiect ci con
ține o succesiune de atitudini în 
raport cu misterioasa dispariție a 
peștilor din iazul gospodăriei. 
Viața circulă altfel, nu se desfă
șoară pe firul unui subiect a- 
nume, ci e încorporată afectivi
tății, stărilor de conștiință ale 
fiecărui erou. De aici pregnanța 
etică a confruntărilor, care se 
produc nuii cu seamă între cele 
două fețe morale ale aceluiași 
individ. Cartea se desfășoară în 
limitele 
dramă 
produce lungi confesii (de unde 
și deducem firul întîmplărilor, 
eroii reținînd numai pe acelea de 
care au nevoie pentru a-și lămuri, 
explica poziția altora și a lor). 
Romanul întreprinde astfel o a- 
analiză minuțioasă a valorilor prie
teniei și încrederii, în general a 
suportului etic pe care se în
temeiază noile relații socialiste 
in mediul rural. In fuga condeiu
lui s-a subliniat îndeosebi auten
ticitatea limbajului personajelor 
cărții, treeîndu-se ușor peste sen
sul superior al acestei autentici
tăți. In fapt e vorba de o ten
dință valoroasă a romanului mo
dern, sensibil prezentă la noi mai 
ales în lucrările tinerilor scriitori. 
Sinceritatea, necesitatea imperi
oasă a omului de a na se trăda 
ori înșela pe sine, provoacă me
ditația gravă, adesea răscolitoare 
a eroului. Confesia capătă ast-

unui adevărat român
iți care fiecare erou

fel un conținut înalt și o expresie 
patetică, vizînd existența însăși. 
Personajele romanului „Vara ol
tenilor" își pun asemenea între
bări, au tot timpul nevoie de ex
plicații, de totală înțelegere. Ca
uza înseninării lui Macedon, de 
exemplu, a intrării cu sufletul 
deschis în marea familie a sa
tului nou nu e doar în el (pute
rea de a depăși răfuiala cu hi
mere în loc de oameni vii) ci și 
în ceilalți, pentru că răsucelile și 
scepticismul parțial al acestuia 
vin din fereala altora de el, din 
tăcerea suspectă cu care e în
conjurat de cei cărora nu le cu
noaște intențiile. Așa Se lea
gă toate destinele acestor eroi 
dispuși să-și vorbească mai ales 
seara, pe malul iazului și la lu
mina lămpii și, -• oricum, nu în 
gura mare. Meritul romanului e 
în primul rînd acesta, al dezvă
luirii adinei a unei atmosfere 
morale în care breșele însoririi 
devin tot mai numeroase, ampli- 
ficînd prin intermediul confesiilor 
de care vorbeam lumina sufle
tească a fiecăruia dintre eroi.

Nu o dată s-a vorbit de sim
bol în legătură cu proza lui 
D. R. Popesou dar fără cîteva 
disocieri care ni se par necesare. 
Fără îndoială că acest mod de a 
numi particularități ale unui pro
ces etic — purificarea conștiinței 
de tot felul de anacronisme — e 
plin de sugestii fine. Dar proce
sul sufletesc surprins e, în ge
neral, unul de tranziție îneît a- 
sistăm mai peste tot la disoluția, 
pulverizarea simbolului care nu 
e decît modul propriu prin care 
o serie de personaje se fixează de 
himere. Simbolul nu e pură suge
stie, ci limită reală în concepție și 
mod de a (nu) acționa. In roma
nul discutat mai sus un țăran lo
vește cu sinceritate niște inofen
sivi oameni de zăpadă botezați cu 
numele adversarilor. Disoluția 
simbolului se produce la primele 
semne de apariție a încrederii.

In sfîrșit, excesele simbolice ori 
metaforice în proza acestui scri
itor foarte talentat, alteori — iz- 
torind de aici — un pitoresc ling
vistic nediferențiat indică sursele 
unui posibil manierism. Observa
ția socială și psihologică atît de 
pregnante în lucrările de pînă a- 
cum (cu unele estompări produse 
de metaforism și pitoresc în 
„Vara oltenilor") îndreptățesc 
prețuirea de care se bucură lu
crările prozatorului.

C. STĂNESCU

Publicații
în ajutorul părinților
In lunile următoare, părinții 

vor găsi în librării noi publi
cații deosebit de folositoare în 
munca de educare și îndru
mare a copiilor lor. In colecția 
intitulată „în ajutorul părinți
lor11, care apare în cadrul Edi
turii didactice și pedagogice, 
vor vedea lumina tiparului cî
teva volume, frumos ilustrate: 
„Elevii mei, copiii dv.“, „Legă
tura familiei cu grădinița11, 
„Despre autoritatea părinților11 
și altele, menite să reliefeze 
rolul și importanța strîngerii

colaborării între părinți și ca
drele didactice.

In curs de elaborare se mai 
găsește o carte intitulată „Co
piii de pe strada noastră11, care 
înfățișează influența prieteni
ilor — încă din fragedă vîrstă 
— în formarea educației. De 
asemenea, Editura va tipări o 
serie de schițe și povestiri tra- 
tind diferite aspecte ale com
portării copiilor și tineretului 
în familie, la școală și în so
cietate.

(Agerpres)

coala medie nr. 3 
din Brașov. De pe 
un panou, traseul 
drumețiilor din a- 
cest trimestru te 
îndeamnă să-l 
cercetezi: Piatra

Mare — cu recunoașterea te
renului, identificarea rocilor; 
cabana „Trei Brazi" — Pre
deal — pe parcurs, joc de o- 
rientare turistică; Poiana Bra
șov — concurs de schi... De pe 
un altul, aceeași invitație ți-o 
face „Proiectul pentru excursia 
de la sfîrșitul anului școlar11. 
(Excursia se pregătește de pe 
acum). Pe o hartă, lucrată la 
scară, e trecut itinerariul: 
Brașov, Onești. Bacău, Vatra 
Dornet, Sighet, Baia Mare, 
Satu Mare, Cluj, Tg. Mureș, 
Sighișoara. Brașov. O legendă 
Comentează specificul fiecărui 
punct înscris pe traseu, infor- 
mind asupra caracteristicilor 
sale economice și turistice. 
Dedesubtul amîndorura se 
consemnează: „Cercul turistic 
așteaptă noi sugestii". Elevii 
primesc bucuroși invitația, fac 
propuneri de care cercul ține 
întotdeauna seama. Mai ales 
prin respectarea sugestiilor lor, 
cercul turistic al școlii și-a 
cîștigat de mult o apreciere 
unanimă a elevilor. Cercul s-a 
născut ca, răspuns la dorința 
elevilor de a cunoaște patria,

• 1500 studenți 
în excursie t

Duminică dimineața, pește 
1 500 de studenți din institui
tele bucureștene au plecat în 
excursie pe Valea Prahovei. 
Organizată de cercul de tu
rism al centrului universitar, 
excursia a prilejuit o frumoa
să zi de odihnă la cabanele de 
la Cota 1400, Sinaia, Trei 
Brazi, Gîrbova. Punct termi
nus a fost stațiunea Predeal. 
Aici s-au organizat întreceri 
de schi și săniuțe între ex
cursioniști.

In planul de activități al 
cercului de turism sînt înscri
se numeroase alte excursii 
pentru duminicile următoare.

ION BISTREĂNU

• Vor împodobi 
noile apartamente

Mobilă elegantă, confortabi
lă, care să înfrumusețeze că
minul — iată preocuparea de 
bază a colectivului întreprin
derii industriale „Mobila" din 
orașul Sf. Gheorghe. I'n pre
zent se lucrează la camera 
combinată „Select", dormito
rul „Olimpia" și dulapul pen
tru televizor și radio tip „Mo
dern 11“.

Noile produse se realizează 
după proiectele colectivului de 
tehnicieni și maiștri din care 
fac parte Szotyori Emeric, 
Biro Zoltan, Perecz Ștefan, 
Kertesz Mihai. La conceperea 
noilor modele s-a avut în ve
dere arhitectura noilor blocuri, 
exigențele cumpărătorilor.

GH. BRIOTĂ 
învățător

• Străbătînd 
drumurile regiuni*

Ștafeta cultural-artistică — 
inițiată în regiunea Dobrogea, 
în cinstea alegerilor de depu- 
tați de la 7 Martie — străbate 
orașele, satele și cătunele. In 
raionul Tulcea la această ma
nifestare participă peste 2 000 
de artiști amatori.

Zilele trecute, artiștii din co
muna Izvoarele au fost oaspe
ții locuitorilor din Nalbant, in 
fața cărora au prezentat piesa 
„Academicianul". Echipa de 
dansuri a interpretat o suită 
de jocuri populare dobrogene. 
In aceeași zi, artiștii amatori 
din comuna Meidanchioi, au 
prezentat o piesă de teatru pe 
scena căminului cultural din 
satul Iulia.

MIHAI ȘTEFAN 
profesor

• Noi sate 
electrificate

Lumina a pătruns în viața 
cotidiană a sătenilor din raio
nul Făurei. Radio-ul, televizo
rul, filmul, fac acum parte din 
mijloacele obișnuite de îmbo
gățire a orizontului cultural, 
în raionul Făurei au fost elec
trificate încă 38 de comune și 
sate, printre care Băile, Gră
diștea, Ibrianu, Balta Albă, 
satele Custura. Corbeni. în cu- 
rînd se va aprinde becul în 
comunele Șutești, Largu.

în comuna Ianca, țăranii 
cooperatori și-au instalat pînă 
în prezent peste 140 de tele
vizoare și Un număr mare de 
aparate de radio. ;

VERIGĂ PETRU 
corespondent voluntar

părăsesc uneori metafora a- 
jungînd la alegorie in spiritul 
aceleiași libertăți asociative. 
Iubirea, de exemplu, e o leoai
că tînără arămie. Pentru a 
ilustra elanul constructorului 
Amfion : „Din umerii mei și 
din întreaga mea putere / țîș- 
nesc două pantere, nemaivă
zute pantere / pe ape se-aștem 
curcubee / și se fac viaducte 
și poduri, / curind / peste căi 
ferate lucind / peste trenuri 
trecind". Reprezentările, adu
nate, realizează o tapiserie de 
desene stilizate și fanteziste, 
în spirit alegoric, care nece
sită inscripții explicative. 
Strofa : „Te-ai făcut subțire și 
prelung / și un sentiment ciu
dat te doare / și ești mindru, 
și ți-l porți pe umăr / ca pe 
un șoim de vtnătoare" e ex
plicată astfel : Poetul și dra
gostea.

Pe alocuri poetul e un cali
graf preocupat de arabescul 
inițialei, dar un caligraf artist. 
Iată o asemenea grațioasă cali
grafie: „Pe urmă ne vedem din 
ce în ce mai des f eu stăteam 
la o margine a orei / tu la ca- 
laltă / ca două toarte de am
foră" (Melodie povestită). Fe
lul acesta particular de a face 
poezie nu-1 Împiedică insă de 
a fi un poet al prezentului. 
Poeme ca Dreptul la timp, 
Cintare Rominiei socialiste și 
altele, arată o ancorare in pre
zent, de cea mai bună sub
stanță. Sînt un om piu expri
mă cu aceeași neobișnuită pla
sticitate, de ce poetul nu poa
te trăi in afara prezentului : 
„Am și un defect, un păcat: l 
iau in serios iarba l iau in se
rios leii / mișcările aproape 
perfecte ale cerului l $i-o 
rană intimplătoare la mină / 
mă face să văd prin ea / ca 
printr-un ochean durerile lu
mii, războaiele". Lucru demn 
de subliniat, în tratarea vieții 
cotidiene, a prezentului, poetul 
nu face concesie șabloanelor. 
Tot acest univers, toată acea
stă viziune oscilind intre ine
fabil și caligrafic, exprimind 
o poziție etică se ridică pe o 
uluitoare fertilitate asociativă, 
metaforică, în al cărei joc poe
tul se complace de multe ori. 
Atunci sensurile profunde dis
par și textul — deși sugestiv 
— devine prețios.

ilanțul 
chita 
este

lui. Ni- 
Stănescu 

cow? scurt (două 
' volume, cîteva 
[ zeci de poezii ri- 
I sipite prin reviste 

și un premiu), dar 
închide în el un destin de au
tentică vocație literară. Un 
semn confirmativ este și in- 

poezia o 
poeziei ti- 

preocupat 
al

X;

Moment de destindere intr-o pauză la repetiții — elevii secției de coregrafie a Școlii popu
lare de artă din Suceava Foto : N. STELORIAN

fluența pe care 
exercită asupra 
nere. Poetul e 
de sensuri (al iubirii, 
oțelului etc), de definiții, iar 
definițiile sale apelează la me
taforă. Principala’ facultate a 
acestui poet de viziuni e aceea 
de a imagina plastic ; poezia 
lui comportă mai mult descri
erea decît analiza unei ideolo
gii (aceasta fiind cuprinsă in. 
atitudinea pe care o ia în fața 
realului). Nichita Stănescu a- 
duce un nou erou liric carac
terizat prin felul particular de 
a recepta lumea. Poezia lui e 
un vis al desprinderii de ma
terie, al eliberării omului de 
servituți fizice, al dorinței de 
a gusta în permanență inefa
bilul. In plan filozofic, poetul 
vorbește deci de condiția omu
lui. O bună intuiție poetică îl 
ajută să nu detalieze subtex- 
tul etic al poeziei sale ci să-1 
ilustreze. Dorința e de supre
mă limpezire, de a trăi o viață 
în care totul pare a fi făcut 
pentru frumos, cum i-o expri
mă multe versuri. O vreme a 
trăirii inefabile, a uimirilor 
continue este copilăria. Arta 
sa stă într-un fel nou de a ve
dea totul; relațiile obișnuite 
dispar, substituindu-li-se alte
le. Se justifică astfel intitularea 
volumului (O viziune a senti
mentelor) definind și una din 
cele mai generale caracteristici 
ale poetului. In orizontul lui, 
legile gravitației și alte legități 
asemenea dispar. Poetul are o 
capacitate neobișnuită de a 
asocia. Un 
înalta idee 
de imagini: 
oceanului de 
de coloane și 
Lăsai in voie să-mi plutească-n 
jururi / emoția cea schimbă
toare de contururi / mereu 
crescîndă, descrescîndă pu
ruri".

S-a glosat mult pe margi
nea posibilității de a metafo
riza infinit a poetului ceea ce 
este adevărat. Asociațiile lui

cintec 
conține

„Pe 
aer / 
de i

despre 
: astfel 

fundul 
alături 

păsări !

ffClipe dc viața"
de

I rta lui Saroyan este 
i mult mai progra

matică decît lasă să 
se înțeleagă mărtu
risirile sale literare 
sau povestirile pe 
care le transcrie cu

simplitate de artizan, oferindu-ne 
giuvaeruri de sensibilitate. Arta 
Ini Saroyan este de la început 
pînă la sfîrșit un refuz ; un refuz 
al realităților sociale ; un refuz 
al discriminării psihologice a oa
menilor în aifo-negru. Deși for
mulele sale artistice nu sînt de 
subtilități savante — Saroyan, 
simplificînd, se reîntoarce la iz
voarele funcționale ale artei și, 
ca arhaicii purtători de creații 
populare, povestește întîmplări 
simple despre om, iar supratema 
tuturor povestirilor sale (fie pro
ză, fie dramă) este un apel pate
tic spre înțelegerea sîmburelui 
uman și de aici spre comuniuni 
sufletești. Oamenii despre care 
vorbește prozatorul și dramatur
gul american sînt personaje ce-și 
păstrează zone de puritate și se 
regăsesc pe acest plan încerdnd 
o puternică defensivă în fața în
străinării naturii umane. Barul 
lui Nick este o asemenea insulă 
de umanitate în care obișnuiții 
localului (oameni de profesii ne
definite) trăiesc cîteva clipe de 
viață, de eliberare din strinsoarea 
înnăbușitoare a luptei pentru 
existență. Lipsa unui conflict as
cuțit, in Urnitele ariei dramatice, 
nu permite mari mișcări psiholo
gice dar imixtiunile instrumente-

William Saroyan
lor de reprimare publică în acea
stă zonă, apariția unor indivizi 
din „lumea bună'1 atrași de pi
torescul locului presupun tăioase 
încleștări în care oamenii simpli 
reușesc să opună o dîrză rezis
tență convertirii lor în entități 
docile și cu o structură psiholo
gică năruită. Dar mai departe ? 
Și pînă cînd ? Sînt întrebări la 
care Saroyan nu răspunde. Din 
țara emigranților care este Ame
rica, Saroyan își propunea să a-

CARNET
TEATRAL

ducă pe scenă oameni de origini 
etnice diferite consemnînd însă 
moduri diverse, proprii structurii 
psihoetnice a acestora, de reacții 
în fața realităților capitaliste. 
Dincolo de pitorescul unei ase
menea lumi pestrițe descifrăm o 
cramponare în refuzul' de a se lăsa 
cotropiți de legiî'e complicate ale 
înstrăinării. Deși tema piesei nu 
este una eroică, spectacolul mon
tat la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" aduce la rampă eroi 
ale căror dimensiuni sînt măsu
rate în puternica încleștare pen-

M. UNGHEANU

DRUMEȚIND PRIN
de a drumeți prin locurile 
cele mai f rumoase.

Dar să-i povestim, pe scurt 
istoria.

...1957. Opt elevi pasionați 
de geografie, împreună cu pro
fesorul lor, Pavel Nicolae, iau 
o inițiativă, care mai tîrziu — 
conturîndu-se precis — avea 
să devină ceea ce numim as
tăzi simplu: cercul turistic. 
Celor opt elevi li s-au alăturat 
numeroși 
urmăreau 
executau 
grafie și 
de' teren. Astăzi dacă 
treci prin școală vei găsi zeci 
de hărți lucrate de elevi. Mul
te din ele aparțin acelei peri
oade. Pe un panou de mărimea 
unui perete de cameră obiș
nuită, elevii au executat, cu 
migală, harta industrială a ță
rii. Printre lucrările mai în
semnate din acea perioadă se 
numără și o monografie a Uzi
nei „Tractorul". Pe baza unei 
tematici, bine stabilite, ei au 
adunat, timp de mai multe 
luni, material documentar cu 
privire la istoricul uzinei, ex
tinderea ei, tipurile de tractoa
re care se produc aici. Cîteva 
hărți însoțitoare ilustrează 
plastic obiectivele sociale con
struite pentru muncitori : lo
cuințe, spitale, cămine, creșe. O 
altă hartă — a lumii — înfăți
șează țările în care sînt expor-

La început 
obiective: 
de carto-

colegi.
două 

lucrări 
făceau cercetări 

Astăzi

tate tractoarele fabricate la 
Brașov. Monografia, ca și alte 
lucrări privitoare la Uzina 
„Tractorul", au fost dăruite 
uzinei de către elevi.

...Treptat, căpătînd expe
riență, cercul și-a conturat 
mai precis obiectivele, funcțio- 
nînd, din 1963, cu secțiile geo
grafie și turism. A crescut și 
numărul membrilor. De unde 
inițial avea mai mult un ca
racter lucrativ, acum au înce
put să se țină — pe baza unui 
plan bine întocmit — referate 
și să se discute cu competență

Construcții noi în cartierul Grigorescu din Cluj
HB MHHB MM MMMB. * MM MMI MMM MMM Mi

PATRIA DRAGA
mai noi, s-au îndeletnicit cu 
cercetări de specialitate, exe- 
cutînd, în continuare, nume
roase hărți și planșe, necesare 
ca materiale didactice la lec
ții. O bună parte din ei au în
ceput să se ocupe de meteoro
logie, activitate condusă de e- 
levul Orășanu Constantin din 
clasa a IX-a. Cercul este dotat 
cu o stație meteorologică, cu 
ajutorul căreia elevii urmă
resc starea timpului, făcînd 
calcule și întocmind „fișa me
teorologică", un fel de buletin 
asupra vremii locale.

INIȚIATIVE ȘCOLARE

despre probleme de strictă 
specialitate. Astfel s-au purtat 
discuții despre „Noile descope
riri geografice", „Speologie", 
„Marii călători ai lumii", „O- 
rașe noi pe harta patriei" etc. 
Toate acestea au vănit în spri
jinul orelor de geografie, elu- 
cidînd și îmbogățind substan
țial noțiunile predate la curs. 
Bogdan Elena, Mărgineanu 
Doina, Cerlinca Anton, Balea 
Angela, Pop Virginia — dintre 
membrii mai vechi ai cercului, 
Cueu Virginia, Stoican Vasile, 
Drâgomir Steluța — dintre cei

Experiența acumulată pînă 
acum le permite elevilor să-și 
valorifice cit mai complet apti
tudinile. Mulți dintre ei vin cu 
propuneri interesante, cu ini
țiative noi, primite întotdea
una cu interes de către tova
rășii profesori, care îi stimu
lează necontenit, dezvoltîn- 
du-le fantezia și priceperea.

Incepînd cu acest an școlar, 
o importanță deosebită a că- 
pătat-o secția turistică (de 
unde și noua denumire a car
eului). Preocuparea de bată

o constituie acum organizarea 
excursiilor, drumețiilor și a 
vizitelor.. Pentru întocmirea 
fiecărui itinerar, membrii cer
cului întreprind adevărate in
vestigații, studiind lucrări de 
specialitate, consultînd o vastă 
literatură. înaintea fiecărei 
excursii, elevii primesc din 
partea cercului o hartă, lu
crată la scară, cu itinerariul 
ales, punctele sale mai impor
tante, detalii în legătură cu a- 
cestea.

Organizația U.T.M. sprijină 
îndeaproape activitatea cercu
lui, colaborînd cu tovarășul 
profesor, cu colectivul de con
ducere al cercului. La realiza
rea excursiilor își aduce o 
contribuție substanțială mai a- 
les in ceea ce privește alegerea 
itinerariilor, astfel ca acestea 
să mijlocească elevilor cunoaș
terea unor importante obiec
tive industriale, a locurilor is
torice, cultivînd astfel senti
mentul mîndriei că avem o 
țară frumoasă și puternic 
dezvoltată. împreună cu con
ducerea cercului, organizația 
U.T.M. stabilește și anumi
te activități care să se desfă
șoare în timpul excursiilor : 
organizarea jocurilor de o- 
rientare turistică, recunoa
șteri de teren, adunarea unor 
materiale documentare, scurte 
programe artistice și di
stractive etc. La înapoiere, 
membrii cercului realizează 
fotomontaje, eu harta detaliată

a excursiei, ilustrind cu foto
grafii — executate de către 
membrii cercului de foto — 
etapele ei mai importante. 
Fotomontajele sînt, apoi, ex
puse pe coridoarele școlii, pen
tru a fi cunoscute de toți ele
vii. Pînă acum, în acest an șco
lar, cerCul a organizat o ex
cursie de 6 zile prin țară, prin 
regiunile Hunedoara, Oltenia, 
Argeș. Alte două excursii sînt 
în pregătire. Numeroasele 
drumeții la Dîmbu Morii, Ca
bana Săcele, Pîrîul Rece, Trei 
Brazi, Bolnoc, Dealul Lempeș 
etc. au antrenat sute de elevi. 
De asemenea, s-au făcut foarte 
multe vizite în întreprinderile 
industriale din Brașov, în uni
tăți agricole socialiste din îm
prejurimi, la muzee, castelul 
Bran, cetatea Rîșnov.

— Am vîrsta pensionării — 
ne mărturisea tovarășul profe
sor Pavel Nicolae, conducăto
rul cercului — dar inima 
mi-a rămas aceeași, tînără, 
gata oricînd să atace piscu
rile. Am străbătut pe meleagu
rile țării pînă acum, ca turist, 
35 000 km cu piciorul. Doresc 
ca elevii mei — membrii cer
cului — și toți elevii școlii să 
mă întreacă, în anii de școală 
să cunoască „pe viu" locurile 
cele mai însemnate de pe har
ta patriei, să-și cunoască țara.

ION ANDREIȚĂ

tru păstrarea fondului de uma
nitate. în interpretarea artistului 
emerit Li viu Ciulei, Joe se află 
într-un proces de autorecuperare 
umană. Omul care s-a lăsat cînd- 
va tîrît în afaceri veroase devine 
un generos binefăcător al seme
nilor săi. El devine astfel nucleul 
unui grup uman. Sub această in
fluentă Kitty Duvâl (Gina Patri
ciii) femeia de stradă presupusă 
actriță de varieteu, va încerca 
alături de bunul Tom să traver
seze drumul de la periferia socie
tății spre o condiție demnă, ome
nească. Nick, patronul barului, 
află în interpretarea lui Petre 
Gheorghiu o prezență cuceritoa
re prin explozia meridională de 
omenie dincolo de masca uneori 
posacă, disimulatorie. Această 
zonă de umanitate atrage și pe 
bătrînui' aventurier cu suflet de 
rapsod, Kit Karson, care se laudă 
cu numeroasele sale victime dar 
care nu omoară cu adevărat de
cît o singură dată îndeplinind un 
act justițiar prin lichidarea agen
tului de moravuri Blick, un tip 
cinic, dezgustător.

Regizorul Liviu Ciulei s-a a- 
propiat cu înțelegere de piesa 
dramaturgului american punînd 
în valoare întreaga gamă de va
lențe poetice ale textului. El a 
selectat și condus o echipă în 
care au excelat, alături de Fory 
Eterle, artist emerit, Petre Gheor
ghiu (oare servit de un text su
culent nu se optine întotdeauna 

șarjei), Gina Patrichi. Dorin Dron 
(posesor a unei game actoricești 
bogate) și Mircea Albulescu (în 
rolul docherului Mc. Carthy fiind 
ce se numește o prezență sce
nică). Nu pot fi trecute cu vede
rea aparițiile lui Dumitru Furdui 
în hilariantul îndrăgostit Dudley 
ca și Dumitru Onofrei în Arabul. 
Afectat, mimînd psihologia ado
lescentă este Dan Damian în 
Tom.

Ideea scenografică a lui Giulio 
Tincu nu este unitară. După ce 
barul este realizat într-un decor 
luxuriant, detaliat cu exactitatea 
reclamată de arta cinematografi
că, în actul 4 (camera de hotel) 
accentul decorului, în care fun
dalul rămîne barul, cade pe func
ția sugestivă. în ansamblu, recen
ta premieră a teatrului din Schi
tu Măgureanu, prilejuiește o re- 
întîlnire caldă cu arta profund 
umanistă a lui William Saroyan.

V. ARACHELIAN
*

CINEMATOGRAFE

16,30;
9,45 ; 

NE-

REGINA CÎNTECELOR rulează 
la Patria (orele 10; 12; 14; 16; 18;
20) , București (orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30), Modern (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
D ALE CARNAVALULUI rulează 
la Clasic (fost Carpa(i) (orele 10; 
12; 14; 16). UN ENORIAȘ CIUDAT 
rulează la InfrtRirea între popoare 
(orele 10,30; 15,30; 17,45; 20),-Victo
ria (orele 10; 12; 16;18,15; 20,30). 
MOFTURI 1900 rulează Ia Repu- 
blica (orele 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 18,45; 21). De Ia 2 martie 
Capitol (orele 9; 11,30; 14; 
19; 21,15), Excelsior (orele 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
VASTA nr. 13 rulează la Feroviar 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Melodia (orele 9,36; 12; 15,15; 18,
21) , Flamura (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20). PATRU FETE ÎNTR-O 
CURTE rulează 4a Luceafărul (ore
le 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Festival (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21). SĂRUTUL rulea
ză la Tomis (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (orele 15,15; 
17,45; 20,15). VIAȚĂ UȘOARĂ 
rulează Ia Central (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Cosmos
(orele 16; 18; 20). CRONICĂ CU- 
BANĂ rulează la Lumina (orele 
9,30; f.................. ..  " ------
SELIE 
Union 
20,30). 
Doina 
18,15; 
18; 20,15),
20.30) . O STEA CADE DIN CER 
— cinemascop — rulează la Giu- 
lești (orele 1Q; 12,30; 15; 17,30 ;
20.30) , Arta (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Bucegi (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).
O POVESTE NEINVENTATĂ ru
lează la Cultural (orele 16; 18,15;
20.30) . AH, EVA I rulează la Da
cia (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30 ;
18,45; 21). CU MIINILE PE ORAȘ 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20,30). DRUM PERICULOS — ci
nemascop — rulează la Crîngași 
(orele 16; 18,15; 20,30). ' MICUL
PESCAR — cinemascop — rulează 
la Grivița (orele 9,45; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). CEI TREI
MUȘCHETARI — cinemascop

12,15; 15; 17,45; 20,30). VE
LA ACAPULCO 
(orele 13,45;
TITANIC VALS
(orele 11,30;

20,30), Pacea (orele 
Lira (orele 15,30;

rulează la 
16; 18,15; 
rulează la 

13,45; 16;
15,45 ;

18;

(ambele serii) — rulează la Unire 
(orele 11; 16; 19,30). CEL Mfi 
MARE SPECTACOL rulează I 
Flacăra (orele 10; 14,30; 17,30
20,30). VREMEA PĂGÎNILOR r< 
lează la Vitan (orele 15 ; 17; 1! 
21), Cotroceni (orele 16; 18,1: 
20,30). TOVARĂȘII rulează Ia M 
orita (orele 9; 11,15; 13,30; 15,41 
18,15f 20,45), Floreasca
14,45; 17,30; 20,30).
PAȘI DE INFINIT 
Munca (orele 15,30;
CARTOUCHE rulează la Popul, 
(orele 10,30; 16; 18,30; 21). CINE 
CRIMINALUL ? rulează la Auroi 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,3( 
20,45). UN NOU GHILGAMEȘ n 
lează la Viitorul (orele 15,30; li 
20,30). DIAVOLUL DEȘERTULI 
rulează la Colentina (orele 1( 
18,15; 20,30). ClNTIND IN PLO7 
IE rulează la Volga (orele 9,45 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). PAI
LA CAPTIVĂ rulează la Rahov 
(orele 16; 18,15; 20,30). SOȚI
PENTRU UN AUSTRALIAN — c 
nemascop — rulează la Drum, 
Sării (orele_ 15; 17,30; 20). ȘAPT 
ANI DE CĂSNICIE — cinemasco
— rulează la Ferentari (orele 1 
17,30; 20). MINIATURI ÎN TEI 
NICĂ — OCHII ORAȘULUI ME
— ȘCOALA DE LA MERI - 
PESTE DEALURI ȘI COLINE ■ 
SPORT nr. 1/1965 rulează 
Timpuri Noi (oțele 10—15 în cont 
nuare, 17; 19; 21).

(ore 
LA PATR 
rulează ! 

17,45; 20

Televiziune
Marți 2 MARTIE 1965

(

Orele 18,30 — Universitatea te 
nică la televiziune : Cumen fem 
— de Emîlian Corbu, inginer ș 
la Combinatul de cauciuc sinteti 
Onești. 19,00 — Jurnalul televizi 
nii. 19,10 — Pentru copii : „Pove 
tiri din Rubovia" (II). Bagheta m 
gică. 19,30 — Șah. 19,45 — Strat 
Pajurei nr. 15 — reportaj filma 
20,00 — Teatru în studio: „Ex; 
mene, examene", comedie de S 
mion Macovei. 21,30 — De la 
melodie la alta — film muzical 1 
Încheiere ; Buletin de știri, bulei! 
meteorologic.



Spartachiada de iarnă
Aproape in tiecare simbătă 

seara, la căminul cultural din 
comuna Liești (raionul Galați), 
grupuri de tineri se preflttMe 
in vederea concursurilor spor
tive ce se desfășoară a doua 
zi. Și de astâ-dată, in sală și 
pe scenă, gimnaste și gimnaști. 
tineri halterofili și luptători se 
antrenau cu sirguintA, sub în
drumarea profesorului de edu
cație fizică Mircea Roșea. în 
sală erau prezenti și compo
nents echipei de dansuri popu
lare și ai formației instrumen
tale ale căminului cultural. Ei 
urmăreau cu atenție ultimele 
antrenamente ale sportivilor 
din localitate. într-o pauză. Iov. 
prof. Mircea Roșea ne-a vor
bit despre duminicile cultu
ral-sportive ce se organizează 
aici, în fiecare săptămînă.

— Miine avem o zi bogată 
în manifestări cultural-spor
tive, programate cu prilejul 
Sparlachiadei de iarnă a tine
retului. Această competiție se 
bucură de o frumoasă tradiție 
în comuna Liești. La actuala e- 
difie, de exemplu, pe listele de 
concurs și-au înscris numele 
aproape 450 de tineri si tinere, 
îndeosebi, un număr mare de 
participanli întîlnim la întrece
rile de gimnastică (130), șah 
(114), haltere și trîntă (100), te
nis de masă (64). De altfel, am 
organizat și centre de inițiere 
la disciplinele sportive aminti

Dispută la fileu (fază din meciul mes- 
culin de volei Steaua-Constructorul)

• Tînărul reprezentant al ță
rii noastre Dorin Giurgiucă a 
obținut un remarcabil succes 
în cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
R. F. Germane de la Frank
furt pe Main, cîștigind dumi
nică seara proba de simplu. 
Jucînd la adevărata sa valoa
re, Dorin Giurgiucă a repurtat 
o victorie de prestigiu la ace
ste campionate considerate ca 
o repetiție generală a ..mon
dialelor" de la Ljubliana. In 
finală, Dorin Giurgiucă l-a în
vins în 22 de minute pe Mar
tin R. Ness (R. F. Ger
mană) cu scorul de 3—0 
(21—11 ; 21—9 ; 21—7).

a în cel de al doilea meci 
al turneului pe care îl între
prinde în Izrael echipa de 
fotbal Rapid București a jucat 
luni la Haifa cu selecționata 
orașului. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 2—0 (1—0) în fa
voarea fotbaliștilor romîni.

• Duminică seara la patinoarul 
artificial „23 August" din Capi
tală s-a desfășurat cea de a doua 
întîlnire dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale R. P. Ro
mine și R. P. Polone (tineret). Și 
de data aceasta victoria a reve
nit tot sportivilor polonezi. Ei au 
cîștigat cu scorul de 5—3.

• La Timișoara s-a încheiat 
turneul final feminin de handbal 
pentru „Cupa F. R. H.“. Trofeul

TELEGRAMĂ
Cu prilejul încetării din 

viață a președintelui Repu
blicii Austria, Adolf Scharf. 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Romine, a trimis 
o telegramă Dr. Bruno Kreis- 
ky, ministru] afacerilor exter
ne al Republicii Austria. în 
care exprimă sincere condo
leanțe.

----- •-----

Premiera fi'mu'ui 
„Mofturi 1900"

La cinematograful ..Repu
blica" din Capitală, a avut loc 
luni scara premiera noului 
film rominesc ..Mofturi 1900'. 
realizat de regizorul Jean 
Georgescu, după un scenariu 
propriu inspirat de schițele lui 
I. L. Caragiale: „O conferin
ță", „Diplomație", „Amici”, 
„O lacună", „Bubico", „C.F.R." 
și „Situațiune".

(Agerpres) 

te. dind. ostiei posibilitatea te- 
nertlor concurenti să se weșă- 
tească mai bine și să obj.-.nă w- 
nele rezultate bune Cu «ce»t 
prilej s-au remarcat o sene te 
elemente tinere si taier.tete 
cum tint: Panaite E cache. Ve
rile Gonea. Serg u Gonea, la 
întrecerile de trîntă. Ecasenna 
Dană dă. Costică Lefter, te re
nts de masă, sau .Viculrna Les-

Duminică 
cultural-sportivă 

la Liesti...

Concursul republican

al celor mai tineri schiori
Initiative federație: reaiae te stei te * 

organiza in fiecare en ua Mocan re^teuca^ 
rezervat celor mai tineri steaen Ote întreacă 
tari s-a dovedit — și anul acesta — la lei 
de inspirată și utilă.

Evoluția celor peste 110 coocarenti sotuf 
din Brașov și Sinaia. Vatra Domei si Risnov. 
Săcele, Iacobeni, București Gbeorghiem st 
Petroșani a fost urmărit*, ca justificată ad
mirație, de sute și mii de spectatori, sosiți in 
diverse calități pe pîrtia predeteană

Și trebuie să o spunem, de la bun începui, 
că pe pirtie nu s-au întrecut numai veritabi
lele speranțe ale schiului nostru de perfor
manță, ci și apreciați performeri la Învăță
tură, mulți dintre viitorii premiați ai actua
lului an școlar. Astfel, Rodica Oprea, elevă 
in clasa a IX-a a Școlii medii nr. 2 din Bra
șov — a adăugat la mediile de 10 (și una 
singură de 9) și un frumos rezultat în proba 
rezervată celor mai... virstnici concurenți de 
duminică de la Predeal (categoria 14-16 ani).

Aceeași precizare este valabilă și pentru 
Maria Supeală din Sinaia, ca și pentru Flo
rin Cașcaval din Săcele, pentru Maria Bara-

bbs Ca Gteorghierj ca w peBtru arn ma
joritate a concuraatilor care *a populat star
tul recentelor Întreceri

Rezultatele Înregistrate Intr-un asemenea 
concurs sint pline de semnificație ele nu- 
aind in evidență atit munca perseverentă și 
competenta unor entuziaști profesori cit și 
talentul atit de promițător al micuților con
curenți. Pe primul loc la probele alpine s-au 
situat reprezentanții Predealului, iar la curse
le de fond cei din Gheorghieni.

După terminarea probelor oficiale, specta
torii au asistat la o întrecere rezervat* con- 
curenților sub 8 ani, aOati duminică pe 
piftia Clăbucetului. Au avut astfel prilejul 
să remarce evoluția surorilor Doina și Pusa 
Frățilă, in virst* de 6 ani și respectiv 4 ani 

-— fiicele unor vestiți și apreciați campioni 
ai. sportului alb.

Duminică am văzut la lucru pe viitorii 
campioni și maeștrii ai sportului zăpezii. Dar 
pînă la aceste titluri mai e un drum lung, 
care trebuie străbătut cu perseverență și 
ardoare tinerească I

IOAN N. CHIȚV

P E S
a fost cucerit din nou de Știința 
Timișoara care în finala întreceri
lor a dispus de Rapid București 
cu scorul de 8—5 (5—3).

a S-a încheiat prima parte a 
campionatului republican mascu
lin de volei. Pe primul loc se 
afli formafia Tractorul Brașov 
care a terminat neînvinsă tu
rul, totalizînd 26 puncte. Ea 
este urmată de Rapid București 
cu 25 puncte yi Dinamo Bucti-

Schiori la antrenament pe pirtia da la Predeal

URMĂRI DIN PAQINA I
Toți copiii țării

--X ăc<ds st lacec-mf de te 
arate te teaoBam Kte de

c*t tete sr ne part r ,■ ■tei te 
•s trererâe **rtrre * care 
•wtiHi arfistsce

lucwwiafr. «afișe > teAâpj!

CURT
rești cu 24 puncte. In ultima e- 
tapă. desfășurată duminică. Trac
torul a întrecut pe Progresul 
București cu 3—1, iar Rapid 
București a disput de Dinamo 
București cu 3—2.

a Cel de al 4-lea campionat 
mondial de hochei cu mingea 
<Bandyi s-a încheiat la Moscova 
cu victoria echipei U.R.S.S. care. 
in ultimul meci, a făcut joc egal 
(3—3) cu Suedia, după ce în

coniraoterife directe nu mai tint 
posibile. Comparațiile nu moi sint 
desigur posibile — dar cifrele nu 
trebuie niciodată uitate; ele tint 
pentru noi nwoo^ortente și 
familie re, ce niște strigăte de 
bucurie. Pentru devii deselor 
l—VIll — marueids smt gra
tuite. Numai în acest an au foit 
ifiMi ihtec elevilor <te* datele 
1—Vlll peste 200WW) eteri a 
căror veloort depășește i*m da

irtefir protest— 
tea forme p mai

coaM pate Monte »nri cere 
re Mean coterior tedtenr- De

mote otete rea ate de-

Daci te aa »36— Î5». 39 250 
de aieei teoteMB st fmo uaetma.
doct te mm 1938—I9X, 39250 
âe eim itenw ce
drul prpgrcmes esmbtsce, intre o- 
rui 1993-I9M, iSSW de eien. 

tinsese cu 5—0 Finlanda și cu 
4—0 Norvegia.

• Luni dimineața au părăsit 
Capitală, plecînd la Cairo, jucă
torii de tenis de cimp Ion Tiriac 
și Ilie Năstase, incitați să parti
cipe la campionatele internat :o- 
nale de tenis ale Republică A* 
rabe l'nite. Intre 5—7 martie se 
ca desfășura Cupa națiunilor pe 
echipe (sportivii noștri vor intil- 
ni echipa Australiei! iar de la 8 
la 15 martie probele individuale 
la care vor lua parte jucători din 
17 țâri.

în clădtri șpafaour, hunanași de 
cadre didactico bine pregătite — 
învață.^

A incăța, mu mei noct — a 
fure o meserie — acesta ere so
iul copilului de om sărac. Gra
nița acestui de era greu de tre
cut. Un copil de am sărac anmr 
rtudent era un eveniment, se 
discuta despre asia — sua tu 
ce s-a I iffmptef" — era ^aa 
cer”. Artău. spre țiorm pa
teră populare, evemnertui s-a 
transformat îstr-aa obișMte.- par-

descfdse tuturor tinesdm drnmci 
de ii ățdtml itete*. In ate gr

ia ronordr de si a «pate dr te 
5« OOO te 94000. mr tcOthd itu- 
deagdor a crescut de la 72000 
fc aia®

f • Cnmmms f te* te t

cteUa dtzpatete petem tudae 
ane • ecarto» rn.T’n dte voca

tnte te * te va** aaroaste

dbt CsrssmA- Se terecac M 
spmsHee sen .“m «ssr 
ss.lMR'Wtete

Informații
teaaMrii Faaatere 

teMtiar te Laos

te Haoo

Xiccoio Moscate. a afer.t
' satoaceie arnbwtex. w coc

teil cu prilejul rapoTUmor de 
carte *i te șra’.-jrâ : tocană 
deschise de rarind ia Bucu
rești.

Au luat parte Porapchu 
Macovei. adjunct al «ilustru
lui afacerilor externe. și Vrrțâ 
Flore, v-.cepreaedir.te ai Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă oameni de cul
tură și artă

♦

Academia R. P. Romine a- 
nunță că a încetat din viată 
cunoscutul biolog francez 
Renâ Jeannel. profesor la Mu
zeul de istorie naturală din 
Paris, membru de onoare al 
Academiei R. P. Romine. 
R. Jeannel este autorul unor 
mari lucrări monografice asu
pra insectelor coleoptere din 
mediul subteran, precum și al 
unor lucrări de sinteză privind 
biospeologia. geneza formelor

I terestre, ecologia, zocgeografia 
și a fost unul din propagatorii 
ideilor lui Emil Racov.ță. pe 
care îl recunoștea ca pe profe
sorul și îndrumătorul său. El 
l-a sprijinit pe omul de știință 
romîn la înființarea Asociației 
internaționale „Biospeoiogica*. 
iar din 1*20 a ocupat timp de 
șase ani funcția de subdirec- 

I tor al primului Institut de 
speologie din lume. înființat 
de Racoviță la Cluj și a pre
dat cursul de biologie la Vni- 

j versitatea din acest oraș.

(Agerpres)

bularul limbii romîne. Viața le-a 
izgonit din vocabularul limbii ro
utine. Stau mărturie cei 5-5 000 
de bursieri, cei 57 000 de tineri 
care beneficiază de cămine, cei 
50000 de tineri care iau masa 
ie cantine, „orășelele studențești" 
nou construite în aproape toate 
centrele universitare.

Și după această scurtă incursi
une zhnt nevoia să mă întorc la 
începutul cintecului, la acea 
ftînturi de melodie care nu m-a 
părăsit nici o clipă cit am scris 
aceste rrnduri.

Peste 3.-5 milioane de elevi, 
practic toți copiii țării. învață.

Ctnfevuî cure e totuna cu ade- 
•dnșl Indiscutabil, e ciut evul 
cei mai frumos din lume.

Utilajele sint puse 
la punct. Dar sâmința ? 
dixpe 1* stabilirea măsunioz 
peotra bena desfășurare a lucră- 

CBtetetol raușnal U.TM. Tar
da a (tabiht dm timp măsuri 
peetra o largi partSripire a te-

Adunări cetățenești9 9

in regiunile Bacău, lași, 
Mureș- Autonomă Maghiară

sar cnrra

late s-a 
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ta ate S •

■*-
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ESl
te*. AChte
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intr-o at- 
de caldă însuflețire, 

la 
a dat glas senti- 

de satisfacție 
muncii romîni

aoanesăter te ftteată tea Late- 

arăta: că utuo. te acest an 

ce ate F-—aăei Aritmii 
instătotetor te Lavațămint sb- 
pericr tea oraș abortează 
1 2S0 te teme te cercetau din 
cele mai variate dcanenu

„Simțim zi de zi dragostea 
caldă a partidului, a spus stu
denta Elena Duminică. Stu
denții au la dispoziție condiții 
admirabile de studiu și odihnă 
— biblioteci, laboratoare, apa
ratură modernă. 18 cămine 
"noi. Răspundem grijii ce ni se 
poartă prin îndeplinirea dato
rie: noastre principale — în
vățătura — prin pasiune în 
muncă. Făgăduim să devenim 
buni specialiști, să mergem 
după absolvire acolo unde 
țara ți poporul au nevoie de 
noi. să muncim cu rivnă. ab
negație și elan pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pen
tru tinerețea patriei’.

Desfășurindu-se 
mosferă 
adunarea cetățenească de 
Tg. Mureș 
mentelor 
oamenilor
maghiari pentru înflorirea re
giunii Mureș — Autonomă 
Maghiară in anii puterii popu
lare. voinței lor de a dezvolta 
succesele obținute în 
strucția 
noastră 
pentru 
partidului.

Inginerul 
arătat că 
noi unități 
voltarea 
urmare a importantelor inves
tiții făcut® de stat, producția 
industrială a orașului a cres
cut față de 1961 cu circa 50 la 
sută. In ultimii 4 ani a fost 
extinsă Fabrica de mobilă „23 
August" care în prezent pro
duce la fiecare două minute o 
garnitură de mobilă, s-a ex
tins mult fabrica de zahăr și 

ale
Și

con- 
economică din patria 
prin munca înfrățită 
înfăptuirea politicii

Eugen Macavei a 
prin crearea unor 
industriale și dez- 

celor existente, ca

neretului la campania de primă
vară. Cu ocazia instruirii secre
tarilor comitetelor U.T.M. pe co
mune, din cooperativele agricole 
și brigăzi, tovarăși secretari ai 
comitetului raional de partid, spe
cialiști ai consiliului agricol raio
nal, au subliniat contribuția pe 
care o poate aduce tineretul la 
încadrarea întregului volum de 
lucrări în epoca optimă și la un 
bun nivel agrotehnic. După a- 
ceea, în adunările generale ale 
organizațiilor U.T.M. tinerii au 
fost ajutați să-și stabilească an
gajamente concrete în funcție de 
sarcinile prevăzute în planurile 
de producție ale cooperativelor 
agricole și de necesitățile curente 
ale fiecărei unități. Totodată sint 
recomandați tinerii care vor lu
cra ca însoțitori de semănători, 
urmind ca aceștia să ia parte la 
un instructaj special, precum și 
cei ce vor ajuta la transportul se
mințelor la cimp. Pentru ca in 
momentul declanșării muncilor in 
cimp toate pregătirile să fie ter
minate este necesar, insă, ca in 
aceste zile să se urgenteze con
diționarea semințelor deoarece 
această operație a fost efectuată 
pînă acum în proporție de abia 
50 la sută. Este • acțiune impor
tantă la care organizațiile U.T.M. 
din cooperativele agricole de pro
ducție pot ți au datoria să mo- 
biiireae oft mai multi tineri.

• tot construită o modernă 
fo&ncâ de produse lactate. In 
zMte rapid se ridică noul cotn- 
tâ»a-. de îngrășăminte azo-

tn cuvântul său. Iosif Ud- 
varbeijn. președintele Comite- 
tuiu. executiv al Sfatului 
poputer orășenesc, a arătat că. 
parale, cu rapida sa dezvoltare 
~*>te Htriate. in Tg. Mureș au 
tea* tatreprinse numeroase lu
crări gospodărești-edilitare 
J* aKteii ani au apdnrt car
tiere soi care au infrumus- 
țat a mstern^at orașul, ofe
rind oamenilor muncii condiții 
te locuit confortabile. Celor 
IM de apartamente construi
te te Tg Mure* in ultimii 4 
ară li se adaugă anul acesta 
alte peste 1«M fără să mai 
teBlnâm de raUe de locuințe 
carwruite ia alte localități din 

eludeze a rețetei de apă și 
cara rare Cu spr.rmtxl cetă- 

ou fost lărgite zonele 
ș-au creat noi parcuri 
szn de odihnă orașul 
a devenii un adevărat 

ora* al Sorifor*.

noeriri riSî ^tindr: de reali- 
zâr-âe cfcți raite sub conducerea

V

te* » a Tg. Mu- 
t ereet* • boz* de 

sMbTr1 JP^

petne. ne vom da cu irerede- 
i«wtui caaEâaUtec FJȚP

par-rteOBți te adurarea eetă-

toare care au intmer.t regiu
nea. au fchenhot fundamentai 
structura ei econanwă.

„ Odinioară, această parte a 
țării era una dintre cele mai 
vitregite de stăpinirea bur- 
ghezo-moșierească — a spus 
inginera chimistă Constanța 
Popovici. de la Fabrica 
„Steaua roșie". Azi. pe melea
gurile regiunii s-au ridicat 
modemele combinate ale chi
miei de la Onești- Borzești. 
Piatra Neamț. Sâvinești. Fa
brica de țevi Roman, rafină
riile de la Onești și Dărmă- 
nești. hidrocentralele de pe 
Bistrița. în aceasta își găsește 
expresie grija partidului pen
tru justa repartizare teritoria
lă a forțelor de producție, 
ridicarea potențialului econo
mic al fiecărei regiuni, valori
ficarea superioară a bogățiilor 
țării în interesul dezvoltării 
economiei naționale și al creș
terii bunăstării poporului. A- 
ceasta este o politică profund 
patriotică, sprijinită cu entu
ziasm de toți cetățenii țârii".

Muncitoarea Maria Ciubota- 
ru de la întreprinderea „Pro
letarul" a arătat că anul tre
cut au fost construite nu
meroase întreprinderi și secții 
noi, dotate cu tehnica moder
nă, ceea ce a creat posibilita
tea ca valoarea producției in
dustriale a regiunii să fie în 
1964 de 8 ori mai mare față 
de anul 1938.

Mai mulți vorbitori, printre 
care medicul emerit Stelian 
Popa și profesorul Dumitru 
Zaharia, s-au referit în cuvîn- 
tul lor la însemnatele progre
se realizate în ridicarea nive
lului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii. în 
regiune au fost construite 
11 800 apartamente la orașe și 
peste 15 000 case la sate, 1 200 
săli de clasă, numeroase case 
de cultură, cămine culturale, 
magazine.

„Sint născută în anii de 
după eliberarea țării, a spus 
Maria Stanciu, de la întreprin
derea „Confecția". La 7 Mar
tie voi vota pentru prima 
oară. Votînd candidații Fron
tului Democrației Populare, 
voi da votul pentru înfăp
tuirea celor mai îndrăznețe 
năzuințe ale generației noas
tre, pentru viitorul nostru lu
minos. întreaga mea energie 
și capacitate de muncă le voi 
închina înfăptuirii politicii lu
minoase a partidului nostru 
scump".

Participanții la adunările 
cetățenești, care au luat cu- 
vîntul, vorbind cu justificată 
mîndrie despre realizările din 
perioada care a trecut de la 
alegerile din 1961, au făcut 
totodată numeroase propuneri 
privind dezvoltarea economică 
și culturală a regiunilor, acti
vitatea sfaturilor populare, 
mai buna gospodărire a orașe- 
or și satelor. Totodată, ei au 

exprimat hotărîrea cetățenilor 
de a întări votul dat candida- 
ților Frontului Democrației 
Populare prin muncă harnică 
pentru realizarea obiectivelor 
ultimului an al șesenalului — 
de a-i sprijini pe deputați.

în încheierea adunărilor, 
primiți cu multă căldură de 
participant, au luat cuvîntul 
tovarășii Emil Bodnăraș, 
Alexandru Moghioroș și 
Leonte Râutu.

Subliniind că marile reali
zări dobindite în desăvîrșirea 
construcției socialiste bucură 
inima poporului, constituie un 

imbold spre noi succese și-t 
întăresc increderea în capaci
tatea sa de a da viață sarci
nilor trasate de partid pentru 
inflorirea patriei socialiste, 
vorbitorii au arătat că avintul 
politic și in muncă cu care 
poporul tntîmpină alegerile 
este o mărturie a înaltei sale 
conștiințe cetățenești, a patrio
tismului fierbinte care acțio
nează ca un puternic factor 
de consolidare și dezvoltare a 
regimului nostru.

Vorbitorii au făcut bilanțul 
succeselor istorice obținute de 
poporul nostru, sub condu
cerea partidului, in desăvîr
șirea construcției socialiste, a 
realizărilor din toate domeni
ile activității economice și 
social-culturale in anii care 
au trecut de la alegerile pre
cedente. în cuvtntările rostite 
s-a scos în evidență faptul că 
încă din primii ani ai puterii 
populare. partidul nostru, 
călăuzindu-se după învățătura 
marxist-leninistă. aplirind-o 
creator ia condițiile țării noas
tre. a stabilit că industriali
zarea socialistă este temelia 
dezvoltării rapide și multi
laterale a întregii economii ți 
ridicări: nivelului de trai al 
maselor. Roadele acestei poli
tici se reflectă din plin in ta
bloul pe care-1 înfățișează azi 
Rominia socialistă^ țară cu o 
economie și cultură înfloritoa
re. puse in slujba creșterii 
bunăstării poporului. Vorbito
rii au prezentat transformările 
înnoitoare pe care le cunosc 
regiunile Iași. Mureș-Autono
mă Maghiară și Bacău, a căror 
ecor.xnie pulsează viguros, in 
—imul viu al economiei so- 
csaltete a întregii țâri. Au fost 
Trecute pe larg in revistă 
•BMeatee obținute in dezvol- 
tteca mBiti)aterală a agricul-

•. .
grija permanentă a partidului 
și statului pentru mecanizarea 
B cbăBăaarea agriculturii, pen
tru întărirea bazei tehnico- 
■Bteriale a producției agri
cole. Vorbitorii s-au referit pe 
larg la —um»»» măsuri
lor adoptate de partid și gu
vern pcBtra ridicarea nivelu
lui te trai al maselor, masuri 
care se râsfring nemijlocit în 
viața fiecărei familii, reflec- 
tind obtertîvul fundamental 
al polibcti partidului : făurirea 
unei vie$i îmbelșugate și feri
cite a poporuiui.

Succesele obținute, rezultat 
al muncii harnice a întregului 
popor, ai avântului cu care în
făptuiește politica partidului, 
constituie un izvor de legitimă 
mîndrie patriotică, de satisfac
ție și încredere în viitorul pa
triei noastre socialiste. Scoțînd 
în evidență rezultatele dobin
dite în traducerea în viață a 
sarcinilor stabilite de Congre
sul al Iîî-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. vorbitorii 
au subliniat că noul plan cin
cinal aflat în curs de elabora
re va crea condiții pentru a 
face noi pași inainte spre a ri
dica patria noastră pe culmi 
și mai înalte ale civilizației și 
progresului.

Referindu-se la politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru, vorbitorii au arătat că 
întregul popor își manifestă 
deplina adeziune și atașamen
tul profund față de această 
politică, corespunzătoare inte
reselor fundamentale ale pa
triei noastre, intereselor cauzei 
socialismului și păcii. Partidul 
Muncitoresc Romîn acționează 
cu perseverență neabătută 
pentru întărirea relațiilor de 
colaborare dintre țările socia
liste, pentru unitatea mișcării 
comuniste internaționale pe 
baza principiilor marxistn-le- 
ninismului și internaționalis
mului socialist, a respectării 
independenței și suveranității, 
egalității în drepturi și avan
tajului reciproc. Aplicarea lor 
consecventă reprezintă o obli
gație de cea mai mare însem
nătate nu numai națională, ci 
și internațională, ținînd seama 
că aceasta constituie un factor 
important de sporire a influ
enței și puterii de atracție a 
socialismului în lume. în con
formitate cu poziția sa, expri
mată în Declarația din aprilie 
1964, Partidul Muncitoresc Ro
mîn militează în continuare 
pentru întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, văzînd în 
această unitate chezășia unor 
noi succese în lupta pentru li
bertate, democrație, pace și 
progres.

Consacrîndu-și toate forțele 
muncii pașnice, creatoare pen
tru construirea noii orînduiri 
sociale, poporul nostru este 
profund interesat în apărarea 
păcii. Exprimînd voința între
gului popor, R. P. Romînă mi
litează alături de țările socia
liste și alte state iubitoare de 
pace pentru destinderea încor
dării internaționale, zădărnici
rea acțiunilor cercurilor agre
sive imperialiste, dezvoltarea 
colaborării internaționale pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme 
sociale diferite, pentru trium
ful cauzei păcii.

Adunările au prilejuit o pu
ternică manifestare a unității 
clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a hbtărîrii lor 
de a exprima, prin votul dat 
candidaților F.D.P., dragostea 
și atașamentul față de condu
cătorul lor încercat — Parti
dul Muncitoresc Romîn, de a 
obține sub conducerea sa noi 
victorii în desăvîrșirea con
strucției socialiste.



Leipzig

Standurile romînești 
vizitate de delegații 

guvernamentale
LEIPZIG 1. — Coresponden

tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite:

După deschiderea ediției ju
biliare de 800 de ani a Tîrgului 
internațional de mostre de la 
Leipzig standurile R. P. Romine 
au fost vizitate de numeroa
se personalități, precum și de 
un mare număr de vizitatori 
și oameni de afaceri. Luni 
dimineața, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Willi Stoph, însoțit de 
alte personalități din R. D. Ger
mană, președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, 
A. N. Kosîghin, primul ministru 
al R. P. Polone, J. Cyrankiewicz, 
și conducătorii altor delegații gu
vernamentale străine au vizitat 
standurile romînești. Oaspeții au 
fost întîmpinați de către amba
sadorul R. P. Romine în R. D. 
Germană, Ștefan Cleja.

Exponatele romînești trezesc 
un viu interes în rîndurile vizi
tatorilor.

Conferința popoarelor 
indochineze

PNOM PENH. — In capi
tala Cambodgiei s-a deschis 
luni prima conferință a po
poarelor indochineze, la care 
participă reprezentanți ai tu
turor organizațiilor și partide
lor politice din țările acestei 
regiuni a lumii.

în cadrul primei ședințe s-a 
dat citire unui mesaj din par
tea prințului Norodom Sia
nuk, șeful statului cambod
gian, în care se spune: „Tre
buie să barăm calea războiu
lui, a cărui flacără amenință 
să se extindă asupra între
gului nostru continent. Tre
buie să declarăm că sprijinim 
ideea convocării unei confe
rințe internaționale care să 
examineze problema Indo- 
chinei. Trebuie să declarăm că 
ne pronunțăm în favoarea li
nei adevărate neutralizări a 
Naosului și Vietnamului de 
sud“.

în mesajul adresat de No
rodom Sianuk se acordă o a- 
tenție deosebită solidarității 
popoarelor din Indochina și 
Asia de sud-est.

Președintele Indoneziei, Su
karno, a sosit luni la Pnom 
Penh într-o vizită oficială de 
patru zile. In cursul șederii 
sale în capitala Cambodgiei, 
Sukarno va discuta cu șeful 
statului cambodgian, Norodom 
Sianuk, probleme privind si
tuația din Asia de sud-est, 
precum și probleme privind 
relațiile dintre cele două țări.

ANGLIA. Aspect de la o demonstrație recentă a tineretulu:. 
desfășurată pe străzile Londrei si organizată In cadrul campa

niei pentru interzicerea armelor nucleare

Sesiunea
Ministerial al

Ieri, au început la Bruxelles 
lucrările unei sesiuni de 
două zile a Consiliului mi

nisterial al Pieței comune, care 
discută problema fuzionării exe
cutivelor celor trei organisme 
vest-europene (C.E.E., Euratom 
și C.E.C.O.), o propunere pri
vind încheierea unei convenții 
referitoare la patente, precum și 
problema mandatului începerii 
tratativelor cu Austria privind 
asocierea acesteia la C.E.E.

Comentînd problemele care 
stau în atenția miniștrilor „celor 
șase", observatorii din Bruxelles 
sînt de părere că ele sînt de na
tură să dea naștere la discuții 
aprinse. Agenția Reuter subli
niază că, în ce privește fuziona
rea executivelor C.E.E., Euratom, 
și C.E.C.O., este îndoielnic ca 
miniștrii să ajungă la un acord, 
mai ales pentru faptul că repre
zentanții Olandei lipsesc de la 
sesiune, ca urmare a crizei de 
guvern prin care trece această

Consiliului
Pieței comune
țară. De asemenea, se crede că 
Luxemburgul va ridica din nou 
obiecții privind mult disputata 
chestiune a fuzionării, deoarece 
această țară consideră mutarea 
sediului C.E.C.O. din capitala sa 
drept o pierdere serioasă

In privința mandatului care 
urmează să fie dat Comisiei 
C.E.E. în vederea începerii ne
gocierilor cu Austria, se așteaptă 
ca miniștrii să-și dea aprobarea, 
dar numai în domeniul liberali
zării comerțului dintre „cei »ase“ 
și această țară.

Problema unei convenții euro
pene a patentelor constituie, 
după cum subliniază observato
rii, terenul unei înfruntări între 
partizanii unei limitări a acestei 
convenții doar la „cei șase” și 
cei care preconizează o anumită 
participare a țărilor nemembTe 
ale Pieței comune și, în special 
a Angliei, care și-a manifestat în 
dese rinduri interesul pentru o 
asemenea convenție.

Declarația partidului Neo Lao Haksat
HANOI. — După cum trans

mite Agenția Vietnameză de 
știri, postul de radio Vocea 
Patet Lao a transmis o decla
rație a purtătorului de cuvînt 
al Comitetului Central al Parti
dului Neo Lao Haksat, în le
gătură cu remanierea guverna
mentală ce a avut Ioc recent 
în Laos. In declarație se spune, 
printre altele, că „înlocuirea 
generalului Fumi Nosavan prin 
Leuam Insisiengmay constituie 
un act ilegal și o gravă viola
re a acordurilor de Ia Zurich 
și Valea Ulcioarelor".

Documentul subliniază că „In

scopul menținerii stabilității !a 
tară, avînd în vedere aspirații
le arzătoare ale întregului po
por și interesul suprem al ță
rii, Neo Lao Haksat cere ca 
prințul Suvanna Fumma si 
fracțiunea de dreapta să conti
nue, împreună cu Neo Lao 
Haksat, convorbirile tripartite, 
să discute în mod deschis re
stabilirea guvernului tripartit 
de uniune națională și să re
zolve celelalte probleme în 
suspensie. Aceasta este singu
ra măsură corectă pentru so
luționarea actualei situații in
terne din țară".

PE SCURT
VIENA. — Luni Intr-o ședință 

de doliu, guvernul austriac a dis
cutat măsurile în vederea organi
zării funeraliilor președintelui dr. 
Adolf Scharf. Cu acest prilej, can- 
celarul Austriei, dr. Klaus, a evo
cat personalitatea defunctului. Tot 
luni corpul neînsuflețit a fost de
pus provizoriu în Cancelaria pre
zidențială.

Guvernul austriac a stabilit 
doliul național să țină pini 
seara zilei de vineri.

CAIRO. — Agenția M.EJ4. 
nunți că la 16 martie încep la Ca
iro lucrările celui de-al 5-lea 
Congres arab în problemele petro
lului.

Congresul, a declarat Aref Za- 
her. adjunctul «ecretarului general 
«1 Ligi: Arabe pentru problemele 
economice. va lua în discuție 
schimbul de mformatii tehnice si 
economice cu privire la industria 
petrolului ă va crea ca erganism 
pentru cooperarea între țările a- 
rabe si celelalte Uri producătoare 
de petrol.

LStruI

Comentariul zilei

înfruntări electorale
in Argentina

u două sâptămini în a y-.tej ale
gerilor de la 14 martie — 
cind va fi reînnoită jumătate 
din Camera Deputaților, — 
înfruntarea dintre partidele po
litice din Argentina devine tot

mai aprigă. Miza este deosebit de importan
tă : după aproape doi ani de la venirea la 
putere, președintele Elia își pune problema 
dară partidul său — Uniunea civică radica
li — va dobândi o majoritate care să-i ofe
re peszb Jitatea continuării pohticn duse pini 
acum. Uniunea civică radicală are de înfrun
tat o opoziție puternică din partea altor par
tide politice. care înfățișează corpului electo
ral — evaluat la aproximativ opt milioane 
de alegători — lipsa de rezultate concrete, in 
special pe tărim economk, a activității ac
tualei administrații.

Apariția diferitelor curente care se trans
formă în partide politice ÎH timpul rampa, 
ni-ei electorale, nu constituie o excepție in 
viața politică argentiniană, dar acest lucru 
a atins un punct culminant acum. Este vor
ba, în primul rind, de Partidul fustițialrst și 
de L ni unea populară, cum sînt denumite 
aann principalele curente peroniste, de 
L munca poporului argentinian, constituită 
de fost președinte, generalul Pedro Aram- 
bura, de Mișcarea integraționistă de dezvol
tare, condusă de fostul președinte Arturo

Frondizi. Avînd ponderi diferite, mișcările 
fidele foștilor președinți amintesc că atît 
Peron, cît și Frondizi au fost înlăturați de 
lovituri de stat militare, înainte de a-și fi în
cheiat mandatul, iar generalii veniți la putere 
au organizat la rîndul lor alegeri, reintrodu
când o anumită legalitate.

De astădată, președintele Illia acționează 
cu mai multă precauție : pe de-o parte, ad
ministrația sa a adoptat o serie de măsuri 
menite să cîștige simpatia alegătorilor, cum 
ar fi trecerea în patrimoniul statului a anu
mitor companii stăine, sporirea emisiunii mo
netare — cu riscul inevitabilei inflații — 
pentru a achita salariile celor care lucrează 
în întreprinderile statului, pentru a nu crea 
nemulțumiri în preajma prezentării la urne. 
Totodată, președintele Illia contează pe 
sprijinul șefului suprem al armatei, genera
lul Ongania. (Generalul Rosas, comandantul 
unui corp de armată din orașul Rosario, care 
a criticat anumite măsuri ale guvernului și 
activitatea altor comandanți militari, a fost 
destituit și înlocuit cu generalul Caro, con
siderat favoritul generalului Ongania. Această 
schimbare a urmat după ce generalul 
Rauch a fost deferit în contumacie tribu
nalului militar, pentru că publicase scrisori 
cu conținut critic la adresa guvernului). 
Prin obținerea unui sprijin din partea forțe
lor armate — cel puțin in momentul de față 
— guvernul capătă posibilitatea de a orga
niza o supraveghere militară a apropiatului 
scrutin. Dar aceste masuri nu indică un spor 
de popularitate ci, dimpotrivă, teama Uniu
nii civice radicale că nu va izbuti fără aces
te măsuri să obțină cele 25 de locuri în 
Parlament, care îi lipsesc în momentul de 
fată pentru a avea majoritatea.

In legătură cu activitatea partidelor politi
ce, trebuie amintit că sistemul electoral este 
deosebit de complicat. Legalitatea unui par
tid politic este conferită de către autorități, 
așa cum a fost cazul cu suspendarea legilor 
de interzicere a Partidului peronist și a 
Partidului Comunist. Pe lingă aceasta, pen
tru prezentarea la alegeri este necesară o 
hotărîre a Tribunalului electoral suprem, 
prin care să fie recunoscută personalitatea

juridică a fiecărui partid politic. Or, în ca
zul peroniștilor — grupați în Partidul jus- 
tițialist — a fost adoptată inițial o hotărîre 
de recunoaștere a personalității juridice, 
pentru ca ulterior, — la 27 februarie — ea 
să fie retrasă. Acest joc al admiterii și inter
zicerii prezentării de candidați schimbă de 
la o zi la alta configurația înfruntării electo
rale, creînd confuzie atît în rîndurile obser
vatorilor, cît și a corpului electoral. Ultima 
hotărîre a Tribunalului electoral suprem a 
fost luată după ce s-a constatat că în pofida 
eșecului tentativei lui Peron de a se înapoia 
la Buenos Aires, popularitatea opoziției nu 
descrește. Dar adoptarea hotărîrii amintite 
nu înseamnă că cei ce urmau să candideze 
pe listele justițialiste nu vor apărea pe alte 
liste. Observatorii relevă importanța acordu
lui încheiat între peroniști și comuniști, în 
sensul acordării unui sprijin reciproc împo
triva partidului guvernamental. Se știe că 
Partidul Comunist își duce activitatea în 
mod legal în urma abrogării legii excepțio
nale din 1959, dar el nu poate prezenta can
didați la alegeri deoarece nu i s-a recunoscut 
personalitatea juridică.

In actualele condiții, Partidul Comunist 
are de făcut față unor provocări din partea 
grupurilor de extremă dreaptă, ca de pildă, 
„Tacuara", care acționează de multă vreme, 
fără nici o opreliște; numai cînd aceste 
grupuri de extremă dreaptă și-au extins 
atacurile și împotriva autorităților, poliția a 
anunțat că va lua măsuri pentru reprimarea 
lor.

Incertitudinea în legătură cu scrutinul de 
la 14 martie domnește în momentul de față 
nu numai în legătură cu rezultatele, ci și 
cu prezentarea candidaturilor și cu parti
ciparea la vot. Unicul indiciu, folosit de ob
servatori pentru a trage concluzii, îl oferă 
rezultatele alegerilor de la 21 februarie din 
regiunea argentiniană Formosa și de la 28 
februarie din regiunea La Rioja, unde Parti
dul Uniunea civică radicală și-a menținut 
majoritatea, dar peroniștii au izbutit să cîștige 
teren.

Z. FLOREA

CARACI. — O delegație tndo- 
țziană, alcătuită din 16 persoane 
sosit duminică Ia Carad pentru 
avea convorbiri In vederea In- 

îeierii unui tratat de colaborare 
zonomică cu Pakistanul.

Spania

STUDENȚEȘTI

împotriva

din viata tineretului lumii

PE SCURT

- -u-S-t de auro-
' r-cA și e.edracxd aj Accde- 
suet de sturțe a Armeniei a în
tocmit proiectul uneia «fiu cele 
mai mari antene din lume cu 
două ogiinizi. Pe pcvlrnișul 
muntelui Arogai, nu departe de 
Observatorul astroiizic Biuro- 
kan s-a terminat construcția 
modelului acestei antene. Dia
metrul oglinzii mari este de 
5 m.. Iar al celei mici de 

60 an.
In iotograiie: modelul ante
nei cu două oglinzi a radiote- 

lescopuiui mare

prescripției

crimelor naziste

auzele încordării persistente din Rho
desia de sud sînt, în general, cunoscu
te. Practicînd o politică de teroare, de- 
portînd mii de fruntași ai populației de 
culoare, o pătură foarte subțire de ra
siști albi încearcă să impună procla
marea independenței țării în condițiile

menținerii dominației minorității colonialiștilor. 
Majoritatea populației, băștinașii, se opune unei așa- 
zise „independențe" care ar menține Constituția 
din 1961, document ce consfințește rînduielile ra- 
siste-colonialiste

în cele ce urmează dorim să împărtășim cititori
lor cîteva fapte, cîteva aspecte care dezvăluie ce 
se întîmplă în Rhodesia de sud, în umbra „Consti
tuției" din 1961.

Salisbury
in umbra „In rezervația* Gibi

O matematică originală
Parlamentul Rhodesiei de sud își are sediul în 

Piața Cecil Rhodes din Salisbury, într-o somptuoa
să clădire în stil vechi. Obiceiurile și formele parla
mentare au fost preluate din Anglia: prezidiul 
poartă peruci, pe băncile din dreapta stau depută
ții partidului de guvemămînt, pe cele din stingă 
stă opoziția; președintele Camerei, înveșmântat în 
mantie vișinie, bate cu un ciocan în pupitrul său 
atunci cînd vrea să-i cheme la ordine pe deputați. 
De altfel, el are rareori prilejul să folosească cioca
nul, deoarece coloratura politică a deputaților e 
aproape omogenă, ca și culoarea pielii lor: aproape 
toți sînt albi și au concepții rasiste.

— 250 000 de coloră europeni au în parlament 51 
deputați;

— 2 500000 de băștinași sînt „reprezentați* de 14 
deputați (și aceia aleși pe listele partidelor popu
lației albe, impuși dintre oamenii de casă ai rasiș
tilor. Partidele populației de culoare sînt interzise;.

Astfel stînd lucrurile, nu-i de mirare că „parla
mentul" de la Salisbury lucrează ca o „mașină 
perfectă" de adoptat „legi" care întăresc împilarea 
populației băștinașe.

„Apartheid în curs 
de perfecționare*

Așa a caracterizat reporterul revistei vest-ger- 
mane „DER STERN", Rolf Thîelle, situația din 
Rhodesia de sud.

Viața africanului din acest teritoriu e alcătuită 
numai din îngrădiri. El nu are dreptul să-și pă
răsească domiciliul fără o autorizație specială din 
partea autorităților, nu poate locui în cartierele 
rezervate albilor, nu se poate arăta pe stradă fără 
un permis special, nu are voie să presteze munci 
rezervate albilor și poate fi oricînd concediat, nu-i 
e permis să frecventeze restaurante și cinemato
grafe destinate populației albe.

La Salisbury s-a construit recent un mare cine
matograf în aer liber. Spectatorii sosesc în auto
mobile și vizionează filmele fără să coboare din ma
șină. Se înțelege că acest spectacol este „numai pen
tru albi". Controlorii nu verifică biletele ci... port
bagajele, pentru a vedea „dacă nu cumva în ele

apartheidului
sînt ascunși africani*. Curind însă, s-a constatat că 
în ciuda controlului sever. băștinașii vizicnează fil
mele de pe o colină alăturată. Această încălcare a 
barierii de culoare a constituit obiectul uncr dez
bateri în parlament unde s-a hotărit instalarea 
unei paze polițienești la respectiva colină.

Arcadia de lingă Salisbury
Paul Johnson, redactor al revistei britanice 

.NEW STATESMAN*. relevă in notele lui de că
lătorie că Salisbury este . un oraș al recordurilor*. 
Statistica afirmă că aici sînt cele mai multe cazuri 
de oameni cu multe automobile și vile (intr-ade
văr, în acest oraș se numără nu mai puțin de 5 00U 
de coloniști albi ce au acumulat bogății care le 
permit ca. fiecare, să posede, în medie, cite 5 auto
mobile și cîte 3 vile). Statistica mai înregistrează 
însă și alt record : la Salisbury, în rîndul populației 
de culoare, procentul de tuberculoși e cel mai ma
re din lume: 31 la sută ! Ambele recorduri le în
țelegi mai bine dacă citești descrierea făcută de 
Paul Johnson:

„Aici nu există nici o verdeață, nici flori. în 
schimb, există colibe aplecate intr-o rină, copii slabi 
și pe jumătate goi, femei cu fețe supte, care spală 
în șanțurile de la marginea drumului. Așa arată 
Arcadia din Rhodesia de sud, unul din cartierele 
Salisbury-ului, destinat populației de culoare".

Acest cartier de cocioabe, denumit în bătaie de 
joc Arcadia (după numele țării de basm, înfățișa
te în pastoralele scriitorilor din secolul al 
XVIII-Iea) este una din numeroasele „locații", car
tiere speciale pentru africani, „locații" situate de re
gulă la marginea orașului sau chiar mult dincolo de 
limitele lui. Aici nu există nici canalizare, nici ali
mentare cu apă, nici lumină electrică. în fiecare di
mineață, în fața cișmelei — singura peptru un întreg 
cartier — se întinde un lung șir de oameni.

„Am văzut în locațiile africane — povestește 
Paul Johnson — multă mizerie și multe suferințe.

Corespondentul rural al Jocapei* este jtxm- 
țta*. Numai în aceste „rezeivațir* le e permis afri
canilor să posede pămint și să se indeleîmceașcă 
cu agricultura.

Iată cum descrie reporterul englez William King
sley un sat (fin rezervația Gibi. vizitată de el: 
.Colibe îngropate mai malt ia pămint. inătmtra. 
eițiva pari fi intre ei • impfatitară de nuiele : pa- 
t«L Este locul unde trăiesc fi se odihnesc die 1»—

dace ia ogwel lai: aa petec de pămint. sterp, aă- 
■ iprr Ca ti odă i —ijiliti reușește să smulgă atita 
ta—if fi psrawib — cît să-și țină zflrte pe jumă
tate iriameut L-am întrebst dacă u-a încercat să 
ealtive altceva ca s-o scoată mai bine la capăt 
Mi* răspuns că pămintul e așa de prost incit pa 
te alegi ca mai nimic* Africanii att pămir.t p-tin 
și fierte prost. Aceasta se explică prin pcLtica 
agrară a colonialiștilor. Primii coloniști, atrași aici 
de zvonurile despre misterioasele mine de aur ale 
regelui Soîomon. au descoperit curind că adevăra
tele comori se află nu în adincuri ci la suprafața 
acestui pămint fertil. îmbinarea solurilor fertile cu 
o climă blinda, făgăduia îmbogățire rapidă si si
gură. Colonii au început să acapareze păminturile 
bune, gonindu-i pe africani spre păminturile 
poase, în rezervații. Legea a consfințit situația po
trivit căreia 250 000 europeni posedă 58 milioane 
acri de pămint (cel mai bun), iar 2 500 000 africani 
numai 22 milioane acri (din pămîntul cel mai puțin 
fertil).

Fermele colonilor au, în medie, cîteva zeci de 
hectare fiecare.

Multe ferme sînt mari întreprinderi de tip capi
talist; imense plantații de tutun și porumb, sute 
de muncitori africani. Mîna de lucru se găsește 
berechet, pe o nimica toată. Foametea îi silește pe 
africani să semneze contractele de adevărată „scla
vie modernă" cu fermierii ca și cu patronii de 
mine europeni. Ei sînt siliți să facă lucrul acesta 
și de teama de a nu fi incluși în categoria de „va
gabonzi" (potrivit legii vagabondajului, adoptată 
acum patru ani, guvernul poate aresta pe orice 
african care nu are de lucru).

★
Așadar, de fapt, în umbra „Constituției" din 1961, 

în Rhodesia de sud ființează un veritabil regim 
rasist tip „apartheid". înțelegem astfel mai bine 
mobilurile și amploarea luptei de eliberare a popu
lației africane, care urmărește obținerea indepen
denței în condițiile conducerii țării de către majo
ritatea băștinașe.

, f

PARIS. — Nimeni nu poate 
justifica crimele săvîrșite de 
naziști în perioada celui de-al 
doilea război mondial, a de
clarat primarul orașului Mar
silia. Gaston Defferre, la mi
tingul care a avut loc dumi
nică la Marsilia. Este inadmi
sibil. a spus el. ca aceste cri
me săvîrșite împotriva umani
tății să fie prescrise.

La Paris a avut loc. de ase
menea, o demonstrație împo
triva prescrierii crimelor de 
război, organizată de Mișca
rea pentru pace și de alte or
ganizați. Demonstrații și mi
tinguri de protest împotriva 
prescrierii crimelor comise de 
naziști 
război 
duminică și în alte orașe și 
localități din Franța.

în cel de-al doilea 
mondial au avut loc

EM. RUCĂR

Știrile din Spania relevă 
continuarea demonstra- 

♦ țiilor studențești. La U- 
niversitatea din Madrid a a- 
vut Ioc, astfel, o adunare de 
protest împotriva presiunilor 
exercitate de autorități asu
pra studenților și corpului di
dactic. La adunare au partici
pat 5 000 de studenți, care au 
votat o moțiune care prevede 
retragerea lor din asociația 
studențească patronată de gu
vern.

După cum se știe, studenții 
revendică, între altele, drep
tul de a crea asociații inde
pendente față de autorități. Ei 
au organizat o serie de greve 
cerînd ca liderii Uniunii na
ționale a studenților să fie a- 
leși de ei și să nu mai fie nu
miți de autoritățile spaniole.

Ca o măsură de intimidare 
a studenților, rectoratul Uni
versității din Madrid a închis 
duminică facultatea de medi
cină. Această măsură a fost 
luată la două zile, după ce 
autoritățile au închis, pentru 
un timp nelimitat, facultățile 
de filozofie și litere ca ur
mare a demonstrației studen
țești de miercurea trecută.

O altă știre ne anunță că 
ministrul educației naționale 
aj Spaniei, Manuel Lora Ta-

mayo, s-a folosit de dreptul 
său de veto în legătură cu a- 
legerea profesorului Manuel 
Jimenez de Parga în funcția 
de prodecan al Facultății 
drept din Barcelona.

în urma acestei decizii 
ministrului, profesorii

de

a 
. _ din

Barcelona, în semn de solida
ritate cu Manuel Jimenez de 
Parga, au hotărît să refuze 
postul de prodecan în ciuda 
presiunilor exercitate asupra 
lor. Jimenez de Parga, doctor 
„Honoris causa" al Universi
tății din Bordeaux, scrie a- 
genția FRANCE PRESS, a 
luat în mod energic apărarea 
unor studenți trimiși în fața 
tribunalului de la Madrid sub 
acuzația că au desfășurat pro
pagandă ilegală.

Pichete de protest
io Oxford

ȚȚn grup de studenți de la, 
un colegiu din Oxford 
au organizat pichete în 

fața ambasadei Republicii 
Sud-Africane la Londra, pro- 
testînd împotriva regimului 
polițienesc din această țară. 
Studenții au cerut eliberarea 
imediată a deținuților politici 
din RJS.A.

După incidentele din Caracas
studenților

centrale
participat la demonstrațiile de 
protest împotriva creșterii co
stului vieții și a lipsei libertă
ților democratice. Membrii de
legației au condamnat com
portarea brutală a polițiștilor 
și au cerut să fie luate măsuri 
împotriva agenților care au 
deschis focul asupra partici- 
panților la aceste demon
strația

delegație a 
Universității 
din Venezuela a făcut o 

vizită guvernatorului orașu
lui Caracas, Raul Valera, 
pentru a protesta împotriva 
represiunilor polițienești. Re
presiunile s-au produs cu pri
lejul recentelor incidente din 
Caracas, în cursul cărora mai 
multe persoane au fost ucise 
și altele rănite pentru că au

pieu'/a* crimele

L
ITALIA — Sala sporturilor din Bologna
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