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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Aspect de la înmînarea Steagului roșu de îuixtpnatten iraUft ft i*  take-
cerea socialistă desfășurată în anul 1964, acordat cniectnvlai FAncB dr ateKfi *■  

tricotaje — ..Securest.'

Ln titlu de onoare

FR UNT A Ș
PE RAMURĂ

Ieri, au început festivitățile pentru decernarea 
Steagului roșu și a diplomei Consiliului Central 
al Sindicatelor întreprinderilor fruntașe pe ra

• Uzinele „Tractorul*  — Brașov • Uzinele constructoare 
de mașini — Reșița • Combinatul chimico-metalurgic — 
Baia Mare • Uzinele chimice „Victoria*  — Horești
• Fabrica de confecții și tricotaje „București*
• întreprinderea de construcții - montaje — București

ln adunările în care s-au decernat distincțiile 
au fost trecute în revistă principalele realizări 
obținute în producție. Totodată, participanta 
și-au exprimat hotărîrea lor de a munci și în 
continuare cu elan sporit pentru îndeplinirea si 
depășirea angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă pe acest an.

• Colectivul Uzinelor „Trac
torul" din Brașov, deținător al 
locului de fruntaș pe ramură a 
depășit anul trecut planul pro
ducției marfă cu 4,9 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 3,7 la 
sută și a redus prețul de cost 
față de sarcina planificată cu 1,38 
la sută, realizînd astfel economii 
suplimentare în valoare de peste 
5 900 000 de lei. In același timp, 
au fost asimilate și introduse în 
fabricație de serie noi tipuri de 
tractoare.

• Uzinele constructoare de 
mașini din Reșița, fruntașe în ra
mura construcțiilor de mașini, au 
dat anul trecut peste prevederile 
planului produse în valoare de 
42 900 000 de lei. Cea mai însem
nată parte a sporului de producție 
obținut a fost realizat pe seama 
mai bunei folosiri a utilajelor

cînleia
tinerelului

Organ Central al B■i u■i i Tiieretilui Muncitor
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In intimpinarea alegerilor de la 7 MARTIE 

însuflețite adunări cetățenești in regiunile 
Galati, Oltenia, Banat9 1 1

Totarășii Gheorghe Ipostol. Ștefan ioitee și \lihai Dalea

s-au mii Inii cu alegătorii
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• Primăvara bate la ușă! 
Sinteți pregătiți ?

• ORIZONT CULTURAL 
Tinerii despre emisiunea 
pentru tineret „Clubul 
tinereții" la televiziune
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• SPORT

votati

Votul dat candidaților 
Frontului Democrației 
Populare va exprima 

dragostea și 
încrederea poporului 

iată de puterea 

populară, față de 

conducătorul încercat 
al operei de 

construcție socialistă
— Partidul 

Muncitoresc Romin
(Din Manifestul Consiliu

lui Național al Frontului 

Democrației Populare)

botărirea de a transpune în 
viata Directivele Congresului 
al m-lea al P.M.R. Pentru 
reaitoarea combinatului side- 

tehnicii

fruntașe.

sint înzestrate

(Continuare în peg. a EU-a)
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Membri ai Preztdndd
Sindicatelor, miniștri, reț 
locale de partid pretentr io 
felicitări călduroase și 
treprinderilor

modeme cu care 
uzinele. Productivitatea muncii a 
înregistrat o creștere de peste 6 
la sută față de plan. In același 
timp, constructorii de mașini re- 
șițetii au realizat beneficii în va
loare de aproape 30 milioane Iei 
și economii suplimentare de 
18 360 000 lei.

• Muncitorii, inginerii și teh
nicienii Combinatului chimico- 
metalurgic din Baia Mare au în
deplinit planul producției globale 
în proporție de 105,2 la sută dind 
în plus mai mult de 2 100 tone 
metale neferoase și produse me
talurgice. Din producția livrată 
99,3 la sută a fost de calitate su
perioară față de 93,6 la sută în 
1963. In același timp au realizat 
economii la prețul de cost în 
valoare de 3 737 000 de lei. A- 
ceste succese au situat colectivul

Toate construcțiile predate

in termen și cu calificativul

BINE“
Șl „FOARTE BINE

eisajului arhitectonic de pe Șoseaua Mihai Bracu ți 
din cartierul Balta Albă, i s-a adăugat în ultimul 
timp un număr tot mai mare de construcții, însu- 
mînd cîteva mii de apartamente. Cetățenii din aceste 
cartiere, cei care se bucură de tot ce au durat aici 
constructorii, s-au familiarizat cu inscripția pe care 
o întîlnesc oriunde apare un nou șantier: întreprin

derea de construcții-montaje nr. 1 București. Numai anul trecut, 
constructorii acestei întreprinderi au pus la dispoziția locatarilor 
2 426 apartamente confortabile.

Preocupat de a executa apartamente cu un înalt grad de con
fort, colectivul de la I.C.M. nr. 1 a obținut anul trecut rezultate 
de seamă în producție: planul producției a fost depășit cu 1(85 
la sută; productivitatea muncii a crescut cu 2,8 la sută; toate 
obiectivele predate beneficiarilor au fost recepționate cu califica- 
tivele „bine" și „foarte bine" reducînd în același timp prețul de 
cost cu aproape 0,5 la sută. Economiile astfel obținute se ridică la 
764 000 lei.

Sutele de constructori, prezenți ieri în sala clubului întreprin
derii, au trăit clipe emoționante : pentru rezultatele obținute in 
muncă, colectivului de aici i s-a înmânat Steagul roșu și diploma 
Consiliului Central al Sindicatelor de întreprindere fruntașă pe ra
mură în întrecerea socialistă pe anul 1964. Cu acest prilej s-a fă
cut o amplă analiză a activității pe care constructorii au desfă
șurat-o anul trecut.

Succesele de seamă înscrise pe graficul întrecerii socialiste sint 
rezultatul aplicării cu consecvență a prevederilor cuprinse în pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice, al folosirii pe scară largă a 
metodelor și procedeelor de muncă avansate. Ne tom referi în 
rîndurile ce urmează îndeosebi la experiența bună acumulată de 
acest colectiv, la unele din măsurile stabilite pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate pe anul în curs. Despre toate acestea ne-a 
vorbit tovarășul ing. Constantin Voiculescu, directorul întreprin
derii.

Din totalul apartamentelor predate, circa 560 au fost executate 
prin glisare. Această metodă de lucru a dat posibilitatea construc
torilor să scurteze timpul de execuție, să realizeze lucrări de bună 
calitate. In lucrările de finisaj s-au folosit pe scară tot mai largă 
mijloacele mecanizate: pompe de tencuit, pistoale de vopsit, mașini

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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rurgic la nivelul 
mondiale și într-un timp cît 
mai scurt — a spus 
nil — statul nostru 
importante investiții. Ele s-au 
materializat în modemele hale 
care s-au construit și se vor 
construi, în instalațiile, agre
gatele de înaltă tehnicitate 
care se vor monta aici. Ne-am 
luat răspunderea deplină pen
tru ca lucrările să se desfă
șoare într-un ritm viu, iar 
calitatea muncii noastre să fie 
ia nivelul cel mai înalt.

Scoțînd în evidență roadele 
politicii de industrializare so
cialistă, temelia dezvoltării 
rapide a întregii economii 
naționale, maistrul Mihai Ic
nete, de la Șantierul naval, a 
spus : „'Industria navală a-ță
rii a cunoscut în ultimii ani 
un puternic avînt, lucrătorii 
din acest important sector al 
economiei naționale cîștigînd 
o bogată experiență în con
strucția cargourilor de 3 500 
și 4 500 tone ; acum noi ne 
pregătim temeinic pentru a 
începe construcția unui nou 
tip de vas care va fi executat 
la un înalt nivel tehnic". 
„Vechi port dunărean, Gala- 
țiul a devenit în anii puterii 
populare și un centru de învă
țământ superior, a spus prof, 
dr. Dumitru Moțoc, decanul 
Facultății de tehnologia pro
duselor alimentare si tehnica 
pescuitului. Cei 3 000 de stu- 
denți de la Institutul politeh
nic și Institutul pedagogic de

vorbito- 
a alocat

(Continuare în pag. a III-a)

Cocs metalurgic
peste plan

CRONICA
O nouă întreprindere

forestieră

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru)

In cadrul D.R.E.F. Maramureș 
a hiat ființă o nouă unitate — 
LF. Tg. Lăpuș. Noua întreprin
dere forestieră va exploata rezer
vele de masă lemnoasă din bazi
nele forestiere Lăpuș -Casnic. es
timate la 6 milioane m.c„ din care 
chiar in primul an 260 000 m_c.

IF. Tg. Lăpuș este dotată cu 
8 funiculare, tractoare, autotrolii, 
un mare număr de fierăstraie me
canice și . te utilaje moderne 
care vor permite ca cea mai 
mare parte a lucrărilor să se 
execute meca-'zat.

Colectivul Uzinei cocso-chi- 
mice de la Combinatul side
rurgic Hunedoara a livrat 
peste plan furnaliștilor, în pe
rioada care a trecut de la în
ceputul anului, o cantitate de 
cocs metalurgic necesară la 
topirea și elaborarea a peste 
1 900 tone de fontă. Muncito
rii de la cocserie au obținut 
rezultate bune și în îmbună
tățirea calității.

Cocsul produs în această pe
rioadă la bateriile de la Hune
doara a avut o rezistență me
die mai mare, întrunind astfel 
calitățile necesare pentru a fi 
utilizat cu succes în furnalele 
automatizate. Acest succes se 
datorează îndeosebi, îmbuna-

tățirilor aduse procesului de 
cocsificare a cărbunilor și exi
genței întregului colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la cocserie pentru ca
litatea producției. Rețetele de 
dozare a cărbunelui și semi- 
cocsului sînt judicios întocmi
te, potrivit proprietăților sor
timentelor ce intră în compo
nența șarjei de cocs. Se face 
în fiecare schimb de lucru a- 
naliza de determinare a umi
dității cărbunelui și, pe baza 
rezultatelor obținute, se aplică 
corecțiile de umiditate nece
sară.

(Agerpres)

ACTUALITĂȚII
S. M. T. din Banat

au terminat
reparațiile

LMerpres)

Manuale noi pentru învațămintul

profesional

Editura didactică și pedago
gică tipărește anul acesta noi 
titluri de manuale școlare.

In viitorul an de studii, ele
vii din invățămîntul profesio
nal și tehnic vor avea la dis
poziție cărți școlare tratînd 
despre construcția și tehnolo
gia stanțelor și matrițelor, 
utilaje și mașini în industria 
lemnului, utilaj mecanic și de 
transport în siderurgie etc. De 
asemenea. la actuala ediție a 
concursului de elaborare a 
manualelor, numeroși profe
sori din școlile profesionale și 
tehnice, specialiști in produc
ție și cercetător, participă cu 
valoroase titluri solicitate în

domeniul mecanicii tehnice, 
automatizării, tehnologiei fa
bricării de mobilă, tricotaje și 
încălțăminte etc. Totodată, 
pentru ridicarea nivelului de 
predare în aceste școli, sînt în 
curs de realizare noi metodici 
de instruire practică necesare 
viitorilor lăcătuși, zidari, țesă
tori și cizmari.

Pentru învățămîntul profe
sional și tehnic, au fost elabo
rate — numai în ultimii cinci 
ani — mai mult de 850 de tit
luri de manuale, într-un tiraj 
de aproape 3 400 000 de exem
plare.

și tehnic

(Agerpres) Dor



CITITORII
PROPUN

„Propun ca în școala noastră... uzina 
noastră... orașul nostru...’ așa încep 
multe scrisori sosite la redacție în care 
tinerii cititori își spun părerea în legă
tură cu probleme privind acțiunile gos-

cunosc — prin intermediul 
ziarului — noutăți din dome
niul biologiei și medicinei.

podărești, mai buna organizare a 
muncii, a activității culturale etc.

Publicăm în
din scrisorile

numărul de azi cîteva 
sosite Ia redacție.

Se poate organiza
pre ultimele descoperiri în di
ferite domenii de activitate.

si la noi3

Sportul are numeroși prie
teni în rîndul tinerilor din o- 
rașul Moldova Nouă, regiunea 
Banat. Se practică multe dis
cipline. Numai despre una nu 
se spune niciodată nimic... 
despre box. Amatori pentru 
„sportul cu mănuși11 sînt 
mulți. S-ar putea organiza 
și-n orașul nostru o secție de 
box. Sînt sigur că în rîndul 
tinerilor se vor găsi elemen
te care, îndrumate competent, 
cu grijă, ar obține rezultate 
frumoase în cadrul Asociației 
sportive „Moldova Nouă11.

MAGDALENA
ALEXANDRESCU 

str. Sf. Gheorghe nr. 3, Huși

Matineu dar... numai

la un cinematograf

GHEORGHE DRIND
?ofer la I.M.M.N.

Aș dori să cunosc

Orașul Roman are două ci
nematografe. E un lucru bun, 
finind seama de rolul pe ca- 
re-1 au asemenea instituiri. 
Dar... avem și un necar Spec- 
tacoie-matineu există doar la 
un singur cinematograf. Uzi
nele și întreprinderile, după 
cum se știe, lucrează in două 
schimburi. Asta înseamnă că 
săptămânal pierdem un film. 
Propun, de aceea, ca la am
bele cinematografe să fie or
ganizate matinee.

• ••

Sînt o veche cunoștință a 
ziarului. îndeosebi, îmi rețin 
atenția materialele care vor
besc despre succesele oameni
lor de știință, teatru, despre 
noile realizări ale cinemato
grafiei noastre. Materialele 
publicate în cadrul rubricii 
„Ani de ucenicie11, „Orizont 
cultural11, cronicile filmelor și 
cărților etc., sînt utile pentru 
noi, tinerii. Aș mai dori să

ANTICI 
str. Anton Pann

MIHAI
nr. 7, Roman

0 emisiune preferată

dar... rara

Din cetină

hrană pentru

animale

Sînt elevă. Pe _ . _
tură — principala mea preo
cupare — îmi rezerv timp ca 
să citesc literatură, să rezolv 
probleme de chimie, matema
tică și să urmăresc programul 
la televizor.

Emisiunea mea preferată 
este -Clubul tinereții*.  Ultima 
au vizionat-o toate elevele din 
clasa mea. Părerea noastră 
este ca emisiunea să se trans
mită de două ori pe lună și să 
existe o grijă deosebită pen
tru ca dialogurile să fie ma: 
firești. De asemenea, socotim 
necesar să se vorbească și des-

lingă invăță-

TOLEA VASILICA 
bcoala medie Slobozia 

regiunea București

Cu o zi mai devreme

a-

NAGY ANDREI
Cafea Republicii nr. 45. lnea 

regiunea Crișana

Rubrica permanentă

IONUSCU M. IO.AN 
economist principal te T-P-E-M.

București

Ca rezultat al unor cercetări 
minufioase, s-a ajuns la concluzia 
că cetina de conifere — brad, mo
lid, pin — este toarte bogată în 
vitamine și proteine. Astfel, 1 kg 
făină de cetină coniine, in medie. 
120—150 mg caroten, 20—25 mg
vitamina C, 400 mg vitamina E. 
20 mg vitamina K, precum și vita
mina B. Acele (frunzele) conifere
lor conțin, de asemenea, cantități 
importante de substanțe minerale 
ca : fier, cobalt, cupru, zinc, man- 
gan, fosfor etc., puțind fi folosite 
astfel sub larmă de făină, atit pen
tru hrana animalelor și păsărilor, 
sporind producția de carne, lapte, 
cit și ca medicament la preveni
rea anemiei la tineretul animal, 
sau tratarea unor boli legate 
carențele alimentare.

Ea se poate administra la 
male sub formă de infuzie 
timpul alăptării ori prin stropirea 
furajelor concentrate) sau sub for
mă de făină (introdus în hrana a- 
nimalelor).

Bazindu-se pe 
rente, Ministerul 
restiere a pus în 
Clmpulung, Încă 
anului, o stație experimentală pen
tru produs făină de cetină, prima 
de acest gen din țară, cu o capa
citate de prelucrare de 3,5 tone 
în 8 ore.

N’.R, Am reținut propunerile făcute de tinerii citi
tori cu privire la înființarea unor rubrici sau publi
carea unor materiale pe anumite teme in riarul 
nostru. Multumindu-le pentru sugestiile tăcute, soli
cităm în continuare părerile tinerilor din care vom 
căuta să reținem orice propi menită să vină in
sprijinul cititorilor ziarului.

Fo/o . AGERPRES

Mărirea capacității

unor statii

de condiționat samința

| Aspect din secția de trico- 
| taje de Ia Întreprinderea 
. „Tinăra gardă' din Capitală

O nouă linie
electrică

de înaltă tensiune
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru).
între localitățile Medgidia și 

Palas-Constanța, se construiește 
în prezent o nouă linie electrică 
de 110 kV cu circuitul dublu care 
se întinde pe o lungime de 30 
km. Această linie va duce la îm
bunătățirea aprovizionării cu e- 
nergie electrică a unităților in
dustriale din orașul Constanța. 
Pînă acum au fost montați a- 
proape 5 la sută din numărul stâl
pilor de susținere, iar pe o lungi
me de aproape 8 km au fost în
tinși conductorii electrici. în sco
pul grăbirii lucrărilor, colectivul 
șantierului folosește un nou dis
pozitiv de ridicat stîlpi, prin care 
se obține o productivitate dtublă 
față de vechiul sistem cu macara 
folosit pînă acum. Noua linie 
lectrică va fi terminată pînă 
sfîrșitul primului semestru al 
nului acesta.

e-
la 
a-

Primăvara bate la ușă!
Sînteți pregătiți?

celor 23 319 hectare. In func
ție de rezultatele obținute a- 
nul trectit. în fiecare unitate 
s-au stabilit hibrizii ce vor fi 
folosiți anul acesta in culturi. 
Astfel, dacă in anul trecut hi
bridul dublu 409 a fost culti
vat pe cea mai mare parte din 
suprafața de porumb, anul a- 
cesta ei a cedat locui unui soi 
mai productiv in condițiile ra
ionului — hibridul dubiu 405 
— și altuia mai timpuriu — 
hibridul dublu 31L în special 
Ia unitățile eu mari suprafețe 
de porumb, pentru eșalonarea 
culesului și evitarea pierderi
lor au fost introduși in cultură 
și hibrizi timpurii și tardivi.

Cum era și firesc, cei mai 
mulți tineri au luat parte în 
această perioadă la lucrările 
ce se execută în grădinile de 
zarzavat și la fertilizarea so
lului. Ei au transportat mate
riale și au lucrat efectiv la a- 
menajarea a încă 11 300 metri 
patra ți de răsadniță, au adus 
o importantă contribuție la 
transportarea 
32 000 tone 
pentru amenajarea paturilor 
calde, la insămințarea roșiilor, 
ardeilor, vinetelor etc.

După 1 ianuarie au fost 
fertilizate cu îngrășăminte 
chimice 990 hectare ce vor fi 
Însămânțate cu culturi de pri-

celor peste 
gunoi de grajd

Raidul nostru in raionul

Sînnicolau Mare

aceste conside- 
Economiei Fo- 
funcțiune la I.F. 
de la Începutul

JOI 4 MARTIE

Căminul cultural din comuna Măldăeni, raionul Roșiori de Vede
Foto: AGERPRES

mecanicii umtâțiăoc ța-a-j coc- 
cectrat atenția spre revizui
re*  mașinilor. ingmeru agro
nomi. conducerile cooperative
lor agricole s-au ocupat cu 
toată atenția de asigurarea 
semințelor din soiuri cit mai 
productive, in funcție de solul 
și de condițiile lor de clima. 
La 27 februarie, cele 3S de 
cooperative agricole din raion 
aveau in magamle lcr întrea
ga cantitate de «Aminti de po
rumb necesară însămînțării

se- 
se-

măvară. Suprafețe mai mari 
au fertilizat unitățile din Lo- 
vrin, Teremia și „Drumul so
cialismului*  din Dudeștii- 
Vechi.

Fertilizarea ogoarelor cu în
grășăminte na rurale se desfă
șoară insă intr-un ritm sub 
posibilitățile unităților. Pla
nul de 405 hectare prevăzut 
pentru această perioadă nu a 
fost încă realizat. Nesatisfăcă
toare este și viteza de lucra Ia 
transportul gunoiului de grajd 
în platformele de la cîmp. La 
Biled se susține ideea unei 
mai bune conservări a guno
iului în platformele de la sec
torul zootehnic, la Șandra se 
invocă drumurile proaste, la 
Sînnicolau Mare... nu se tran
sportă.

La Consiliul agricol raional, 
la Saravale, Variaș, Pesac, I-

griș, Biled și Șandra se consi
deră că toate pregătirile sînt 
terminate, că totul este abso
lut gata și că dacă nu ar fi 
vremea nefavorabilă s-ar pu
tea trece la executarea lucră
rilor din campania agricolă de 
primăvară chiar mîine.

în realitate însă mai sînt 
încă numeroase treburi de fă
cut pentru ca, intr-adevăr, to
tul să fie gata. La Saravale 
127 hectare sînt încă cu stru- 
jeni de porumb pe ele, la Igriș 
178, la Sînpetru Mare 155 hec
tare. în întreg raionul mai 
sînt de eliberat peste 900 de 
hectare. Și oricît ar părea de 
ciudat, această rămînere în 
urmă este pusă tot pe seama 
timpului nefavorabil. Așa s-a 
spus în decembrie, așa 
spus în ianuarie și așa 
spus în -februarie. In toa 
a fost noroi, acum este zăpa
dă. Va veni iar o vreme cu 
noroi, cu drumurile desfunda
te, numai vremea transportu
lui strajenilor nu mai vine, 
în aceste unități, organizațiile 
U.T.M., deși aveau toate posi
bilitățile, nu au organizat cu 
tinerii acțiuni de eliberare a 
terenului. Se impune ca aceas
tă lucrare să se facă acum și, 
pentru urgentarea ei, organi
zațiile U.T.M. să antreneze cit 
mai mulți tineri.

Apoi, efectuarea la timp a 
semănatului va fi îngreunată 
și de existența a 2 300 hectare 
ce au rămas nearate în toam
nă. Este necesar, deci, ca în 
fiecare unitate să se stabileas
că, în funcție de starea solului, 
ziua și ora, cînd și unde se 
poate trece la executarea ară
turilor.

Numai după efectuarea cit 
mai operativă a tuturor aces
tor lucrări se poate spune că 
toate pregătirile pentru cam
pania agricolă de primăvară 
sînt practic terminate.

s-a 
s-a 

toamnă

ION ȘERBU

TELEVIZIUNE

Jurnalul televiziunii.
19.10 Pentru tineretul școlar : 
Oaspeții noștri. 19,40 Un labo
rator neobișnuit-. 20,00 Ac
tualitatea cinematografică. 
21,00 Seară de balet în înche
iere : Buletin de știri. Buletin 
meteorologic.

VINERI 5 MARTIE
18.30 Universitatea tehnică 

la televiziune : Automatizări 
in industria petrolului și 
chimiei (I). 19.00 Jurnalul te- 
leviriunii. 19,10 Dăm legătura 
cu școala : Cei dintr-a VlII-a. 
19.4*  Delta — raiul albinelor 
(film documentar). 20.00 Săp
tămâna. 21.00 Artiști amatori 
in studio. în încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

CINEMATOGRAFE
REGINA ClNTECELOR rulează 

la Patria (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20). București (orele 9; 1130; 14; 
1630; 19; 2130). Modern (orele 
9; 1130; 14; 1630; 19; 2130). 
TELEGRAME rulează la Cla
sic (fost Carpati) (orele 10; 
12:14; 16). UN ENORIAȘ CIUDAT 
înlează la înfrățirea între popoare 
(orele 1030; 1530; 17,45; 20), Victo
ria (orele 10; 1^ 16;18,15: 2030). 
MOFTURI 1900 rulează la Repu
blica (orele 930; 11.45: 14,15:
1630; 18,45; 21). De la 2 martie

16,30i
9,45 i

NE-

orizont" ——■
— cui turcii

TINERII DESPRE EMISIUNILE PENTRU TINERET

VClubul tineretiT la televiziune

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 930; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Melodia (orele 9,30; 12; 15,15; 18; 
21), Flamura (orele 10; 12,30; 15,15; 
17,45; 20,15). PATRU FETE INTR-O 
CURTE rulează Ia Luceafărul (ore
le 10; 12; 14,15: 16,30; 18,45; 21), 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
1830; 21).
ză la Tonus 
18,15; 20.30), 
19; 21).
rulează la Central (orele 9.45; 12;
14.15; 1630; 13.45; 21). Cosmos
(orele 16; 18; 20). CRONICĂ CU- 
BANĂ rulează la Lumina (orele 
930; 12,15; 15: 17,45; 20,30). VE
SELIE " ‘ -----------------
Union 
2030).
Doina 
18,15; 20,30), Pacea (orele 
18; 20,15), Lira (orele 15,30;
20.30). O STEA CADE DIN CEli 
— cinemascop — rulează la Giu- 
lesti (orele 10; 1230; 15; 1730 ; 
2030), Arta (orele 930: 11,45; 14; 
16,15; 1830: 20,45), Bucegi (orele 
9; 11.15: 1330; 16; 18,30; 20.45).
O POVESTE NEINVENTATĂ ru-

SĂRUTUL rulea- 
(orele 10; 12; 14: 16: 
Moșilor (orele 15; 17: 
VIAȚĂ UȘOARĂ

LA ACAPULCO rulează la 
(orele 13,45; 16; 18,15;
TITANIC VALS rulează la 
(orele 11,30; 13,45; 16;

15,45 ; 
18:

■
 sumară cronică a ,,Clubului tinereții11 de săptă-

mina trecută (joi, 25 februarie), am încercat să 
realizăm cu concursul cîtorva tineri, unii dintre 
ei participant la această emisiune (Valentin Plâ- 
tăreanu, Mihai Marta, Manuela Gheorghiu. 
Odette Mihăescu). Tema emisiunii a răspuns mai 
bine de data aceasta unor probleme de acut in

teres care preocupă tineretul, cu deosebire de cele de etică. 
Apropiindu-se tot mai mult de găsirea fericită a modalităților 
de prezentare, redactorii și colaboratorii emisiunii au dovedit 
că știu să aleagă problemele importante dintr-o tematică 
foarte largă.

Părerile pe care le publicăm sugerează, cum se va observa, 
continuarea preocupărilor în direcția concentrării in dezba
teri asupra unor aspecte esențiale din temele abordate.

Ing. CORINA POPA
Uzinele „Semănătoarea"

De la început vreau să sub
liniez că tema emisiunii am gă
sit-o foarte interesantă. Bunul 
gust ar trebui să constituie 
un atribut al fiecărui om, al fie
cărei acțiuni întreprinse, al fie
cărei preocupări. Cum să ne îm
brăcăm, cum să ne purtăm, cum 
să dansăm — sînt probleme ce 
preocupă tineretul nostru. Este 
bine că emisiunea „Clubul tin- 
neții“, punînd în discuție o astfel 
de temă, a reușit să lămurească 
și să dea liniile generale a ceea 
ce înseamnă „bunul gust".

Dar tocmai pentru că e vorba 
de bunul gust, aș sugera organi
zatorilor acestor emisiuni să acor
de o atenție mai mare și ținutei

vestimentare, în special a corpu
lui de dansatori.

In ceea ce privește concursul 
de muzică ușoară, aș fi de pă
rere ca în concurs să intre nu
mai cei ce au trecut anumite 
probe prealabile. Cred că în in
terpretare nota personală cîntă- 
rește mult mai mult decît tot fe
lul de încercări de a imita pe 
Margareta Pîslaru, Constantin 
Drăghici și alții.

MARTA MIHAI 
lector la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu"

Nu cred că cineva s-ar putea 
îndoi de utilitatea temei pusă în 
discuție la recentul club al tine

reții. Caracterul ei instructiv e 
indiscutabil, ca și al celor de 
pînă acum. Dificultățile, neajun
surile care se fac simțite încă țin, 
după părerea mea, de tratare. 
Orice temă are o arie vastă in
cit e greu de presupus că o sin
gură emisiune o poate epuiza. 
La recenta emisiune impresia 
mea a fost că spectatorului nu 
i-au fost lămurite toate aspectele 
abordate, și că diversitatea ace
stora nici nu făcea posibilă apro
fundarea tuturor. Iată de ce cred 
că tratarea unei teme în cîteva, 
puține dar esențiale, părți ale ei 
e mai indicată decît cuprinderea 
sumară a tuturor aspectelor po
sibile. Așa aș fi văzut emisiunea 
despre bunul gust asupra căreia 
aș vrea să mai insist. Socotesc că 
maniera anchetei care lansează o 
întrebare, în aceste emisiuni, nu 
e totdeauna potrivită. Iată, de 
exemplu : e greu să presupui că 
a întreba „ce preferi: o gală de 
box, un spectacol de estradă, un 
concert simfonic sau un specta
col Shakespeare ?“ înseamnă a 
decide asupra preferințelor. In 
cazul acesta întrebarea e cam ar
tificială ; ce te faci dacă — și 
așa se întâmplă în foarte multe 
cazuri ! — unuia îi plac toate a- 
cestea, de altfel ca unui autentic 
intelectual în formare, cum tind 
să fie toți tinerii noștri ?

Aș semnala, apoi, două posi
bile deficiențe ale unei ase

menea emisiuni: o spontaneitate 
cam gratuită uneori (remediabilă 
ușor prin rigurozitatea organiză
rii") și didacticismul.

Cel puțin la ultima emisiune, 
poate și prin caracterul mai parti
cular al unor aspecte, maniera de 
a da sfaturi după sfaturi nu s-a 
potrivit cu ceea ce trebuie să fie 
acest club. Chestiunea aceasta 
ține însă de conceperea și scrie
rea scenariului. Cred că autorul 
acestuia trebuie să știe să con
struiască mici scenete, să imagi
neze chiar conflicte îneît din 
contradicția opiniilor să poată fi 
formulate apoi concluzii convin
gătoare, nu expuse didactic.

VALENTIN PLĂTĂREANU 
actor la Teatrul de Comedie 
unu! din cei doi prezentatori ai 

„Clubului tinereții"

Ultima emisiune mi s-a părut 
mai puțin realizată. Poate că a fost 
cea mai puțin închegată datorită, 
cred, pe de o parte temei destul de 
dificile (bunul gust), iar pe de 
altă parte carențelor textului. 
Este știut că a-ți place un lucru 
și a avea gust sînt două lucruri 
diferite. Insuficient pregătiți am 
pornit o dezbatere care nu a reu
șit să fie decît o anchetă despre 
preferințe. Intr-un ceas e mai 
greu să faci și parada modei și 
o exemplificare muzicală și un

concurs, să discuți și despre film 
și despre teatru, literatură, dans. 
Cred că ar fi fost interesant să 
invităm în primul rînd un specia
list care să clarifice noțiunea de 
bun gust, pe plan estetic, cu 
exemple din istoria artei etc. Apoi 
să ne oprim la o singură pro
blemă sau doar cîteva, urmînd 
ca în celelalte emisiuni să dez
batem alte aspecte. Știu că exi
stă intenția ca înainte de stabi
lirea tematicii viitoarelor emisi
uni să fie consultați tineri, per
sonalități din domeniul cultural, 
al vieții artistice, activiști U.T.M. 
Tematica emisiunilor va avea de 
cîștigat în urma unor astfel de 
consultări.

îmi permit să fac și cîteva pro
puneri pentru viitoarele emisiuni. 
Mult apreciatelor concursuri mu
zicale este bine să le urmeze 
concursuri de poezie, de pictură. 
O dezbatere despre politețe ar 
putea fi tema unei singure emi
siuni.

— Succesul emisiunilor constă 
în primul rînd în formula de pre
zentare (vezi transmisia de la Ti
mișoara, concursul tinerilor so
liști de muzică ușoară). Cred că 
nu ar fi rău să consacram o emi
siune chiar tematicii.

—■ Să fie invitați tineri, critici 
de artă, oameni de specialitate, 
să dezbatem problema formelor

de prezentare a acestei emisiuni 
îndrăgită de tineret.

Ing. ODETTE MIHĂESCU 
Fabrica de confecții 

„București"
Să evităm aglomerarea ! Cred 

că o emisiune nu trebuie să in
cludă prea multe probleme, ceea 
ce ar împiedica discutarea lor. 
Iată, de pildă, se putea vorbi des
pre bunul gust în îmbrăcăminte, 
în aranjarea unui interior, estetica 
locului de muncă într-o singură 
emisiune. O asemenea emisiune 
implică pregătiri tehnice. Nu toa
te culorile sînt favorizate de te
leviziune. Propunîndu-ne să pre
zentăm în ultima emisiune cîteva 
modele, timpul scurt nu ne-a per
mis să confecționăm îmbrăcămin
te din materiale contrastante. Pe 
ecran au fost anulate în mare 
parte detaliile modelelor. Nici 
operatorii nu au urmărit ceea ce 
noi ne propusesem să evidențiem. 
De fapt ne propusesem destul de 
puțin datorită timpului foarte 
limitat ce ne-a fost rezervat.

MANUELA GHEORGHIU 
studentă

In emisiunile clubului s-au dez
bătut probleme interesante, une
ori chiar pasionante, s-a încercat 
să se dea răspuns la unele din 
întrebările pe care și le pune ti

neretul in legătură cu munca ți 
viața lui. Iu fața a mii de tele
spectatori, tineri de diferite pro
fesii ți vârste au discutat intre ei 
despre ei, despre realizările, vi
surile și aspirațiile lor.

Dintre toate formulele adop
tate, cred că cea a „anchetelor", 
a „meselor rotunde" în jurul unor 
anumite teme centrale, este cea 
mai bună, dar cu condiția unei 
organizări — în continuare — 
bune care să asigure confruntă
rile de opinii, din care concluzi
ile reies cu Inuit mai multă preg
nanță decît dacă s-ar ține — să 
zicem — o prelegere. Imbinînd 
seriozitatea cu gluma și voia 
bună, aceste emisiuni au dat de 
multe ori îndrumări prețioase 
în variate domenii dar mai ales 
în acelea în care se poate greși 
destul de ușor, cum e cel al bu
nului gust.

In încheiere aș avea și o suge
stie : cred că într-una din emi
siunile viitoare s-ar putea trata 
o altă temă, din aceeași familie 
cu cea a bunului gust, și anume, 
cea a Frumosului. Nu numai a 
frumosului cotidian, cît mai ales 
a frumosului din relațiile noastre 
cu oamenii din jur, a frumosului 
din sentimentele noastre. Partici- 
pînd la concursuri de înfrumuse
țare a orașului sau cartierului 
în care locuim trebuie, în același 
timp, să știm să gîndim și să iu
bim frumos.

Iează la Cultural (orele 16; 18,15; 
2030). AH. EV A 1 rulează la Da
cia (orele 9; 11; 13: 15,15; 17,30;
21,15), Cosmos (orele 14; 16; 18,15; 
2030). PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE rulează la Dacia fo
ra 1930). CU MlINILE PE ORAȘ 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20,30). RĂZBUNĂTORUL ru
lează la Cringași (orele 16 ; 
18,15 : 2030). MICUL PES
CAR — cinemascop — rulează 
la Grivita (orele 9.45; 12; 14;
16.15; 18,30; 20.45). CEI TREI
MUȘCHETARI — cinemascop 
(ambele serii) — rulează Ia Unirea 
(orele 11; 16; 19,30). CEL MAI 
MARE SPECTACOL rulează la 
Flacăra (orele 10,30; 14,30; 17,30; 
20,45). VREMEA PAGINILOR ru
lează la Vitan (orele 15; 17; 19; 
21), Cotroceni (orele 16; 18,15; 
20,30). TOVARĂȘII rulează la Mi
orița (orele 10; 12,30; 15,15;
18 ; 20,45), Floreasca (orele
14,45: 17,30; 20,30). LA PATRU
PAȘI DE INFINIT rulează la 
Munca (orele 15,30; 17,45; 20).
CARTOUCHE rulează la Popular 
(orele 10,30; 16; 18,30; 21). CINE-1 
CRIMINALUL ? rulează la Aurora 
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,30: 
20,45). DIAVOLUL DEȘERTULUI 
rulează Ia Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30). CÎNTIND ÎN PLOA
IE rulează la Volga (orele 9,45 ; 
12-, 14,15; 16,30; 18,45; 21). PAU
LA CAPTIVĂ rulează la Rahova 
(orele 16; 18,15; 20,30). SOȚIE
PENTRU UN AUSTRALIAN - ci
nemascop — rulează la Drumul

Sării (orele 15; 17,30; 20).



însuflețite adunări cetățenești 
în regiunile 

Galați, Oltenia, Banat

de către noul

ambasador al Austriei la București
•>

(Urmare din pag. I)

3 ani dispun de numeroase 
săli de studii, laboratoare și 
ateliere moderne, 6 cămine 
confortabile, o cantină moder
nă. Depunem eforturi susți
nute pentru ca pregătirea ab
solvenților să fie la înălțimea 
exigențelor actuale, a sarcini
lor care stau în fața industriei 
noastre".

Pensionarul Vasile Georges
cu, fost candidat pe lista Blo
cului Muncitoresc-Țărănesc 
în alegerile parlamentare din 
1932, după ce a amintit crunta 
teroare polițistă pe care gu
vernele burghezo-mosierești o 
dezlănțuiau împotriva Parti- 

j dului Comunist și a organiza
țiilor antifasciste, a arătat că 
pentru prima oară în anii pu
terii populare au dobîndit oa
menii muncii adevărate drep
turi șl libertăți democratice, 
au devenit stăpînii țării lor 
libere.

La adunarea cetățenească de 
la Uzinele ..Electroputere" 
numeroși vorbitori au înfăți
șat transformările înnoitoare 
din Oltenia, rod al politicii 

|ț partidului de dezvoltare armo- 
| nioasă a tuturor regiunilor ță

rii. Marele combinat chimic 
de la Craiova și moderna ter
mocentrală, Combinatul ali
mentar de la Podari, noua in
dustrie carboniferă și petro
liferă, șantierul sistemului hi
drocentralei de la Porțile de 
Fier și celelalte obiective in
dustriale întregesc harta eco
nomică a regiunii.

Alexandru Dombi, directo- 
I rul general al Uzinelor „Elec- 
I troputere", relevînd creșterea 
I potențialului economic al Ol- 
I teniei, a arătat că în anii șe- 
I senalului producția uzinei a 
I crescut într-un ritm mediu a- 
I nual de circa 36 la 'sută. Vo- 
I lumul producției globale a a- 
| tins un nivel de 5 ori mai 
I mare decît în 1959. Uzina 
I noastră, cea mai mare unitate 
I de mașini și anarataj electric 
I de mediu și înaltă tensiune 
I din țară, produce la nivelul 
I tehnicii moderne, circa 20 la 
I sută din producția acestei ra- 
I muri. Angajamentul colectivu- 
I iui uzinei este de a-și concen- 
I tra toate forțele pentru rea- 
I lizarea exemplară a sarcinilor 
I ce-i revin în ultimul an al șe- 
I senalului.
I „La 7 Martie voi vota pen- 
I tru prima oară — a spus Eu- 
I genia Năvlău, țesătoare la în- 
I treprinderea textilă „Indepen- 
I dența".
I Voi vota pentru viața noa- 
I stră nouă, pentru orînduirea 
I socialistă care a făcut din mi- 
I ne, fata unor țărani ce au cu- 
I noscut în trecut din plin greu- 
I tățile, o muncitoare fruntașă și 
I în același timp elevă la școala
■ medie și poate, o viitoare in- 
I gineră".
I Prof. Aurelia Demetrescu.
■ publicistul Ilie Purcaru și alți 
■vorbitori au arătat că Oltenia 
ia beneficiat din plin, ca și ce- 
llelalte regiuni ale țării, de 
I roadele revoluției culturale.
■ Craiova, devenită centru uni-
■ versitar, trimite an de an în
■ întreaga țară specialiști agri-
■ coli, învățători și profesori.
■ Luînd cuvîntul la adunarea
■ cetățenească de la Timișoara, 
■Gheorghe Boșneac, directorul 
■Uzinelor mecanice a arătat că 
(producția industrială a regiu- 
■nii Banat a crescut în anii șe-
■ senalului cu 87 la sută. A luat 
■ființă o fabrică de utilaj greu 
■și una de motoare Diesel-e- 
■lectrice la Reșița, s-au dez- 
■voltat continuu uzinele „Teh- 
■nometal" și „Electromotor" 
■din Timișoara, uzinele de 
■strunguri și vagoane de la A- 
■rad și altele. Eforturile tutu- 
■ror colectivelor de muncitori 
■și tehnicieni din regiune sînt 
■concentrate spre folosirea cu 
■maximum de randament a u- 
■tilajelor moderne cu care sînt 
■înzestrate întreprinderile, îm- 
■bunătățirea continuă a calită- 
Kii produselor, ridicarea nive- 
■ului tehnic al produselor.
9 Vorbind despre dezvoltarea 
■activității de cercetare științi
fică în țara noastră, conf. univ. 
■Pius Brînzeu, rectorul Insti
tutului de medicină, a arătat 
■că în Timișoara au fost crea
te în anii puterii populare, 
tnulțumită sprijinului acordat 
tie partid și guvern, 35 de la- 
tooratoare. Au fost înființate 
tioi secții la Baza de cercetări 
t Filialei Academiei R. P. Ro- 
tnîne. Oamenii de știință răs- 
tound grijii și solicitudinii par
tidului prin muncă neobosită 
tientru dezvoltarea economiei 
ti culturii, pentru legarea ac
tivității de cercetare științi
fică de cerințele construcției 
tocialiste.
t Studenta Valeria Bucea a 
txprimat recunoștința studen- 
timii pentru minunatele con- 
tiiții de viață și de studii ce 
t-au fost create, hotărîrea ti
neretului studios de a-și con
sacra întreaga capacitate și e- 
tanul creator cauzei înfloririi 
tiatriei socialiste.
9 în încheierea adunărilor ce
tățenești, întîmpinați cu căl- 
tlură și puternice aplauze, au 
tuat cuvîntul tovarășii Gheor

ghe Apostol, Ștefan Voitec și 
Mihai Dalea.

Vorbitorii au subliniat at
mosfera de puternic avînt 
creator cu care întregul popor 
întîmpină alegerile de la 7 
Martie — eveniment însemnat 
în viața politică a țării. Par- 
ticipînd activ la adunările 
pentru desemnarea candidați- 
lor Frontului Democrației 
Populare, la întîlnirea cu a- 
ceștia, milioanele de munci
tori, țărani, intelectuali, băr
bați și femei, tineri și vîrst- 
nici, își exprimă adeziunea lor 
deplină față de politica înțe
leaptă a partidului și guver
nului, pe care o transpun cu 
elan în viață, dragostea și în
crederea lor nețărmurită față 
de conducătorul încercat — 
Partidul Muncitoresc Romin. 
față de Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Succesele obținute de po
porul nostru în perioada ac
tualei legislaturi, au subliniat 
vorbitorii, constituie o mărtu
rie grăitoare a justeții poli
ticii partidului, a entuziasmu
lui cu care întregul popor, în
făptuiește această politică, o 
expresie strălucită a forței și 
vitalității orânduirii noastre 
socialiste. De la ultimele ale
geri, economia națională a 
continuat să se dezvolte vi
guros, datorită politicii de in
dustrializare socialistă promo
vată de partid. Orientarea 
consecventă spre dezvoltarea 
cu prioritate a ramurilor in
dustriale de bază, se află in 
centrul preocupărilor partidu
lui și statului. în acest fel a 
devenit posibilă realizarea u- 
nor importante creșteri de 
producție în toate ramurile și 
îndeosebi în cele hotărâtoare 
pentru dezvoltarea unei in
dustrii modeme. Planurile de 
stat sînt îndeplinite și depă
șite an de an. ritmul mediu a- 
nual de creștere depășește rit
mul stabilit în planul șesenaL 

Vorbitorii au prezentat un 
amplu tablou al realizărilor 
agriculturii noastre socialiste, 
amintind că în perioada 
1960—1964 producția agricolă 
medie a țării a fost cu 12 la 
sută mai mare decît media ce
lor cinci ani anteriori. Conti- 
nuînd cu perseverență acțiu
nea de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii, 
partidul și statul înfăptuiesc 
un vast program de măsuri 
menite să asigure deplina va
lorificare a marilor posibili
tăți de care dispune agricultu
ra socialistă.

Dezvoltarea economiei na
ționale asigură o bază sănă
toasă, trainică, a ridicării ni
velului de trai al oamenilor 
muncii, creșterii veniturilor 
lor. Consecvența măsurilor 
luate pe această linie insuflă 
celor ce muncesc un puternic 
sentiment de siguranță și în
credere în viitor.

Pășind în cel de-al treilea 
deceniu al vieții sale libere, 
Romînia prezintă tabloul unei 
țări în plin progres, cu o eco
nomie și cultură înfloritoare, 
pusă în slujba creșterii bună-

Adunarea cetățenească 
de la Suceava

în zilele acestea, tovarășul 
Gogu Rădulescu, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, can
didat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală nr. 1 Suceava- 
vest pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală, s-a întîlnit cu alegătorii 
din orașul Suceava și comu
nele Bosanci, Mihoveni, Pă- 
trăuți, Ipotești, Sf. Ilie și Sche- 
ia. în hala fabricii de mobilă 
a Combinatului de industria
lizare a lemnului din Suceava 
a avut loc o adunare cetățe
nească, la care au luat parte 
un mare număr de alegători.

Luînd cuvîntul la adunare, 
inginerul Nicolae Răducu, 
muncitorul Laurențiu Poena- 
ru, ing’nerul Dionisie Pînza- 
ru, prof. Stela Rădășanu, ele
vul Ocu Alexandru, țăranul 
cooperator Viorel Polonic și 
alți vorbitori au trecut în re
vistă transformările înnoitoare 
pe care le-a înregistrat regi
unea Suceava în anii puterii 
populare.

Ca urmare a investițiilor a- 
locate în anii puterii populare, 
în regiune s-au construit 28 
de întreprinderi industriale 
noi, iar altele au fost reutila- 

stării poporului. Alături de ce
lelalte regiuni ale țării, regi
unile Banat, Oltenia, Galați au 
înflorit în anii puterii popu
lare, și-au mărit potențialul 
economic. însuflețiți de succe
sele dobîndite în îndeplinirea 
obiectivelor trasate de Con
gresul al in-lea al partidului, 
muncind cu avînt pentru rea
lizarea sarcinilor ultimului an 
al șesenalului. poporul nostru 
va crea condițiile înfăptuirii 
noului plan cincinal, in curs 
de elaborare, ceea ce se va 
răsfrânge in creșterea conti
nuă a puterii economice a 
țării, a bunăstării întregului 
popor.

Oprindu-se asupra principa
lelor probleme internaționale 
vorbitorii au expus pe larg 
principiile politicii externe a 
țârii noastre. Ei au subliniat 
că la temelia acestei politici 
se află prietenia, alianța și co
laborarea cu toate țările so
cialiste frățești.

Unitatea și coeziunea țărilor 
socialiste, a miyării cxxnunis- 
te mondiale, este chezășia u- 
nor noi succese in lupta pen
tru pace și progres social. De
clarația Partidului Muncito
resc Romin din aprilie 19M — 
expresie a grijii și preocupă
rii sale pentru creșterea for
țelor socialiste mondiale — 
demonstrează cu putere că 
partidul nostru militează și va 
milita în continuare pentru în
tărirea unității comun tătu 
țărilor socialiste, a partxSelor 
comuniste și munctcrestu pe 
baza respectării independente: 
și suveranității națăora>. ega
lității depline în drepturi, a- 
vantajului reciproc.

Vorbitorii au relevat că. 
pornind de la interesul pro
fund al poporului -nm-n ca st 
al tuturor pcpcaresor. de a 
menține și cncscuda pacea, 
statul nostru se manifestă ea 
un factor actrv al vieții nster- 
naționale. Alături de celelalte 
țări socialiste și de alte state 
iubitoare de pace, R- P. Ro- 
mînă militează cu consecvență 
pentru crearea unui climat de 
înțelegere și colaborare, pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice, pentru zădărnicirea 
acțiunilor cercurilor imperia
liste agresive, pentru interzi
cerea armelor nucleare si în
făptuirea dezarmării generale. 
Romînia își reafirmă poziția sa 
neabătută ce solidaritate cu 
popoarele care luptă pentru 
cucerirea și consolidarea in
dependenței naționale, lichi
darea definitivă și sub orice 
formă a colonialismului.

întruchipare a intereselor 
celor mai înalte ale țării noa
stre, ale păcii și socialismului, 
politica externă a partidului și 
guvernului întrunește aproba
rea și adeziunea deplină a în
tregului popor.

Adunările cetățenești au 
constituit o expresie grăitoare 
a hotărârii întregului popor de 
a-și da votul la 7 martie can- 
didaților Frontului Demo
crației Populare, pentru noi 
succese în opera de construc
ție socialistă, pentru înflori
rea patriei, pentru pace.

te și modernizate. în prezent, 
producția globală industrială 
este de 4,2 ori mai mare decît 
în 1950. Noi și mari obiective 
industriale vin să întregească 
în cursul acestui an potenția
lul economic al regiunii. Cel 
mai însemnat dintre acestea 
este Complexul minier Leșul 
Ursului.

Datorită sprijinului acordat 
de stat în mecanizarea și chi
mizarea agriculturii, produc
ția de cereale a crescut în 
ultimii doi ani cu 14 la sută, 
în ultimii patru ani, în orașul 
Suceava au fost construite 
3 000 de apartamente confor
tabile, iar la sate 30 000 de 
case. La dispoziția elevilor 
din regiune au fost puse în 
ultimul'deceniu peste 1100 de 
săli de clasă.

în încheierea adunării a 
luat cuvîntul tovarășul Gogu 
Rădulescu.

Participanții la adunare, 
manifestîndu-și profundul a- 
tașament față de politica par
tidului, și-au exprimat hotă
rîrea de a munci cu avînt pen
tru a traduce în viață sarci
nile trasate de partid.

(Agerpres)

In laboratorul de iizică al
Școlii medii din Tr. Severin

Foto: O. PLECAM
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Opoziția „Cartea 
italiană"

CLUJ (de la corespondentul 
nostru^. — Miercuri dupa- 
amiază in sălile Palatului cul
turii ăsa Cluj s-a deschis ia 
cadrul schimbului cultural 
dintre țara noastră și Italic, 
expoziria „Cartea italiană-. 
Expoziția este organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură fi Artă din RPJL Sint 
expuse circa 1000 de volume 
din diferite domenii de aetiri- 

politică,tate: știință, artă, 
literatură etc.

B
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ine și z/(carte Line/Z
(Urmare din pag. I)

de rașchetat parchetul ți lustruit 
mozaicul etc. Complexul de mă
suri luate, ca ți eforturile între
gului colectiv au fost îndreptate 
cu succes spre organizarea mai 
bună a lucrului pe întreg parcur
sul anului. In acest fel a 
fost posibilă eșalonarea ritmică a 
predării apartamentelor către be
neficiari. Astfel, in semestrul I al 
anului trecut, moi bine de 1 500 
apartamente au fost recepționate 
și predate locatarilor, ecitîndu-se 
vîrfurile de producție, atit de 
dăunătoare calitafii.

Constructorii de aici, dintre 
care majoritatea covîrșitoare ti
neri — dar cu stagiu de multi 
ani în meserie — au desfășurat 
o susținută activitate creatoare, 
participind la rezolvarea multor 
probleme de producție, propu- 
nînd numeroase raționalizări și 
inovații care au fost aplicate anul 
trecut, și a căror eficientă econo
mică a fost de peste 3 000 000 
lei. Glisarea blocurilor O din stra
da Matei Voievod, de pildă, s-a 
făcut cu ajutorul unui nou tip 
de cofraj „universal" realizat la 
propunerea unui colectiv de in
gineri ai întreprinderii și care per
mite utilizarea aceluiași set (cu

• Echipa de fotbal 
Rapid București și-a 
încheiat ieri turneul 
in Izrad întilnind la 
Tel Aviv echipa Ma- 
cabi. Fotbalist-.

Seară prietenească

j. * ec

țontatea 
țmind o 
tone ca wnrJ 
2—0 (1—0).

că ia Pccaxa Botei

«a procese

Un grup de elevi din echipa de schiori a Școlii profesionale de pe lingă Uzinele metalurgice „Semănătoarea" din București 
se pregătesc pentru concursurile spartachiadei de iarnă, faza raională Foto: AGERPRES

modificări neînsemnate) la orice 
tip de construcție cu pereții li
niari.

Pentru constructori, tineri și 
virstmei, succesele obținute în a- 
nul trecut sint un puternic im
bold pentru noi realizări.

In acest an planul producției 
calorice crește cu 8 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 13,5 la 
sută față de realizările anului 
trecut.

In scopul mobilizării și mai ac
tive a tinerilor la îndeplinirea an
gajamentelor luate pe acest an, 
la aplicarea întocmai a planului 
de măsuri tehnico-organizatorice 
stabilit de conducerea întreprin- 
ru. organizația U.T.M. folosind 
experiența acumulată anul trecut, 
a organizat de pe acum o seamă 
de activități. Acordînd aceeași a- 
tenfie calităfii tuturor lucrărilor 
(recepția se ca face pe faze de lu
crării, un capitol important în 
angajamentul colectivului îl con
stituie realizarea de cit mai 
multe economii, printr-o mai bu
nă gospodărire a materialelor și 
materiilor prime. Dezbătînd în a- 
dunări generale U.T.M. o aseme
nea problemă, organizațiile 
U.T.M. și-au stabilit obiective 
precise, care să mobilizeze tinerii 
la îndeplinirea angajamentului 

francezi ''or evolua la 
Atena și Salonic.

• Din motive de 
ordin fcnmriar. tur
neul mtexBariooal de 
fotbal, ce arma si se 
di

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Ște
fan Voitec, a primit la 3 mar
tie pe noul ambasador al Au
striei la București, Johann 
Manz, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare. Cu acea
stă ocazie, au fost rostite cu- 
vîntări.

Arătînd că misiunea sa la 
București începe într-un mo
ment în care cele două țări se 
străduiesc în mod sincer să 
dezvolte relațiile bilaterale în 
toate domeniile, ambasadorul 
Austriei a spus că această 
dezvoltare este evidențiată de 
încheierea unor acorduri im
portante, ridicarea misiunilor 
diplomatice la rang de amba
sadă, schimburile de vizite în
tre membrii guvernelor celor 
două țări. El și-a exprimat 
speranța că prin continuarea 
contactelor intre reprezentanții 
celor două țări, mai ales In
tre membrii celor două guver
ne, precum și prin intensifi
carea schimburilor economice, 
relațiile bilaterale vor conti
nua să se dezvolte. Sublimmd 
dorința sa de a contribui la 
dezvoltarea acestor reiat;;, 
ambasadorul Austriei a sobei- 
tat sprijinul guvernului R. P 
Rtml.-.e In îndeplinirea ma:- 
unii sale. El a adresat pre
ședintelui Coruiiulm de Stat 
urări de fericrie perscoalâ. iar 
poporului reenia uzări pecriu 

vtrioc Senrit si pay-r.
n răspunsul săo. vxepre-
Ln-.e-je Coosihuhn de Stai al 

R. P Rcrru&e. Stedan Voriee. 
a ripr T-st satafacria ruver-

aostneee ■ 3 pet

ton. Această iaeredere — a 
arătat ei — se btfuae pe pee-

Femeile în societatea noastră
O expresie dsx cele mai 

eiocseme a rolalau pe care 
femeile C eu in societatea 
noastră este prezenta lor acti
vă ct produette, m mața ob- 
stecjeă și politieă de stat. Din 
totalul salariaților ezisteați 
i~. present in țara noastră a- 
proape o treime sint femei. 
Dintre acestea, peste 36 la 
StR luereazi în diferite ra- 
mari ale industriei, peste 16 la 
sută în aduc aportul la cultu
ralizarea tinerei generații sau 
actitează in domeniul culturii 
ți artei, iar mai bine de 10 la 
sută veghează la ocrotirea să
nătății oamenilor muncii.

O contribuție însemnată a- 
due femeile și la succesele 
obținute de agricultura noas
tră socialistă.

In sectorul legumicol, de 

de constructori, noile procedee 
de lucru. In perioada imediat ur
mătoare, sute de tineri construc
tori vor urma cursurile de ridi
care a calificării și de calificare. 
Este prevăzut ca în prima etapă 
să fie calificați în meseriile de 
zidar, dulgher, vopsitor etc., circa 
100 oameni, iar alți 100 vor ur
ma un curs de specializare. Pla
nul de școlarizare prevede și al
te forme de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale: cicluri 
de conferințe pentru șefi de e- 
chipă și maiștri, pentru norma- 
tori.

Cum este și firesc, organiza
țiile U.T.M. au luat încă de pe 
acum măsuri care să asigure 
participarea cit mai activă a ti
nerilor la aceste forme de ridi
care a calificării. S-a stat de 
vorbă cu fiecare tînăr, explicîn- 
du-i-se legătura strînsă care exis
tă între ridicarea calificării și 
îmbunătățirea calității lucrărilor.

Fruntaș pe ramură
(Urmare din pag. I)

• O contribuție importantă la 
aprovizionarea populației cu ar
ticole de îmbrăcăminte de tot 
mai bună calitate o aduce colec
tivul Fabricii de confecții și tri
cotaje „București", fruntaș pe 
ramură. Harnicii muncitori de 

mise trainice: interesul comun 
în intensificarea schimburilor 
și posibilitățile tot mai mari 
pe care dezvoltarea celor două 
țări le oferă în această direc
ție, voința de colaborare și în
țelegere mutuală care animă 
guvernele celor două țări, 
ceea ce este în interesul am
belor popoare și al păcii in 
lume. Subliniind, la rindul 
său, importanța contactelor 
care au avut loc între membrii 
guvernelor celor două țări, 
pentru cunoașterea reciprocă 
și consolidarea legăturilor 
prietenești intre cele două po
poare, vicepreședintele Consi
liului de Stat a evocat cootri- 
buția adusă în această privin
ță de președintele Austrie. 
Adolf Schărf. a cărui dispari
ție este regretată prefund. 
Mulțumind ambasadorului 
Austriei pentru urările trans
mise. el a încheiat adresind 
urări pentru prosperitatea po
porului austriac și succesul 
misiunii la București a amba
sadorului austriac, argurin- 
du-1 de sprijimul C-tes-lrubui 
de Stat și al guvermulm R. P. 
Roznine.

între vicepreșecxrieăe Con- 
SUUU.U. de Stat. Ște^x- Vt.tec, 
și ambasadorul Austriei. Jo- 
nann Mb-t * * avut loc ape», o 
cuLivuc buie.

e. ceie

• Echipa femini
nă de handbal Mure
șul Tg. Mureș va par
ticipa in zilele de 8 ți 
9 martie la un turneu 
interaational organi
zat in R. D. Germană.

(Agerpres)

colectiv de a economisi pînă la 
sfîrșitul anului 108 m3 cherestea, 
48 tone oțel-beton, 100 tone ci
ment, 200000 bucăți cărămizi. 
Dintre măsurile stabilite în acest 
scop de organizațiile U.T.M. din 
întreprindere amintim: organiza
rea săptămînală a unor acțiuni 
pentru strîngerea și sortarea ma
terialelor recuperabile, împrăștia
te pe șantiere. Tinerii și-au pro
pus totodată să organizeze la fie
care lot de lucru locuri speciale 
unde să fie depozitate materia
lele, în acest fel ele putînd fi 
mai ușor evidențiate.

Anul acesta volumul construc
țiilor realizate prin metoda gli
sării va crește simțitor. Conduce
rea întreprinderii a luat măsura 
de a forma un lot special de gli
sare cu personal permanent. Or
ganizația U.T.M. a recomandat 
pe cei mai pricepuți constructori 
tineri care să se specializeze în 
executarea acestor lucrări. In pre
zent este în curs și organizarea 
unor echipe speciale pentru exe
cuția lucrărilor de tencuire cu 
ajutorul mașinilor de șprițuit.

Organizațiile U.T.M. dovedesc 
și în acest an preocupare deose
bită pentru ca tinerii să-și însu
șească cit mai temeinic meseria

La eetrrrxr^a preamării 
scmsortitr de aiuedriare și la 
cocvcrfcre au part-npat Gri- 
Ctce Geamâmt secretarul 
Gmcrite de Scai. ■ Ccme- 
&z Mă-rocm. m-nstrul aface
rilor extene.

Ambasaâcmi Amtmei a fort 
insețr: de Frânt Lrtmger. 
Gemxrd Loochmcg și ▼alter 
Tnrfc, membri ac a—batadei.

.Agerpres;

pildă, W la nzt si*-  ft 

cb swcees peste 4 999 de fe
mei : crescătoare de păaâri, 
sericicukocre ere. Ele acordă 
o mere atenție prepeTfu ier 
profesionale. în iama creestt, 
de pildă, eamrile agrozooteh
nice de 3 ani sfat frecoestate 
de peste 213 000 femei, ier 
rai bine de 300 000 Bl parte 
la cursurile de scurtă curată 
la cercurile de legumicultori, 
sericicultură sau adcnlîeri.

Pentru merite deosebite i» 
viața politică, de stat și pen
tru contribuția lor rcloroasd 
în diferite domenii de activi
tate, peste 20 000 de femei sint 
distinse cu ordine și medalii 
ale R. P. Romine.

(Agerpres)

Un real ajutor în munca organi
zațiilor U.T.M. în această direc
ție o constituie experiența frun
tașilor. Tineri ca Gheorghe Șo- 
mănescu, dulgher, Andrei Con
stantin, faianțar, Ilie Stoian, mo
zaicar, Constantin Patru, lăcă
tuș sau Alexandru Ciobanu, 
șeful unei echipe de zidari, ti
neri care au fost distinși cu ti
tlul de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1964, împărtășesc 
și celorlalți din experiența lor, 
din metodele lor de muncă și de 
organizare a lucrului pe șantier.

Roadele unor asemenea acțiuni 
își găsesc concretizarea în nu
mărul tot mai mare de tineri 
care, alături de ceilalți muncitori, 
au fost distinși în primele luni 
ale anului cu titlul de evidențiat 
în întrecerea socialistă, iar rezul
tatele de pînă acum confirmă ho
tărîrea constructorilor de a înscrie 
pe graficul întrecerii noi și im
portante succese.

aici au dat peste prevederile de 
plan în anul trecut 271400 bu
căți confecții, 1597 400 diferite 
tricotaje, 361 000 perechi de cio
rapi și șosete. Ei au depășit in
dicii de calitate și au obținut eco
nomii peste plan, prin reducerea 
prețului de cost, în valoare de 
18 867 000 lei.



din viata tineretului lumii
Declarația guvernului 

R. D. Vietnam
Comentariul zilei

O inițiativă 
a studenților

australieni

■
 e peste o săptămină 

șoselele statului aus
tralian New South 
Wales sînt străbă
tute de un autobuz 
in care se află 35 
de studenți ai Uni

versității din Sydney. Mașina 
oprește în fiecare oraș sau că
tun, ocupanții ei coboară și orga
nizează cite un miting. Luînd 
exemplu „călătorilor libertății" 

din Mississippi și din alte state 
sudiste ale S.U.A., studenții din 
Sydney au hotărit să desfășoare o 
campanie împotriva discriminări
lor la care este supusă populația 
aborigenă a Australiei, vechii lo
cuitori ai acestei țări înaintea so
sirii primilor albi.

„în unele locuri — relatează 
corespondentul din Sydney al zia
rului „NEW YORK TIMES“, 
Tillman Durdin — se petrec in

cidente care amintesc pe cele din 
statul Mississippi. Tinerii sînt 
huiduiți și chiar loviți de unii 
albi, nu li s-a permis accesul în- 
tr-o biserică, au fost dați afară 
din cinematografe unde există se
gregația și chiar autobuzul lor 
este pus într-o situație periculoa
să fiind urmărit de automobile 
conduse de albi înfuriați". Dar 
asemenea scene nu se petrec pes
te tot. Intr-o localitate vizitată, ei 
au fost primiți cu cordialitate de 
către locuitorii albi și primarul 
le-a declarat că acțiunea lor tre
buie salutată. Membrii clubului 
muncitoresc din localitate le-au 
oferit alimente și i-au invitat să 
se odihnească în locuințele lor.

Conducătorul grupului tinerilor 
antisegregaționiști este Charles 
Perkins, născut într-un trib al abo
rigenilor din centrul Australiei. 
Bunica lui aborigenă a fost îm
pușcată de poliție în urmă cu ani, 
în timp ce strîngea recolta. Per
kins are 29 de ani și urmează 
cursuri de antropologie și științe 
sociale la Universitatea din Syd
ney. Pentru el nu a fost de loc 
ușor să ajungă în Universitate. A 
lucrat mai întîi ca muncitor și 
apoi a devenit fotbalist profesio
nist în Australia și Anglia, ceea 
ce i-a permis să stângă sumele 
necesare plății taxelor universi
tare. El a venit cu propunerea 
organizării acestei campanii în- 
trucît, după cum a declarat, „abo
rigenii sînt ținuți într-o stare de

înapoiere totală și sînt supuși 
discriminărilor pe o bază rasistă".

Înaintea colonizării Australiei 
de către albi, în acest continent 
trăiau aproximativ 300000 de in
digeni, cu pielea neagră. Urmă
rile dominației coloniale se văd în 
faptul că numărul lor a scăzut în 
prezent, potrivit statisticilor ofi
ciale, la sub 100000. In statul 
New South Wales se află apro
ximativ 20 000 de aborigeni care, 
după cum arată ziarul „NEW 
YORK TIMES" „au un statut de 
cetățeni de mina a dona, sînt 
excluși de la viața publică a 
orașelor, nu au dreptul să frec
venteze locurile publice, cum sînt 
ștrandurile și nu sînt primiți în 
multe hoteluri, magazine, restau
rante sau cinematografe". O ex
periență în acest sens a cunoscut 
chiar conducătorul grupului stu
denților din Sydney, în orașul 
Bowraville. Aici, proprietarul 
unui cinematograf a anunțat sus
pendarea unui spectacol pentru a 
nu permite lui Perkins să ia loc 
în partea sălii „rezervată cetățe
nilor albi“. Împotriva tuturor 
acestor forme de discriminări se 
desfășoară campania tinerilor 
australieni. Fără să aibă rezultate 
imediate, acțiunea lor a reușit să 
stîrnească ecouri puternice în opi
nia publică australiană și chiar 
de peste hotare. Acesta este și 
motivul pentru care Charles 
Perkins și ceilalți 34 de studenți 
albi caie-l însoțesc și-au afirmat 
hotărîrea de a continua campania 
lor.

I. RETEGANcontinua acțiunile
REVENDICATIVE

AEE STUDENȚILOR SPANIOLI
j genția „FRANCE PRESSE" 

y-j anunță că în Spania con
tinuă acțiunile revendi

cative cu caracter politic ale 
studenților. In același timp, se 
intensifică acțiunile represive 
din partea poliției.

Potrivit agenției, toate fa
cultățile Universității din 
Barcelona au fost miercuri în
chise iar în fața ușilor încuiate 
grupuri de studenți comentau 
ultimele evenimente.

HANOI 3 (Agerpres}. — După 
cum anunță agenția V.NA.. în 
seara zilei de 3 martie, la Hanoi 
a acut loc o conferință de presă 
la care s-a dat citire declarației 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam în legătură cu noul atac 
al unor avioane americane și 
sud-vietnameze asupra Vietna
mului de nord.

„Aceasta se spune in declara
ție este o nouă provocare la a- 
dresa întregului lagăr socialist și 
a popoarelor iubitoare de pace 
ale lumii, o nouă încălcare gro
solană a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet

nam .și a normelor elementare 
ale dreptului internațional".

Referindu-se la declarațiile fă
cute de un purtător de cucînt a! 
Casei Albe și de Maxwell Tay
lor, ambasadorul S. U. A. în 
Vietnamul de sud, „care au 
recunoscut că Statele Unite 
efectuează raiduri neprococate 
asupra R. D. Vietnam' în de
clarație se spune: „Este lim
pede că imperialiștii ameri
cani au renunțat la pretențiile 
lor conform cărora atacurile a- 
veau un caracter de represalii, 
pretenții care au eșuat în fața 
condamnării lor energice de că
tre opinia publică mondială'.

Poziția guvernului francez 
in problema Vietnamului de sud
PARIS 3 (Agerpres >. — Dupi 

cum transmite agenția France 
Presse, la Paris a avut loc 
miercuri o ședință a guvernului 
francez, prezidată de președin
tele de Gaulle, în cadrul căreia 
ministrul de externe, Couve de 
Murville, a prezentat o expunere 
asupra unor probleme interna
ționale. După ședință, ministrul 
informațiilor, Alain Peyrefitte. a 
făcut, în cadrul unei conferințe 
de presă, o declarație în care a 
arătat că Consiliul de Miniștri 
și-a dat asentimentul la răspun
sul remis lui S. A. Vinogradov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Franța

cu privire la problema restabilirii 
păcii în Asia de sud-est. EI a 
spus că „guvernul francez și-a 
exprimat aprobarea față de poli
tica ce tinde spre stabilirea unei 
înțelegeri a celor două guverne, 
în șederea întrunirii unei confe
rințe internaționale". PeșTefitte a 
arătat că aceasta este ..singura 
cale posibilă pentru pace, în afa
ra căreia nu s-ar ajunge decît la 
un război extins treptat asupra 
unei mari părți a Asiei".

Ministrul francez s-a referit 
de asemenea, la apropiatul 
schimb de vizite dintre Andrei 
Gromiko și Couve de Murville.

Un acord fragil
in Roma s-a anunțat încheierea 
acordului pentru remanierea 
guvernamentală. Săptămînile de 
tratative publice sau de culise, 
de declarații din cele mai con
tradictorii par să fi luat sfîrșit. 
Acum, într-un fel sau altul, va

avea loc nu simpla numire a ministrului de 
externe în postul rămas vacant după alege
rea lui Giuseppe Saragat ca președinte al 
Republicii, ci o întreagă serie de numiri gu
vernamentale.

Cu toate acestea, observatorii politici ita
lieni sînt rezervați în ce privește perspectiva 
politică. Ei văd în acordul de marți doar o 
etapă parcursă pe un drum foarte spinos, 
acela al unei coaliții necimentate suficient. 
După părerea multor comentatori două pe
ricole amenință vuitorul coaliției de „centru- 
stînga" din Italia. Primul rezidă în fragili
tatea alianței dintre P.S.I. și celelalte com
ponente politice din guvern. Al doilea — di
sensiunile din cadrul partidului socialist ita
lian. Ambele fenomene au o importanță evi
dentă pentru scrutarea perioadei imediat ur
mătoare.

Cum vor fi redistribuite portofoliile ? Fap

tul este esențial pentru divergențele dintre 
socialiști și democrat-creștini. Atît unii, cît 
și ceilalți speră că restructurarea guverna
mentală va asigura o aplicare eficientă a fe
lului propriu de a vedea reformele de centru- 
stînga. Sînt cîteva probleme care s-au con
cretizat „într-un mod supărător" (cum scria 
editorialistul ziarului „CORIERRE DELA 
SERA"). Am putea enumera printre acestea 
problema subvenționării școlilor particulare 
(socialiștii neaprobînd proiectul guvernamen
tal — așa-numlta lege Guy) ; problema re
prezentării italiene în Adunarea parlamen
tară europeană (partidul democrat-creștin se 
împotrivește oricărei partipicări comuniste în 
delegația italiană) ; nemulțumirea manifesta
tă față de interzicerea piesei „Vicarul" care, 
după cum se știe, conține o critică ascuțită 
împotriva colaborării Papei Pius al XII-lea 
cu naziștii etc.

Tocmai din aceste considerente unele ziare 
italiene (ca de pildă, TEMPO) vorbesc des
pre un acord formal și nu de fond, atunci 
cînd se referă la înțelegerea dintre cele pa
tru partide pentru remanierea guvernamen
tală. Aceasta e și părerea unora dintre cores
pondenții străini aflați la Roma care, consi
deră că acordul de compromis realizat con
stă, de fapt, pur și simplu în amînarea so
luțiilor sau într-o libertate de apreciere a 
fiecărui partid. De fapt, ideea aceasta se 
desprinde și din rezervele (deși palide) con
ținute în declarațiile fiecărui partid după 
publicarea comunicatului de marți. (Partidul 
republican, de pildă, susține necesitatea unei 
aprofundări „a aspectelor concrete, în ca
drul majorității").

Cealaltă problemă — situația existentă în 
cadrul P.S.I. — este la fel de complicată. 
Curentul de stînga din partid, reprezentat de

Lombardi s-a opus chiar în principiu semnării 
acordului de remaniere guvernamentală. In 
declarația pe care acesta a făcut-o se arată că 
„majoritatea partidului socialist și-a asumat 
o mare responsabilitate, încurajînd mai întîi 
o zgomotoasă campanie de denunțare a ac
tivității modeste a guvernului pentru ca apoi 
să se treacă la o tristă confirmare a trecu
tului, fără să facă nici cea mai timidă în
cercare de a repune ceva în discuție". Aripa 
de stînga a P.S.I. a arătat că soluția la ac
tuala criză este demisia guvernului și retra
gerea socialiștilor din coaliția guverna
mentală.

Prin urmare, una din consecințele directe 
ale remanierii guvernamentale o constituie 
polarizarea mai accentuată în rîndul parti
dului socialist, cristalizată prin nemulțumi
rea unor reprezentanți din conducere față 
de „asocierea necritică" a aripei legate de 
Nenni la opiniile partidelor majoritare din 
coaliția de centru-stînga.

Remanierea va pune guvernul italian în 
fața unor noi înfruntări parlamentare. As
pectele economice — cele mai importante 
— ale guvernului de „centru-stînga" nu au 
fost realizate. Grupul parlamentar comunist 
a propus, de altfel, votarea neîncrederii în 
guvern, din cauza neeficientei politicii a ac
tualei coaliții guvernamentale.

Pe de altă parte, nemulțumirile diferitelor 
formațiuni politice reprezentate în guvem, 
riscă să mențină acutele animozități pentru 
perioada următoare (chiar în ce privește dis
tribuirea propriu-zisă a portofoliilor).

Deci „caracterul formal" și „fragilitatea" 
acordului la care se referă comentatorii ita
lieni sînt în mare parte justificate.

P. NICOARĂ
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• ÎNTREVEDERE rusk-dobrinin« mesaj al lui i.b. tito 
ADRESAT PREȘEDINTELUI JOHNSON • DECLARAȚIA 

PREMIERULUI INDIAN
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

— TASS transmite :
Purtătorul de cuvint al Depar

tamentului de stat pentru proble
mele presei a anunțat că la 2 
martie Dean Rusk, secretarul de 
stat al S.U.A., și A. F. Dobrinin, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A„ 
au discutat o serie de probleme 
de interes reciproc, printre care 
problemele Asiei de sud-est

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Tan- 
jug, președintele R.S.F. Iugo
slavia, I. B. Tito a adresat la 2 
martie un mesaj personal preșe
dintelui S.UA. L. Johnson, în le
gătură cu evenimentele din Viet
nam. în mesaj, președintele Tito

-----«---- ------

subliniază convingerea sa pro
fundă și a guvernului KSJ'. 
Iugoslavia că bombardarea repe
tată a teritoriului R.D. Vietnam 
de către Forțele S.UA. implică 
„primejdia extinderii războiului".

Popoarele și guvernul Iugo
slaviei, se subliniază în mesaj, 
împărtășesc părerea formulată la 
Conferința de la Cairo a țărilor 
neangajate în sensul că este po
sibil și necesar să se găsească o 
ieșire din criza din Asia de sud- 
est pe cale pașnică prin înceta
rea imediată a tuturor acțiunilor 
care duc la extinderea războiului 
ți a tuturor metodelor care ar 
putea înrăutăți situația. „Singura 
cale care poate preintimpina ex
tinderea conflictului este înce
perea imediată a tratativelor fu 
vederea găsirii unei soluții poli
tice, fără condiții prealabile din 
indiferent ce parte*.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, TeL 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”.

R.A.U. Piramida El Giza ți Sfin
xul de lingă Cairo, vestite mo
numente ale antichității, atrag 
un mare număr de turiști din 

întreaga lume
Khartum:

DELHI 3 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press anunță că 
primul ministru indian, Bahadur 
Shastri, a adus marți la cunoștin
ța parlamentului că a primit 
„răspunsuri favorabile din partea 
țărilor prietene" la propunerea 
sa de a se pune capăt imediat 
conflictului din Vietnam și 
de a se convoca o conferință de 
felul conferinței de la Geneva 
pentru găsirea unei soluții politi
ce în această problemă.

---- •----

Zile de doliu 
în Austria

YTENA. — Viena și întreaga 
Austrie trăiesc zile de doliu. 
Pretutindeni au fost arborate 
steaguri în bernă. Corpul neîn
suflețit al fostului președinte, 
Adolf Schârf a fost transportat 
din clădirea Cancelariei prezi
dențiale în sala coloanelor din 
clădirea Parlamentului. Miercuri 
dimineața a avut loc cere
monia oficială de rămas bun. 
Generali și ofițeri superiori ai 
armatei austriece au făcut de 
gardă la catafalcul acoperit cu 
drapelul de stat al Austriei. Mem
brii guvernului în frunte cu can
celarul Klaus și vicecancelarul 
Pitterman s-au înclinat în fața si
criului și au depus o coroană de 
flori. Apoi au adus omagiul lor 
deputății Consiliului național și 
reprezentanți ai orașelor și distric
telor din Austria, precum și alte 
personalități oficiale. La ora 10 a 
fost permis accesul publicului.

MOSCOVA. — Delegația 
guvernamentală sovietică în 
frunte cu A. Kosîghin, care a 
luat parte la deschiderea festi
vă și la manifestările con
sacrate ediției jubiliare a Tir- 
gului de la Leipzig, s-a re
întors la Moscova.

LONDRA. — Miercuri după- 
amiază au început în Camera 
Comunelor dezbaterile asupra 
bugetului apărării al Marii Bri
tanii pe anul 1966. Luînd cuvân
tul în cadrul acestor dezbateri, 
ministrul apărării al Marii Brita
nii. Denis Healey, a scos în re
lief o serie de aspecte ale obli
gațiilor militare asumate de An
glia în Asia. Europa și Orientul 
Mijlociu. Referindu-se la actuala 
situație din cadrul N.A.T.O., mi
nistrul apărării al Marii Britanii 
s-a pronunțat în favoarea convo
cării unei reuniuni a miniștrilor 
apărării ai țărilor membre ale 
blocului Atlanticului de nord, 
care să ia în dezbatere proble
mele militare ale NA.T.0.

DELHI. — După cum anunță 
Agenția C. T. K., la 3 martie 
S. Radhakrishnan, președintele 
Indiei, a primit pe Jozef Lenart, 
președintele guvernului R. S. Ce
hoslovace, și pe V. David, minis
trul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, care se află într-o 
vizită oficială în Republica India.

CAIRO. — După cum trans
mite agenția M.E.N., Emesto 
Guevara, ministrul industriei al 
Cubei, a sosit la Cairo pentru o 
vizită de cîteva zile, în cursul 
căreia va avea convorbiri cu ofi
cialități ale vieții economice și 
industriale egiptene.

SANAA. — Președintele Yeme
nului, Abdullah al Sallal, a semnat 
un decret prin care sînt desemnați 
cei 25 de membri ai Comitetului 
de pregătire pentru redactarea u- 
nei Carte naționale. Totodată, pre
ședintele Sallal a semnat și un 
alt decret prin care se creează o 
curte supremă formată din cinci 
membri. Prin același decret se de
finesc și crimele comise împotriva 
statului și care intră în sfera de 
activitate a noii curți supreme.

MANILA. Nobusuke Kishi, 
fost prim ministru al Japoniei, 
frate al actualului premier, a 
sosit miercuri la Manila într-o 
vizită de cinci zile. El va avea 
convorbiri cu membri ai gu
vernului filipinez în legătură 
cu medierea — propusă de Ja
ponia — în problema diferen
dului dintre Indonezia și Ma- 
layezia.

PE SCURT

O. N. U.

R. D. GERMANĂ. Recent a a- 
vut loc deschiderea jubiliară a 
Tîrgului de la Leipzig. In foto
grafie : o imagine a pavilionului 
R. P. Romîne de la acest Tîrg

Pentru 

dezvoltarea 

comerțului 

Est-Vest
HAGA. — Guvernul olandez a 

hotărit garantarea creditelor desti
nate finanțării exporturilor Olandei 
către țările din Europa răsăriteană, 
a anunțat în Senat ministrul olan
dez pentru problemele economice 
J. Andriessen. El a precizat că a- 
ceastă hotărîre a fost adoptată pen
tru a face față concurenței altor 
țări vest-europene care au luat ho- 
tărîri similare anterior. Ministrul 
a spus că in baza hotărîrii guver
nului, Olanda va oferi facilitățile 
amintite numai pentru creditele pe 
un termen de cel mult zece ani.

WASHINGTON. — Comisia se
natorială pentru aiacerile externe 
a Congresului S.U.A. a examinat 
timp de cîteva zile problema co
merțului dintre S.U.A. șl țările so
cialiste europene. Ședințele au fost 
prezidate de senatorul Fulbright, 
care s-a pronunțat în favoarea ex
tinderii comerțului între Est sf 
Vest.

Lucrările Consiliului Economic și Social
Cuvintul reprezentantului R. P. Romine

NEW YORK 3 (Agerpres). 
La 1 martie 1965 au început la 
New York lucrările celei de-a 
XXXVII-a sesiuni, reluată, a 
Consiliului Economic și Social 
Pe ordinea de zi fugurează 
probleme referitoare la alege
rile în Comitetul Consiliului, 
confirmarea membrilor comi
siilor funcționale ale Consi
liului, programul de lucru și 
definitivarea calendarului con
ferințelor Consiliului pentru 
anul 1965.

La lucrări participă o dele
gație a R. P. Romîne, care este 
membră a Consiliului Econo
mic și Social, condusă de prof, 
univ. M. Hașeganu, ambasa
dor, reprezentantul permanent 
al țării noastre pe lîngă O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
romîn a subliniat că activita
tea C.E.S., desfășurată în do
meniul economic și social, tre
buie să favorizeze condițiile 
de stabilitate economică și bu
năstare a populației, să creeze 
condiții de promovare a rela
țiilor pașnice și de colaborare 
între state, relații fondate pe 
respectarea principiilor egali
tății în drepturi a popoarelor 
și pe dreptul lor de a dispune 
de ele însele.

Referindu-se la problema 
elaborării unei declarații de 
principii privind cooperarea 
economică internațională, re
prezentantul romîn a relevat 
faptul că Romînia, ca țară

care a inițiat elaborarea aces
tei declarații, urmărește cu 
multă atenție evoluția lucrări
lor în acest domeniu și consi
deră că sînt create condițiile 
pentru ducerea la bun sfîrșit 
a acestei acțiuni.

în cadrul discuțiilor privind 
confirmarea membrilor comi
siilor funcționale ale C.E.S., 
aleși la sesiunea precedentă, 
delegatul romîn, sprijinit de 
delegații Uniunii Sovietice, Al
geriei, Cehoslovaciei și Pakis
tanului, s-a pronunțat împo
triva confirmării, în comisia 
pentru situația femeii, a repre
zentantului ceankaișist, care 
sub nici o formă nu poate fi 
considerat ca fiind adevăratul 
reprezentant al Chinei și al 
poporului chinez.

Iarnă grea 
în Anglia

LONDRA. — Pe tot cuprinsul 
Marii Britanii se înregistrează ge
ruri neobișnuit de puternice. In 
unele regiuni în cursul nopții, 
termometrul a indicat 20 de gra
de sub zero. în localitatea Car
lisle s-a înregistrat temperatura 
cea mai scăzută din ultimii 70 
de ani — minus 35 de grade. Pe 
de altă parte, în mai multe re
giuni ale țării zăpada abundentă 
crează greutăți în circulație.

Lider al S.AM despre diviziunea 

din cadrul partidului
KHARTUM 3 (Agerpres). — 

în timp ce liderul aripii de 
stînga a partidului S.A.N.U. 
(Uniunea Națională Africană 
din Sudan), William Deng, a- 
vea convorbiri cu primul mi
nistru Khalifa și cu reprezen
tanți ai partidelor din nord, la 
Khartum a fost dat publicității 
un mesaj „în numele S.A.N.U." 
pptrivit căruia Deng ar fi fost 
„eliberat din funcția de secre
tar al partidului și chiar lipsit 
de calitatea de membru al 
S.A.N.U.". Intr-un interviu, 
Deng a respins acest mesaj, a- 
rătînd că „semnatarii docu
mentului nu ,au nici un drept 
să decidă asupra competenței 
și persoanei sale" și afirmînd 
că unii „conducători, în speci
al cei din Khartum, ai Frontu
lui de sud poartă răspunderea 
pentru diviziunea existentă în 
cadrul S.A.N.U.". El a subliniat 
apoi, că „S.A.N.U. nu cere să

dețină o poziție predominantă 
printre organizațiile politice 
ale celor trei provincii meri
dionale, ci, din contră, este de 
părere că de îndată ce se va 
realiza un acord asupra întregii 
probleme a sudului, aceste or
ganizații vor trebui să se auto- 
lichideze".

Referindu-se la problema a- 
legerilor, Deng a afirmat că 
„alegerile generale trebuie să 
aibă loc în Sudan imediat du
pă ce „conferința mesei ro
tunde" va găsi o soluție în 
problema sudului".

In altă ordine de idei, el a 
arătat că partidul său „și-a 
desfășurat activitatea peste 
graniță, pentru că a fost con- 
strîns la aceasta de către fos
tul regim militar al lui Abboud, 
care a obligat S.A.N.U. să-și 
caute refugiu în afara Sudanu
lui".

Piața comună

Hotărîrile de la Bruxelles
ele trei probleme principale abordate la sesiunea 
Consiliului ministerial al Pieței comune — fuzionarea 
„executivelor*,  viitoarele negocieri cu Austria și si
tuația monetară a celor șase state vest-europene —- 
au importanță pentru evoluția relațiilor atît între 
Franța, R. F. Germană, Italia, Belgia, Olanda și 
Luxemburg, cît și pe un plan european mai generai.

După discuții prelungite de peste un an de zile, hotărîrea de 
creare a unei Comisii unice a Pieței comune, Comunității europene 
a cărbunelui și oțelului și EURATOM-ului, incepind de la 1 ia
nuarie 1966, aduce un element nou în colaborarea dintre cele șase 
state vest-europene. Inițial, Comisia unică va fi alcătuită din cei 
nouă membri ai Comisiei Pieței comune, nouă membri ai înaltei 
autorități a Comunității europene a cărbunelui și oțelului și 
cinci membri ai Comisiei EURATOM •, ulterior, numărul lor va 
fi redus la 14, pentru ca să se definitiveze la nouă. Pe lîngă aceas
ta, se prevede ca în 1968 Comisiei unice să-i revină sarcinile ac
tuale ale Consiliului ministerial, adică dreptul de a adopta hotă- 
rîri în numele statelor participante. Așadar, după cum remarcă 
observatorii, viitoarea Comisie unică urmează să aibă un rol su
pranational, care afectează suveranitatea statelor membre și, ine
vitabil, lezează interesele lor naționale. Aprecierile asupra rezul

tatului la care s-a ajuns au fost nuanțate. In timp ce ministrul 
economiei R.F. Germane, K. Schmucker, a denumit constituirea 
Comisiei unice „un pas hotăritor pentru integrarea europeană", 
ministrul de externe francez, Couve de Murville, s-a mulțumit să 
declare că s-a înfăptuit „o reformă importantă' în cadrul Pieței 
comune. Pe lîngă problemele de organizare propriu-zise, a viitoa
rei Comisii unice acum se ridică problema armonizării clauzelor 
tratatelor Pieței comune. Comunității europene a cărbunelui și 
oțelului și EURATOM-ului.

Calificînd hotărîrea adoptată de Consiliul ministerial ca o 
„aventură a instituțiilor europene", agenția FRANCE PRESSE con
sideră — referindu-se la cercuri pariziene autorizate — că Bru- 
xelles-ul a fost desemnat doar ca „o capitală provizorie". Intr-a
devăr, se știe că unul din obstacolele principale ivite în calea 
creării Comisiei unice a fost refuzul Luxemburgului de a con
simți la mutarea înaltei autorități a cărbunelui și oțelului din 
ducat, fără compensații corespunzătoare. Acum, odată cu crearea 
Comisiei unice cu sediul la Bruxelles, s-a convenit ca Luxem
burgul să fie sediul a trei întruniri ale Consiliului ministerial, 
sediul Curții de justiție europeană, al Băncii europene de inves
tiții, al Oficiului european de statistică, astfel incit în Luxem
burg să continue să locuiască permanent aproximativ 1 500 de 
funcționari ai organizațiilor vest-europene.

O altă hotărîre a Consiliului ministerial al celor șase este apro
barea mandatului dat Comisiei Pieței comune de a iniția negoci
eri cu Austria. Aceste negocieri se referă la o reducere a tarife
lor vamale și nu la asocierea Austriei, și cu atît mai puțin la 
integrarea ei în Piața comună. Caracterul limitat al mandatului 
acordat Comisiei Pieței comune se datorește in principal diver
gențelor privitoare Ia „integrarea agricolă*,  care persistă între 
„cei șase", în pofida stabilirii prețului unic la cereale. Reprezen
tanții Italiei, de pildă, s-au opus ca produsele agricole austriece 

sau cele importate de această țară, să pătrundă în celelalte state 
membre ale Pieței comune, provocînd o înăsprire a concurenței. 
După cum a declarat un reprezentant al Comisiei Pieței comune, 
corespondentului agenției ASSOCIATED PRESS, „negocierile cu 
Austria pot începe peste două săptămini, dar se pot prelungi încă 
un an de zile...".

Aprobarea raportului Comitetului monetar de către Consiliul 
ministerial al Pieței comune a căpătat o însemnătate deosebită 
în contextul refuzului Franței de a mai recunoaște dolarul ca mo- 
nedă-etalon și a hotărîrii ei de a schimba o parte din rezervele 
de dolari în aur. înscrierea în raport a creșterii rezervelor de aur 
și de valută a țărilor Pieței comune cu 1,5 miliarde dolari în 1964, 
a creat, evident, un avantaj țărilor vest-europene în relațiile cu 
S.U.A. ; totodată însă, sporirea acestor rezerve — în condițiile 
cînd Franța procedează la convertirea în aur a unei părți a do
larilor deținuți în tezaurul francez — creează pentru ceilalți 
membri ai Pieței comune o situație îngrijorătoare, exprimîndu-și 
temeri față de „importul de inflație". Consiliul ministerial însu- 
șindu-și punctul de vedere exprimat în raportul Comitetului mo
netar asupra necesității unei reforme a sistemului monetar in
ternațional actual, nu a indicat însă jaloanele eventualei reforme. 
Această atitudine reflectă o înclinare spre poziția Franței, dar, 
totodată, o teamă de a lua o atitudine potrivnică deschisă față 
de interesele financiare ale S.U.A în consecință ezitările mani
festate în Consiliul ministerial al Pieței comune în legătură cu 
atitudinea față de dolar, vor forma obiectul unor tratative viitoa
re, atît între „cei șase", cît și în cadrul sesiunii Consiliului 
G.A-T.T. (Acordul general privitor la comerț și tarife vamale), 
care dezbate „runda Kennedy" în vederea reducerii tarifelor va
male pe bază de reciprocitate.
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