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PENTRU CE VOTEZ
primului iotLA 7 MARTIE

Pentru împlinirea 
visurilor tinereții

s-au scurs și al celor ce vor ' 
ș> mai be gap în înfăptuiri 
vota la 7 martie.

//î întimpinarea 
alegerilor de Io

CU TOTII LA VOT!
3

Proletari din toate țările, anlți-vă!

cînteia 
tinerelului

Muncitor

1M10I BI
Votul dat in alegerile de la

7 martie candidaților Frontului
Democrației Populare va fi
un vot pentru înflorirea orașelor
și satelor, pentru bunăstarea
și fericirea întregului popor

Corespondenții noștri regionali au solicitat răspuns La 
această întrebare multor tineri din diferite colțuri ale țării 
de cele mai diferite profesiuni și virste ale— tinereții. Pu
blicăm cîteva din răspunsurile primite.

Pentru continua înflorire 
a patriei dragi

In Valea Jiului muncesc peste 
16 000 tineri. Tînărul Mihail 
Dumbrăveanu, șef de brigadă la 
mina din Petrila, este unul din 
cei 16 000. La cei 28 de ani se 
poate mîndri cu fapte de muncă 
ce i-au adus faimă între minerii 
Văii Jiului.

— Dacă această întrebare mi-ar 
fi fost pusă în 1961, spunea el, 
aș fi răspuns că voi vota pentru 
noile obiective economice ale ță
rii : noile unități ale Combinatu
lui chimic de la Borzești, Combi
natele chimice de la Craiova, 
Piatra Neamț, Tg. Mureș, Tr. 
Măgurele, Combinatul de indus
trializarea lemnului din Suceava,

Urina de aluminiu de la Slatina. 
Hidrocentrala de pe Argeș, ca să 
numesc doar câteva din marii; 
realizări. In Valea Jiului, de pil
dă, toate transformările s-au pe
trecut sub ochii mei. Uzina de 
preparare a cărbunelui de la Co- 
roești, deschiderea minei Dîlja, 
noile construcții de locuințe și 
social-culturale, dezvoltarea In
stitutului de mine etc. sânt alte 
realizări care întregesc tabloul 
general al dezvoltării întregi- 
țări. In 1961 am votat tocmai 
pentru aceste realizări. Intr-un 
paragraf al recentului Manifest 
al Consiliului Național al FD.P. 
se spune : „In anii viitori vor in
tra în producție, printre altele, 
marele combinat siderurgic de la

Vineri 5 martie 1965

CRONICA
actualității

• 0 nouă unitate industrială
ambalaje. De ase
menea, ea dispone 
de numeroase fe- 
răstraie mecanice, 
tractoare forestiere, 
ficiculare și alte 
mijloace modeme, 
care asigură meca
nizarea în propor
ție de peste 60 la 
sută a lucrărilor în 

dobarit-eec- 
țănrat și sots-apro- 
ÎZM.

Per irneti ol de ae-

tivitate al noii uni
tăți este de pes
te 80 000 hectare. 
Transportul mate
rialului lemnos dat 
In exploatare ae fa
ce cu ajutorul auto
camioanelor în care 
scop, înainte de în
ființarea întreprin
derii, s-eu construit 
pesta 110 kQotnetri 
rețele drumuri au- 
tof ores‘.1 ere.

• Utilaje modeme ■ întreprinderile forestiere
Folosirea ei în fa
bricile de mobilă 
din Codlea și Tg. 
Mureș, unde au fost 
livrate, asigură spo
rirea productivității 
mnr.ai și utilizarea 
cal rațională a for
ței de muncă.

T
S\ Vinara

generație

In 1961 — ne spune tânărul 
inginer Cattea Zchcria de la 
O.S.M. nr. 2 a Combinatnhn si
derurgic Hunedoara — am votat 
Întâia oară în viața mea. Acest 
eveniment a coincis cu un altul : 
tot atunci mi-am luat diploma de 
inginer. Așa că aș putea să afirm 
că atunci am votat pentru proas
păta mea diplomă de inginer, 
pentru diplomele a zeci de mii de 
fii ai muncitorilor și țăranilor, co
legi de ai mei, ingineri, medici, 
profesori care s-au bucurat în 
anii regimului de democrație 
populară de grija părintească a 
partidului, de cele mai minunate 
condiții de învățătură pe care 
altădată niciunul dintre noi nu 
le-ar fi visat. Pentru ce voi vota 
la 7 martie 1965 ? Voi vota în pri-

(Continuare în pag. a III-a)

desfășoară ț. cun-teteie racccale 
si crăsecesu C.TJ4L cita
CamteteJe rssceale O.TM. Bczta 
si SCzri. de exer-c as arjar-rat 
la latina ajegeriJcr ștafeta
cultnxaâ-artisricA. la cara parorip* 
toate fcmațT- '• artisc.ce de na
turi aâo rinlneior cXtaraâa.

. -Cocntetul orisezes-e U.TA4. 
?*.<Me*ti a cr^asizat mrceroase in- 
tiiniri ele tinerilor care vor vota 
pentru prima datl la 7 martie cu 
activiști de partid ți de rtat cn 
oameni de artă ți cultură. Ața, 
de exemplu, la Invitația comitetu
lui orășenesc U.T.M., tovarășul 
Gheorghe Militant, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Ploiești, le-a vorbit celor peste 
300 da tineri aflațf la tntllnire 
despre realizările obținute de 
oamenii muncii din orașul Plo
iești în anii regimului democrat- 
popular.

...In cinstea aceluiași eveniment, 
angajamentul tinerilor dla orașul 
Ploiești da a colecta ți trimite oțe- 
lăriilor patriei pînă In slua de 7 
martie, 1000 tone fier vechi, a 
fost deja depășit, colectlndn-se 
in plus peste 300 de tone.

c Uxrrerj.:*^;

FoCp- E. CODOCAJK7

Pregătiri pentru campania

agricolă de primăvară

(Agerpres)

• Specializarea cadrelor (fin cooperativele

agrkote de producție

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru).

In regiunea Banat, pregăti
rea utilajului agricol pentr- 
viitoarele lucrări se apropie 
de sflrșit. A fost revizuit și 
reparat 98,2 la sută din par
cul de tractoare, 2747 plu
guri, iar semănătorile univer
sale și de porumb, grapele cu 
disc precum și alte mașini a-

gri cole sint bune pentru lucru. 
Prin organizarea muncii in 
flux continuu la SALT. Deta, 
Freidorf și Remetea Mare, re
parațiile au fost’terminate cu 
mult înainte de termen. In 
primele două hmi ale acestui 
an, stațiunile de mașini și 
tractoare au fost dotate cu 
Încă 103 semănători SJP.C. &

Consiliile agricole din regiu
nea Suceava acordă atenție 
deosebită specializării mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție in scopul ridică
rii pregătirii lor profesionale. 
Pentru aceasta au fost luate 
măsuri de permanentizarea 
cooperatorilor in brigăzi ți e- 
chipe specializate in culturi 
cerealiere, legumicole ți tn 
sectorul zootehnic.

în acțiunea de specializare a 
cadrelor, care lucrează in eoo-

perețipeta agricole de produc
ție, tra mare ro* C are Casa a- 
g-cmomulsd. în acest an au ur
mat, aici, curiari de specializa
re 417 apicultori, crescătoare 
de păsări, «riticuitori, șefi de 
echipe etc. Lecțiile teoretice 
predate de specialiști de la 
Consiliul agricol regional ți 
Stațiunea experimentau Su
ceava sini urmate de demon
strații practice ți finite In 
laboratoarele ți pe terenurile 
ftGfTUfHk

a oamenilor
de știință

Acad. D. Dumitrescu
secretar-prim al Academiei R.P.R.

n plin proces a] de
săvârșirii construirii 
socialismului, Repu
blica Populară Ro
mînă devine, ca ur

mare evidentă a 
avîntului impetuos 

al forțelor de producție, o țară 
industrială înaintată, cu o agri
cultură multilateral dezvoltată 
avînd asigurate premisele nece
sare pentru trecerea treptată la 
construirea societății comuniste.

Un rol deosebit de important, 
în acest proces, revine științei și 
aplicațiilor sale care — de pe 
acum — își conturează tot mai 
precis caracterul de forță nemij
locită de producție în ansamblul 
general al dialecticii construcției 
socialiste, în dezvoltarea uimi
toare a progresului tehnic și so
cial, propriu orînduirii socialiste. 
De aceea, în orînduirea socialistă 
din țara noastră, partidul și gu
vernul acordă o evidentă atenție 
dezvoltării multilaterale a știin
ței, aplicării rapide și eficiente 
în producție a celor mai noi cu
ceriri tehnico-științifice, asigu- 
rînd în felul acesta ridicarea ge
nerală a tehnicii romînești la ni
velul tehnicii mondiale.

In țara noastră, știința își rea
lizează finalitățile, de care am 
vorbit mai sus, printr-o atentă 
organizare a activității de cerce
tare. Cercetarea științifică răs
punde sarcinilor puse de proce
sul desăvîrșirii construcției socia
lismului pe planurile majore ale 
vieții economice, sociale și cul
turale.

Academia R.P.R., prin faptul 
că reunește cele mai înalte valori 
ale științei, tehnicii și culturii, 
preocupate de propășirea științe
lor, de continua dezvoltare a 
progresului tehnico-științific, re
prezintă forul științific cel mai 
înalt din țara noastră. Academia 
R.P.R. este instituția care are ca 
principală sarcină organizarea și 
planificarea activității de cerce
tare științifică, înfăptuind — 
prin institute specializate — cer
cetări fundamentale și cercetări 
aplicate tehnico-științifice, în ra
port cu principalele direcții de 
dezvoltare social-economică.

Dar pentru înfăptuirea acestor 
cerințe este necesar un aparat 
complex — și temeinic pregătit 
— de cadre de cercetare știin
țifică care, lucrând sub atenta 
îndrumare a specialiștilor și sa- 
vanților, mulți de renume mon
dial, devin ei înșiși specialiști de 
valoare, rezultatele muncii lor 
contribuind la propășirea știin
ței, tehnicii și culturii, )a pro
gresul general al societății.

In acest sens Academia R.P.R., 
încă de la reorganizarea din 
1948, a tradus în practică politi
ca partidului privind recrutarea, 
pregătirea și perfecționarea ca
drelor de cercetare științifică, 
asigurând toate cerințele mate
riale necesare desfășurării acti
vității de cercetare, creând în a- 
celași timp condiții pentru conti
nua ridicare științifică a acestor 
cadre.

Dacă în 1948 Academia R.P.R. 
avea doar cîteva institute de cer
cetare științifică, cu un redus 
personal științific, astăzi activita
tea de cercetare științifică se des
fășoară în 47 de institute și centre 
de cercetare situate atit în Capi
tală, cit și în principalele orașe 
ale țării — Cluj, Iași, Tg. Mureș, 
Timișoara — în care lucrează a- 
proape 2 000 de cercetători.

Nu este lipsit de interes să ară
tăm că tinerele cadre reprezintă 
un procent destul de apreciabil 
atît în aria preocupărilor de știin
țe ale naturii și tehnicii cât și în 
cele de științe sociale și umanis
tice.

De asemenea, trebuie să rele
văm că un număr important din 
cadrele tinere este cuprins în 
sistemul de aspirantură, unii 
dintre ei avînd de pe acum tit
lurile științifice corespunzătoare.

Să ne oprim l’a modalitățile 
folosite de Academia R.P.R. pen
tru promovarea cadrelor tinere, 
înțelegînd prin aceasta sistemul 
în care se realizează recrutarea, 
pregătirea și perfecționarea ca
drelor tinere.

în general, recrutarea cadrelor 
de cercetători științifici se face 
fie prin primirea de tineri ab- 

(Continuare în pag. a Il-a)

UN TITLU 
DE ONOARE Fruntaș pe ramură

Pentru a doua oarăSemnături în oțel
■ iderurgiștii hunedo- 

reni au obținut în

1964 succese deose
bite în întrecerea 
socialistă. Planul 
producție a fost de
pășit în toate sec

țiile. S-au produs peste prevede
rile planului 7 991 tone cocs me
talurgic, 72162 tone fontă, 89117 
tone oțel, 19 447 tone laminate 
finite pline, 23 270 tone țagle de 
relaminare și 18 204 tone blumuri 
de relaminare. Valoarea econo
miilor realizate prin reducerea 
prețului de cost se ridică la 
81436 000 lei, iar a beneficiilor 
date peste plan la 18 872 000 lei. 
Realizările cu care am încheiat 
anul 1964, tint rodul muncii en
tuziaste a întregului colectiv, a- 
plicării cu consecvență a celor 
mai eficiente măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. a folosirii pe scară 
largă a procedeelor și metodelor 
avansate de lucru.

Așa cum ne indici documen

tele de partid, principala noastră 
preocupare, în anul trecut, a for
mat-o grija pentru îmbunătățirea 
calității principalelor produse pe 
care le fabricăm (cocs, fontă, oțel; 
asimilarea de noi mărci de oțe
luri și sporirea producției de 
fontă și oțel.

Ieri, cînd colectivul nostru a 
primit „Steagul roșu și diploma 
de întreprindere fruntașă pe ra
mură în întrecerea socialistă pe 
anul 1964“, într-o atmosferă in- 
suflețitoare, siderurgiștii au avut 
prilejul de a trece în revistă 
principalele realizări obținute în 
producție, exprimîndu-și totodat. 
hotărîrea de a munci cu elan spo
rit pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă pe acest an.

Cea mai mare parte a spornic: 
de producție realizat anul trecut 
a fost obținut pe seama creșteri: 
indicilor de utilizare a agregate
lor. O atenție deosebită s-a acor
dat de către furnaliști, oțelari ți 

laminatori respectării cu strictețe 
a graficelor de reparații periodice 
și capitale. Scurtarea termenelor 
de execuție a acestora s-a putut 
face printr-o mai bună aprovizio
nare cu piesele necesare, precum 
și printr-o serie de măsuri orga
nizatorice. In urma unor aslsei 
de măsuri, termenul de reparații 
capitale al cuptorului nr. 1 de la 
O.S.M. nr. 2 a fost redus cu 
15 zile față de plan, fapt care a 
favorizat depășirea planului de 
producție cu circa 10 000 tone 
de oțel. Durata reparațiilor capi
tale la furnalul nr. 6 și nr. 7 s-a 
redus, de asemenea, cu 4 și res
pectiv două zile.

O contribuție însemnată în

lnș. NICOLAE AGACHI 
director general 

ION COMĂNESCU 
secretar al comitetului U.T.M. 

Combinatul siderurgic Hunedoara

(Continuare In pag. a III-a)

■ e harta țării au
apărut în anii șese- 
nalului numeroase 
uzine și combinate 
chimice: Uzina de 
alumină Oradea, 
Uzina de aluminiu 

Slatina, Uzina de cupru și oxizi 
de plumb Baia Mare, Combina
tele chimice Tumu Măgurele, 
Craiova și Tîrgu Mureș. înainte 
de a le da constructorii viață, ele 
s-au născut pe planșetele proiec- 
tanților de la Institutul de proiec
tări pentru industria chimiei a- 
norganice și metalurgiei nefe
roase.

Colectivul IPRAN a trăit ieri 
un eveniment deosebit: primirea 
pentru a doua oară consecutiv a 
Steagului roșu și a Diplomei de 
întreprindere fruntașă pe ramură 
pe anul 1964. Ce factori au stat 
la baza acestui succes ? Răspun
sul la această întrebare s-a dat 
chiar in adunarea care a acut loc 
ieri. Colectivul institutului a 
realizat bi anul trecut o produc

Prezentări de condoleanțe

Joi dimineața, ambasadoru
lui Austriei la București, Jo
hann Manz, i-au fost prezen
tate condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a pre
ședintelui Austriei, Adolf 
Schărf.

La sediul ambasadei au so
sit Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Gh. Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi-

Vedere generală a comple
xului chimic Industrial Brăila 

Foto: AGERPRES

ție globală care a depășit cu 30 
la sută prevederile planului.

Principala sarcină care a stat 
în fața institutului a fost reali
zarea unor proiecte cu soluții 
tehnice modeme fi intr-un ter
men cit mai scurt. Această sarci
nă a fost dictată de volumul 
mare de proiectare pe care l-a 
avut institutul de realizat, de ce
rințele șantierelor de a avea asi
gurată la timp documentația teh
nică.

O metodă bună folosită de 
institut pentru scurtarea termene
lor de proiectare a fost refolosirea

Ieri, alte Întreprinderi au primit STEAGUL ROȘU 
ȘI DIPLOMA CONSILIULUI CENTRAL AL SINDI
CATELOR s Institutul de proiectări pentru chimia 
anorganică; Direcția P.T.T.R. a Capitalei și regi
unii București ; I.C.A.B.-București ; Grupul de șan
tiere de pe Bistrița; Direcția regională a naviga
ției civile Galați; Combinatul Avicol Crevedia; 
Termocentrala ..Steaua Roșie"-Fintinele; întreprin
derea regională de transporturi auto Dobrogea.

ale vieții 
generali și

asemenea, 
misiunilor

niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
guvernului, deputați în Marea 
Adunare Națională, reprezen
tanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, personalități 
cultural-științifice, 
ofițeri superiori.

Au prezentat, de 
condoleanțe șefi ai 
diplomatice acreditați în R.P. 
Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în fața portretului îndoliat 
al președintelui Adolf Schărf 
s-a păstrat un moment de re
culegere, după care s-a semnat 
în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

pe scară largă a proiectelor tip. 
Prin această metodă s-au econo
misit peste 700 000 ore de pro
iectare. In acest fel, la volumul 
total de proiectare, s-a realizat o 
scurtare a termenului de execu
ție cu 17 ore pe fiecare proiect.

Constructorii Combinatului chi
mic Turnu Măgurele, ai Uzinei 
de plumb fi zinc Copșa Mică ca 
și cei de la Uzina de aluminiu 
Slatina știu că la rezultatele ob-

IORDAN POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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AL. ANDRfȚORJ

APELE
Prietenele, vecinele mele, apele, 
apele, 
izvoarele clipind frumos ca pleoapele 
apoi legănîndu-se lin pe sub flori 
să-adune dulcimi și miresme-n răcori.

Pe Olt In jos, pe Argeș mai in sus, 
în jos pe Argeș sau pe Olt in sus, 
pe Bistrița, pe Criș, pe lungi artere 
de energii frumoase de nespus 
e-un caleidoscop de șantiere.

Tis*, Someșul și Iz* 
îmi erau triunghiu de preț, — 
en tăiam în munte friza 
unor altor frumuseți.

Prietenele, limpezile mele, apele, 
apele 
care cîntă ca flautul și incintă cum clapele, 
țișnindu-și din stincile oarbe lumina.

Și șantier se varsă-n șantier, 
se varsă șantier în șantier 
cum apa-n apă-și varsă alb mișcarea, 
cum Bistrița-n Șiretul auster, 
apoi prin Dunăre să vadă marea.

ADÎNC

Prelungi energii, rezervoare fecunde, 
oglinzi paralele cu cerul. Răspunde 
dublat infinit al iluziei noastre 
din-nalturi albastre-n adincuri albastre.

Orice sfîrșit deschide-un început, 
ceva frumos mereu a început 
prins in magnetul simplu al chemării 
La cumpăna de a pe-am cunoscut 
și-am îndrăgit miracolul mișcării

Sus la Bicaz, la sadovenianul 
Izvorul alb, la marea din Carpați. 
aduce ziua ce n-aduce anul 
și trecem, prin lumini, străluminați.

Prin țară sînt fecunditate, mișcare, 
și arcuri fluide-ntre munte și mare 
din care săgețile duc visterie 
de-argintărie.

ALFA

BORNE
Pe ape-n sus și-n jos, ca in baladă, 
în jos și-n sus, pe ape, ca-n baladă, 
răsună spațiul și ciută anii — 
căruntul joc și-l sparge o cascadă 
închipuind un clocot de șampanii.

De parcă-n verde cerc și vast Carpații, 
parcă în vast și verde cerc Carpații, 
pe umeri duc o amforă și varsă 
și varsă-azur bogat din huma arsă 
jucîn^u-se rotund de-a kilowații.

De atitea frumuseți 
rătăcesc prin gări, răzleț. 
Calea dusă și inversă 
are-n fiece traversă 
caldul inimii acord 
de la sud și pin’ la nord-

Sau poate-i o cădere, doar, de plete, — 
desigur e-o cădere doar de plete 
în ritmi goniți și în ecou simetric, 
ca-n plete stele mari să se desfete 
sărbătorindu-și fulgerul electric.

GALAȚI
(Ecou Ja Barbu Xemțeaiuii

Și apele primesc acest însemn, 
iau apele cu ele-acest însemn 
și merg cum merge timpul în spre miine — 
și morile sînt lotuși mari de lemn, 
sînt lotuși mari Ia zodia de piine.

ca să le citească trenul 
inginindu-le refrenul.

Și plute curg cu lemnul răposat, 
curg plutele cu lemnul răposat 
visîndu-se o masă pentru cină, 
un cîntec blind de leagăn, îngînat, 
alene, intre umbră și lumină.

Zvonul lor de altădată 
eu, din suflet, n-am să-l rup. 
Virsta mea maturizată 
tot mai cintă-n vis: ..hei rup !"

Urmărindu-i vremii calea 
tot mai cînt: „Răsună Valea !'

Opinii cu privire la St

CE SE STUDIAZĂ
IN STUDIO

Deși timpul păstrează încă 
peisajul imaculat al îemiL la 
serele G-AS. Vădeni. intr-o 
-dăcfire de stitiă" e_ vară. Pe 
aleea ceior 10«W mp tirtul 
mașini de diferite tipări. spe
cifice lucrărilor de seră. Bas
culantele multicar transportă 
ingrășămintele organice Alte 
două mașini, asemănătoare 
tractorului, dar de dimensiuni 
mult reduse, execută după ne
voie lucrări de arat grăpat, 
stropit, prășit mecanic și al
tele. După ce in primul ciclu

m 
tă

participat (oda- 
în calitate de 

conferențiar) doar 
la cîteva manifes
tări din cadrul 
studioului Conser
vatorului „Ciprian

Porumbescu"; am constatat de 
fiecare dată, o bună întocmire 
a programului lor artistic.

Audițiile la care am asistat 
au cuprins lucrări muzicale 
semnificative din repertoriul 
tradițional sau actual, care nu 
se execută încă (sau se exe
cută rar) în concertele publi
ce. De pildă, oratoriile lui 
Bach sau operele lui Wagner 
— lucrări capitale în forma
rea unei culturi muzicale — 
au putut fi audiate la magne
tofon în interpretări consacra
te. Tot astfel, am apreciat 
ideea de a dedica o seară lui 
Karlheinz Stockhausen, com
pozitor reprezentativ al crea
ției muzicale vest-germar.e de 
astăzi. Suscitînd firesc opiniile 
cele mai contradictorii, lucră
rile lui Stockhausen trebuie 
totuși să fie cunoscute ; ele ne 
oferă prilejul de a putea ju
deca întreaga orientare post- 
weberniană din muzica occi
dentală, pentru că reflectă și 
oarecum rezumă evoluția aces
tei orientări.

De asemenea, ar trebui e- 
xemplificate critic și alte o- 
rientări muzicale contempora
ne, precum și epoci îndepăr
tate ale istoriei muzicii (Școa
la de la Notre Dame, Ars Nova 
etc.), puțin sau deloc cunos
cute marelui nostru public.

Astfel, fără a se substitui 
cursului de istoria muzicii din 
Conservator, adică fără a-și 
întocmi un program care să 
cuprindă organizat absolut 
toate marile momente ale is
toriei muzicii, audițiile stu
dioului ar putea completa a- 
cest curs prin alegerea acelor 
opere de certă valoare, cunos
cute lumii muzicale prin re
centele imprimări pe discuri 
și aparținind tuturor epocilor 
istoriei.

O altă categorie de manifes
tări ale Studioului se înfăți-

șează astfel: în timpul audi
ției propriu-zise, un balerin 
imaginează un dans sugerat de 
muzica ce tocmai se desfășoa
ră, sau, altădată, se proiectea
ză concomitent pe un ecran 
diverse creații de artă plasti
că. Personal, nu sînt din prin
cipiu împotriva acestei încer
cări de „împrietenire" a 
artelor, aflată încă intr-un sta
diu incipient Pentru neiniția-

(poeți, plasticieni etc.), pentru 
a conferenția alături de mnzi- 
cieni în seri anume organizat» 
o găsesc excelentă. Această 
inițiativă trebuie și mai mult 
susținută : numărul invitaților 
poate fi sporit tematica poate 
deveni mai cuprinzătoare.

Trebuie să adaug. în conclu
zie, interesul 
manifestările

Ștefan Niculescu 
asistent la catedra de 

compoziție a Conservatoru
lui jCiprian Porumbescu'

tiil. de pilrtâ în rr.nz-.ea llli 
Webern sau în pictura lui Klee 
s-ar putea ca. la prunul con
tact contemplarea concomi
tentă a creației lor să-1 capte
ze. să-l determine să o adin- 
cească. Dar. in această urmă
toare și indispensabilă fază — 
cunoașterea profundă a operei 
de artă — contemplarea con
comitentă i-ar putea dispersa 
concentrarea asupra detaliului, 
l-ar putea îndrepta către des
coperirea unor analogii exte
rioare, neîntemeiate decit pe 
impresii de moment.

De aceea, pentru a evita a- 
semenea posibilități nedorite, 
îmi permit următoarele su
gestii :

• Să se explice de la În
ceput înrudirea spirituală din
tre piesa muzicală audiată și 
tabloul proiectat;

• Concomitenta audiției mu
zicale și a proiecției plastice 
să fie minuțios pregătită (sint 
necesare repetiții ca la orice 
spectacol) și desăvirșit reali
zate tehnic (inclusiv sub as
pectul calității instalațiilor 
mecanice).

In sfîrșit. mi-a mai rămas 
de relevat un aspect. Inițiativa 
de a invita personalități din 
diferite domenii ale artei

firesc pe care 
studioului îl 

stimesc în rindul studenților 
și marelui public. Serile, cu 
săli arhipline, ale acestor ma
nifestări sint concludente. S-ar 
putea crea astfel o tradiție 
promițătoare a lor. Evident, 
lucrul este abia la început. 
Sînt încă imperfecțiuni, fie 
datorate lipsei de experiență, 
fie grabei cu care sint pregă
tite unele manifestări.

Esențialul ar fi ca in mo
mentul de față, pe baza expe
rienței obținute pină in pre
zent. cadrele didactice al» 
Conservatorului să analizeze 
ir. profunzime tematica audi
țiilor Studioului, să elaboreze 
un plan judicios întocmit, pe 
baza căruia studioul să-și 
poată continua activitatea efi
cientă, atit de necesară lărgirii 
orizontului artistic al studen
ților și in gatere, iubitorilor 
de muzică.

Opere literare romineștî tipărite peste hotare
Numeroase opere aparținind 

literaturii noastre continuă să 
vadă lumina tiparului pe cele 
mai diferite meridiane ale lu
mii, în tălmăcirea unor scrii
tori străini.

în ultimii ani, aproximativ 
1 200 de titluri din creația poe
ților, romancierilor și drama
turgilor noștri au fost tipărite 
în 44 de țări. Ediții succesive 
și de mari tiraje au cunoscut,

de exemplu, operele clasicilor 
literaturii romine Mihail Emi- 
nescu, Ion Creangă, Ion Luca 
Caragiale, Liviu Rebreanu, 
Mihail Sadoveanu etc., în nu
meroase capitale și mari orașe 
din lume.

în zeci de limbi au fost tra
duse, de asemenea, lucrări 
semnate de aproximativ 80 de 
scriitori romîni contemporani.

(Agerpres)

Acum cn-niemn de descălecători 
Și cu impulsul nostru demiurgic 
lingă Țiglina betonăm splendori 
cu suflet inspirat și metalurgic

In noutatea Istrului bătrîn, 
oraș părtaș la flăcări și lumină, 
cu inima-n prezentul tău rămin, 
și cu ecou-n ginta mea latină.

Pe unde apa-n mers oglinda sparge-și 
la armonii de diguri și cupole, 
balada iegănindu-se pe Argeș 
ca-ntr-o legendă meșterul Manole. —

Căci totul va fi ca un sens rotund, 
intr-o pornire spre desăvîrșire — 
la care mări și țări frumos răspund 
celebrității noastre-n omenire.

A 'jt

POȘTA
REDACȚIEI

Noi construcții date in folosință la Tulcea 
Foto: AGERPRES

Pe-aicea vor suna siderurgil 
crescînd din cîntul inimilor noastre, 
în miezul de suduri și energii 
să joace vipii svelte și albastre.

PORȚI

Vechi porți. ruginite de fier, ale Dunării, azi 
cei ce-aa sosit din Bicaz
Vă fac porți de lumină și aur.

<1 <loua recoltă de roții

T. OANCEA

Uzina de fibre sintetice Săvinești. Aspect din secția textili

NICULESCU VICTOR — 
Schela Găești.

Pentru a deveni student al 
Facultății de energetică, apar- 
ținind Institutului politehnic 
ca și al Facultății de exploata
rea zăcămintelor de țiței și 
gaze din cadrul Institutului de 
petrol, gaze și geologie din 
București la examenul de ad
mitere se cer: probă scrisă și 
oral la algebră, trigonometrie 
și calcul diferențial, probă 
scrisă la geometrie plană și în I spațiu, scris și oral la fizică 
(mecanică, căldură, electricita
te, structura atomului).

I 
I
I 
I

I GEORGE BARBU 
iești.

Ne bucură faptul că vă nu
mărați printre cititorii ziarului 
nostru. Mulțumim pentru a- 
precierile făcute cu privire la 
diferite materiale ce apar. Aș
teptăm articolele și fotografiile 
anunțate.

BREBEN PETRU — învăță
tor, Pașcani

Portretul instructoarei supe
rioare de pionieri pe care ni 
l-ați trimis este scris cursiv, 
dovedește pricepere în expri
mare. Elementele concrete 
care trebuiau să susțină mate-

LATEȘ FLORICA, VALE- 
RICA VĂLEANU, comuna Riș
ca, raionul Fălticeni. (

La redacție ne-au sosit nu
meroase scrisori prin care ti
nerii își exprimă dorința să 
facă schimb de ilustrate. Vă 
indicăm cîteva nume ale soli- 
citanților și adresele respec
tive : EMIL GRIU — profesor 
comuna Bogdanu, raionul Vas
lui, ȘOIMULESCU VIOLETA 
și MOLDOVEANU FLORINA 
— eleve str. Dr. Tatos 3 Fălti
ceni, CHIVU ȘTEFAN, Școala 
profesională de mecanici agri
coli Făcăeni, raionul Fetești — 
regiunea București, AMARIE 
COCA comuna Rădășeni, raio
nul Fălticeni, MARGARETA 
PARASCHIV, str. Bucovăț nr. 
38 Craiova.

rialul, sînt însă nesemnifica
tive. Așteptăm să ne scrieți 
despre experiența bună dobîn- 
dită în munca ce o desfășoa
ră, despre acțiunile organizate 
în sprijinul educației patrioti
ce a pionierilor, dezvoltării 
respectului și dragostei pentru 
învățătură, orientării profesio
nale.

în legătură cu întrebarea pe 
care ne-ați adresat-o vă infor
măm că în cadrul facultăților 
de limbă și literatură romînă 
și filozofie din București exis
tă grupe de studenți care în 
anul IV urmează cursul de Te
oria și practica presei.

STAN REINHOLD — Bocșa 
I, Reșița

Scenariul pe care l-ați scris 
îl puteți trimite la Cen
trul de producție cinematogra
fic „București" care are sediul 
la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", Piața Scînteii nr. 1, 
raionul 30 Decembrie, Bucu
rești.

DUMITRESCU CONSTAN
TIN — str. V. I. Lenin 92 Rm. 
Vîlcea, MARIETA MOCANU, 
Școala tehnică de contabili — 
Huși

Numai după ce vă veți com
pleta studiile medii, vă puteți 
înscrie la facultate. Acest lu
cru este necesar întrucit șco
lile tehnice agricole nu echiva
lează cu școala medie de cul
tură generală.

TiNĂRA GENERAȚIE A OAMENILOR DE STIINTĂ
(Urmare din pag. I)

solveați ai institutelor de învâ- 
țămint superior, cu pregătire 
științifică corespunzătoare și care 
vădesc interes pentru activitatea 
de cercetare, fie prin concursuri 
instituite în mod specia?.

Astfel, dacă în anul 1964 au 
fost primiți, în institutele de cer
cetare ale Academiei prin repar
tizare de la institutele de învă- 
țămint superior un număr de 70 
absolvenți, pentru anul 1965 nu
mărul acestor cadre crește la 100 
adică cu 40 ?a sută.

Ce poate oare însemna aceasta 
dacă nu expresia interesului pen
tru atragerea în sistemul de acti
vitate de cercetare științifică a 
cadrelor tinere, activizarea ritmu
lui general al cercetării printr-un 
puternic influx de entuziasm, atît 
de propriu tineretului patriei 
noastre.

Desigur că se ridică o proble
mă — destul de delicată și plină 
de responsabilități de ambele 
părți — și anume : cum vom ac
ționa pentru ca aceste cadre nu 
numai să se mențină la nivelul 
așteptărilor noastre, dar să se și 
desăvîrșească continuu ?

Academia a inițiat prin sec
țiile științifice și institutele de

cercetări, 
să ducă 
tinerelor 
cestora în rezolvarea temelor în
scrise în planurile de cercetări 
științifice.

Ce consecințe vor avea aceste 
măsuri, nu este greu de văzut și 
rezultatele se pot întrevedea de 
pe acum, în sensul că observăm 
un interes major la aceste tinere 
cadre de a-și apropia și asimila 
tehnica muncii de cercetare, de
venind un auxiliar prețios — cel 
puțin în faza actuală — al cer
cetătorilor cu un stagiu mai în
delungat, cu experiență verifi
cată și bine apreciată.

Desigur că acesta este numai 
un aspect din sistemul general de 
măsuri practicat în cadrul Aca
demiei R.P.R. pentru recrutarea 
și promovarea tinerelor cadre. 
Trebuie, de aceea, să arătăm că 
în această acțiune — care con
stituie o atentă preocupare din 
partea conducerii Academiei și a 
conducerii institutelor și centre
lor de cercetare — există încă 
multe posibilități. Ne referim în 
special la măsurile ce urmăresc 
atragerea unui număr din ce în 
ce mai mare de cercetători în 
activitatea publicistică, în efeo-

metode eficiente care 
la ridicarea capacității 
cadre, la antrenarea a-

tuarea de cercetări proprii, pen
tru a continua apoi cu acțiunea 
de perfecționare a cadrelor prin 
sistemul aspirantura în vederea 
obținerii de titluri științifice, prin 
organizarea unor stagii de spe
cializare — îndeosebi în străină
tate — și, în sfîrșit, prin schim
burile de experiență cu institute 
similare de cercetare din alte 
țări.

Dacă ne referim la activitatea 
publicistică, simpla lectură a 
principalelor publicații de spe
cialitate ale Academiei R.P.R. 
oferă numeroase prilejuri pentru 
a întîlni nume de tineri cerce
tători cu contribuții destul de 
semnificative în aria de preocu
pări ale domeniului științific 
respectiv. Or, aceasta dovedește, 
în același timp, că aceste tinere 
cadre efectuează cercetări pro
prii, ale căror rezultate sînt con
semnate, fie în publicațiile Aca
demiei, fie în alte publicații de 
profil din țară.

în | ceea ce privește trimiterile 
la specializare a tinerilor cerce
tători, este interesant de relevat 
că în anul 1964 numărul acestora 
a crescut cu aproape sută la sută 
în raport cu anul precedent.

Dacă în cursul anului 1964 
trimiterile în străinătate pentru

schimb de experiență au reunit 
mai bine de 100 cadre științifice 
— procentul de tineri fiind re
lativ ridicat — în cursul aces
tui an va fi trimis un număr 
considerabil sporit de cadre de 
cercetare. Fără îndoială că 
reior cadre li se acordă 
atenția cuvenită.

Firește, ne-am oprit în 
destul de mari, subliniind 
aspectele mai semnificative, asu
pra acțiunilor desfășurate de 
conducerea Academiei R.P.R. și 
de institutele și centrele de cer
cetare, pentru promovarea tine
relor cadre. Tabloul înfățișat ar 
fi însă incomplet dacă nu am a- 
dăuga și cîteva din măsurile cu 
caracter administrativ general 
care reflectă grija statului demo
crat-popular pentru promovarea 
tinerelor cadre. Astfel, în anul 
trecut au 
licește — 
drării de 
însemnat 
puțini au 
nere. O altă expresie grăitoare a 
grijii deosebite pentru promova
rea tinerelor cadre de cercetare 
o constituie premiile Academiei 
R.P.R. Aceste premii, purtînd 
simbolic numele unor mari per-

tine- 
toată

linii 
doar

fost stimulați materia- 
prin ridicarea înca- 

saîariu — un număr 
de cercetători, și nu 
fost dintre cadrele ti-

sonalități ale științei și culturii 
rominești, subliniază valoarea 
unor lucrări și succesele dobîn- 
dite de tinerii noștri oameni de 
știință, litere și artă, încurajin- 
du-le munca și orientîndu-le ca
pacitatea creatoare spre noi rea
lizări.

An de an activitatea de cerce
tare științifică cuprinde un nu
măr tot mai mare de cadre ti
nere. Dovadă elocventă în acest 
sens o constituie atît marele nu
măr de teme rezolvate din plă
nui de cercetări științifice, cit și 
contribuția publicistică a acestor 
tinere oadre, care vădesc matu
ritate în gîndirea științifică, un 
înalt simț de responsabilitate mo
rală și politică — trăsături care 
fac cinste acestor harnice cadre 
de cercetare cu care știința ro- 
mînească se mîndrește pe drept 
cuvînt. Este desigur și cel mai 
potrivit răspuns pe care tinerii 
cercetători îl dau chemării parti
dului nostru î’a traducerea în 
viață a directivelor și sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru continua propășire a 
științei, tehnicii și culturii ro- 
mînești.

Carnet muzical

PRIME
AUDIȚII

Recentele manifestări ne-au per
mis Înainte de toate un substanti
al contact ca doi din reprezentan
ții noii școli vieneze, Schonberg șl 
Webern. 24 dintre cel mai tineri 
membri ai Filarmonicii, sub con
ducerea tinărului dirijor Paul Po
pescu, au inclus intr-un program 
de prime audiții (in suita de ma
nifestări dedicate in exclusivitate 
pe de o parte lui Haendel, iar pe 
de altă parte, reprezentanților 
noii fcoli vieneze) o lucrare de 
vlrt a experiențelor utonale, me
lodrama „Pierrot lunaire' a lui 
Schonberg, lucrare care In 1912 
a produs o impresie copleșitoare 
prin originala modalitate de tra
tare a vocii. Straniile linii sonore, 
fiorul poetic al versurilor lui Al
bert Giraud, grotescul unor pa
gini, au găsit in mezosoprana M. 
Kessler un interpret ideal.

Alături de acest opus sclton- 
bergian, recentele manifestări 
ne-au prilejuit audiția a două in
teresante lucrări aparținind celui
lalt mare reprezentant al noi! 
școli vieneze : Anton Webern — 
Passacaglia, op 1, aflată încă în 
întregime sub spiritul creației lui 
Brahms, și una din celebrele sale 
cantate „Das Augenlicht" — „Lu
mina ochilor', un opus de profun
dă trăire expresivă.

Afișul concertistic a mai mențio
nat zilele acestea prima 
a celei mai noi (și poate reprezen
tative) lucrări a lui Tiberiu Olah : 
„Coloana fără sfîrșit".

Dedicînd lucrarea Iui Brîncuși, 
tînărul compozitor nu și-a propus 
să realizeze o tălmăcire progra
matică a marii opere a sculptoru
lui romln, ci a încercat să con
struiască pe baza unei celule me
lodice, un lung șir de variații ce 
asamblează o amplă și inedită ar
hitectonică sonoră în care com
pozitorul a fost însuflețit de o 
„constantă identificabilă în multe 
lucrări din opera sculptorului ro- 
mîn : tălmăcirea simbolică a eter
nității’.

In sfîrșit, această succintă tre
cere în revistă a cîtorva recente 
momente din viața muzicală a Ca
pitalei 
daniile 
și a 
geanu, 
integrală a capodoperei wagnerie
ne „Aurul Rhinului*.

IOSIF SAVA

audiție

trebuie să amintească stră- 
orchestrei Cinematografiei 
dirijorului Constantin Bu- 
care a dus la prezentarea



pentru grupa A, dîntrtl 
echipele R. S. Ceho
slovace și R. D. Ger
mane. Victoria a reve
nit hocheiștilor ceho
slovaci cu scorul d® 
5—1 (1—0; 2—1; 2—0). 
în cadrul aceleiași gru
pe, echipa Suediei, a

Echipa feminină for
mată din Ella Con- 
stantinescu și Maria 
Alexandru a întrecut 
cu 3—0 echipa Țării 
Galilor și va juca în 
semifinale cu R. P. Un
gară.

• Astăzi de la ora 
19, se desfășoară în 
sala de festivități a 
întreprinderii „Flacăra 
roșie" din Capitală 
cea de-a treia reuniu-

• Atleții noștri se 
pregătesc intens în 
vederea crosului
„L'Humanite" (28 mar
tie) și a crosului bal
canic (11 aprilie). Din 
lotul selecționabililor 
fac parte A. Barabaș, 
N. Mustață, O. Lupu,
C. Grecescu, C. Blo- 
țiu, I. Rusnac și alții. 
Alături de acești atieți 
pentru crosul balcanic 
se pregătesc și atlete
le Elisabeta Todorof, 
Viorica Gabor, Floren
tina Stancu, Irina Mi- 
cloț. Elisabeta Bucur, 
si Leontina Frunza. 
După cum se știe, în 
cadrul crosului balca
nic se dispută și două 
probe pentru juniori 
(4 U00 m joniori și 1 000 
m iun icare». Lotul cu
prinde printre alții pe
D. SiTCscw, M. Chitu, 
Al. Dîndăreanu. A.

Jean Louis Pons,

*
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Piesele de schimb

pentru agricultură

vor fi livrate în termen
Ecouri lâ articolulj

„Răspunsuri care cer încă un răspuns**

n anul 1964, În
treprinderea me
canică de utila j 
Medgidia și-a rea
lizat sarcina de 
plan la piese de 
schimb pentru 

agricole în proporțiemașini 
de 112 la sută, acceptind toate 
suplimentările care au fost so
licitate de Consiliul Superior 
al Agriculturii. In ce privește 
piesele de schimb pentru trac
toare, care trebuiau executate 
în acest an, critica făcută ;>t 
ziarul „Scînteia tineretului'4 
este justă. Intr-adevar, numai 
o parte din reperele contrac
tate pe primele două luni au 
fost livrate pînă la sfîrșitui 
lunii februarie 1965. Așa, de 
exemplu, din cele 1306 bucn> 
ax secundar s-au livrat
114 bucăți. Acoperirea între
gii cantități se va face abia ic 
sfîrșitul lunii martie. Din ce;<? 
500 bucăți coroană s-au. li rat 
numai 90. Cantitatea va fi ex
pediată integral abia la 10-15 
martie a.c.

Pentru recuperarea rămio
rilor în urmă am luat urmă
toarele măsuri: urmărirea mai 
atentă pe fluxul de fabricație 
a reperelor respective: c- 
maiștrii și dispecerii care se 
ocupă de producția ace.-tor 
piese se va analiza de doua 
ori pe săptămină realizarea 
ritmică a planului.

Nu putem trece însă cu ve
derea felul în care Oficiul 
central de aprovizionare teh- 
nico-materială din Consilii'. 
Superior al Agriculturii 
tează problema pieselor 
schimb pentru tractoare, 
îndu-se greutăți care au 
pînă la blocare de fonduri si 
crearea de supranormative. 
Astfel, în cursul anului 1964 
acest oficiu a renunțat la o se
rie de piese comandate, in 
timp ce acestea se aflau in di
ferite faze de execuție. Pentr 
anul 1965, sortimentele de pie
se solicitate de același ofici : 
în luna aprilie 1964 .și pentru 
care s-au făcut pregătirile 
respective nu mai corespu- 
cu cele care le-au reconsiderat

în luna decembrie, fapt care 
ne-a creat neajunsuri tn pla
nificarea și în executarea pie
selor în primele luni ale «ces
tui an.

In cer privește calitatea pro
duselor, au existat intr-adevăr 
deficiențe î« organizarea ser
viciului control tehnic de ca
litate. a controlului pe fluxul 
de fabricație și a controiului 
final. Această problemă a 
constituit obiectul unor ana
lize foarte amănunțite rn în
treprinderea noastre. Prin mă
surile luate s-a întărit servi
ciul control tehnic de cali
tate cu personal corespunză
tor. s-a deschis un curs de ri
dicare a 'iwelului profesional 
al controlorilor, a crescut gra
dul de echipare in special eu 
verificatoare. în planul MTO 
pe 1965 sint prevăzute 4* dî 
■măsuri din care 14 se referi 
la calitatea produselor. în 
luna ianuarie, s-a organizat ia 
unitatea noastră o ședință pe 
tema calității utilajelor ce se 
livrează agriculturii. Cu acest 
prilej s-au stabilit o serie de 
măsuri ce trebuiau luate pe li
nia îmbunătățirii calității pro
duselor. Mai mult de jumătate 
din aceste măsuri au fost 
de-acum înfăptuite.

Privitor la problema dero
gărilor, trebuie să arătăm ci 
începind din trimestrul IV al 
anului 1964 conducerea tehni
că nu a mai acordat ■» u* 
fel de derogare pentru piesele 
de schimb, iar pentru ceieialte 
produse, derogă-de s-au făcut 
numai atunci crud materialei 
înlocuitor a fast superior dsn 
punct de redere calitativ ce
lui care se înlocuiește. Mulțu
mim ziarului pentru sesizarea 
făcută, și crem să assgurdns 
totodată unitățile agricole că 
rom recupera în cel mai scurt 
timp răminerile in urmă ș« că 
rom acorda o atenție mat 
mare executării la timp a pa
selor necesare agriculturi-..

în Capitală se află președin
tele Consiliului de administra
ție al Societății „Gaz de Fran
ce" Jean le Guellec, însoțit de 
Alain Brute de Remur, șeful ser
viciului gaze din ministerul In
dustriei și Robert Delsol, in
spector general al Societății, 
sosiți în vederea semnării unui 
protocol de colaborare tehnică 
și științifică cu Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei.

Joi dimineața, oaspeții fran
cezi au fost primiți de Mihail 
Florescu. ministrul industriei 
petrolului și chimiei, intr-o în
trevedere de lucru.

în aceeași zi, ministrul indus
triei petrolului și chimiei a o- 
ferit in cinstea oaspeților un 
dejun, iar ambasadorul Franței 
la București, 
un dineu.

L l ■

Ntanleann. Gherghina 
Moldoveana si Claudia

înaintea acestor com- 
peuui • atee naționale 
ăUeti! ncK»tri fruntași 
i>i vor disputa titlu
rile de campioni ai 
tâns. duminică 14 mar- 
*re. in bealeie compe- 
tifiet programate la

RADIOAMATORII

• *^11pinna îr Ir în-
.vraati-xLâîe de teals 
de ale AngUei
•n racewt la Bnghto 

peoea pe echipe 
^ctecVoeaU aaascshnă 
a F. Romine. a4că- 

mi Rada Nega- 
«exa st Oarui Grtf-

s 
p o 
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învins cu 5—2 (2—1;
2—0; 1—1) reprezenta
tiva S.U.A.

• Sîmbătă sala spor
turilor Dinamo va găz- 
auî meciul restanță de 
volei din cadrul cam
pionatului republican 
în care se întîlnesc 
formațiile feminine Di
namo București și Ști
ința Cluj. Jocul începe 
Ia ora 16,30.

• în cursul acestei 
luni voleibaliștii ro- 
mîni susțin meciuri 
c ontind pentru „Cupa 
«-am pioni Ier europeni". 
-La 14 martie ia sala 
Dinamo dîn Capitală 
echipa feminină Dina

w <1

• 15 000 de radiolegâtuii • O diploma 
originală: -Lucrat — toate continentele

• Premule I și II acordate 
de mai multe ori

ae de box dm cadrul 
cair.p:-O!ldtutti? republi
can (faza oraș Bucn- 
resfit. Programul cu- 
pi-Mle 12 inlilBiri ia 
male cd meciurile: 

D. Barbu — L Popa; 
1 iotul. — M. Tranda- 
£»- si Gh. Gumă — V. 
ReUescn. Mani 9 și 
joi li martie au Ioc 
alle doua gale.

• Cei de al 32-4ea 

•echer pe rmeali ■ îrr- 
<«pc: jot la Tamper-- 
•Fmlaadal cu meciul

mo București va înlUni 
in primul joc formația 
maghiară Vjpcst Doz»a 
Budapesta. Returul se 
va desfășura la 21 
martie la Budapesta. 
Meciul masculin Rapid 
București — T.S.K A. 
Moscova are loc la 
11 martie la Moscova.

(Agerpres)

CINEMA TOGRAFE
UGZXK CINTECEjOR tmixI 

â* Factx «eceâe M: C; *4:

'xX !9; -a. M-dem tarele
*- I1JB- 14: îK» 19 hJP 
O w ru ~r â raȘewrâ

cw -re-e 9; 11; 13; 15,15; 17JO,
. Casam tarele 14: Ife 18.15; 
JX» =TO3«-AM DE FTuME DO- 
CU3*E?<TARE roirază la Dada fo
ra CC MANILE PE ORAȘ
-ataazi la Bczesri tarele 15J0; 18; 
20 JOș. R.ĂZBUN ÂTORUL ra

ri la C.-iMăt- -rrete 161 
:tl5; 93BL MICUL PES
CAR — aeseasi-. — -.i-.c.
la Gezmta fele 9 <5t 12; 14;
1415; KJ»; 3045s. CEI TREI

A
Iși îmbogățesc 

cunoștințele 
profesionale

în industria ușoară, 61,4 
Sută din numărul muncitorilor 
și 27,8 la sută din cel al ingi
nerilor și tehnicienilor sint fe
mei. Ca muncitoare, creatoare 
de modele, inginere sau tehni- 
ciene, femeile din această ra
mură industrială iși pun în
treaga lor capacitate pentru 
realizarea unor produse de 
calitate tot mai bună și în- 
tr-un sortiment cit mai bogat. 
Pentru a fi capabile să minu- 
iască noile utilaje, cu care 
sînt dotate fabricile, pentru a 
stăpîni bine procedeele tehno
logice moderne, un număr tot 
mai mare de muncitoare iși 
îmbogățesc cunoștințele profe
sionale în diferite cursuri. In 
anul trecut, au urmat cursurile 
de ridicare a calificării, de 
specializare și calificare peste 
17 000 de muncitoare, iar în a- 
cest an numai în școlile pro
fesionale și tehnice un număr 
de 10 000 tinere își însușesc 
cunoștințe teoretice și practice 
pentru a deveni țesătoare, fila
toare, tricoteze, confecționere 
de îmbrăcăminte și încălță
minte etc.

icv dm canr este ne •
«fifie. Prefrerii de trzscă Parei 
Fejer tuușmtond și cuadacătond 
mcuiaii. louț Popp. Itdrcn Ga/a 
ți Am Stegar» goriccigo fopeă- 
■ud ia «rrfinMr crrndua, rân
jiră referatele întocmite de deci, 
le îmbogățesc. Discuțiile sint 
evadate m așa jd. incit de M fie 
cit mai fructuoase. In cadrul a- 
cestor ședințe sint dezbătute și 
probleme de tehnica secuntălu

■a Mk e- MAS-
Iert»val «mele •; 11.15: 13J»; ÎS: 
M-3B-. 2U. SÂRVTTL mie*-
u la Tomis terete 1», 12; 14-, Ife 
1&15; JBJW. Moșdoc toreie 15; 17; 
19; 211. XIATÂ UȘOARA
năează la Central (orele 9.45; 12; 
!4.t5; 16.30. 21 ; Ia orele 18.45 
f-tmu! Vx. SUMS IN PLI
NA VARĂ1, Cosmos forete 
»6 i - Ai.. CHONICA C< - 
BAVK rulează la (-Țma-a (ore>e 
SAO; 12,15; 15; 17.45; 20 ». VE
SELIE LA ACAPULCO rulează la 
Lmma Mede 1X45; 16; 1845;
JOJP’. TITANIC VALS rulează ia 
Doina icrele 11J0; 13.45; 16;
18.15: 3L». Pacea (orele 15.45 : 
18; 2U5L Ura fotele 1530: 18-,
2u». O STEA CADE DIN CER 
— ciBsaaccop — rulează la Giu- 
lesti tarele 10: 1X38; 15: 17,30 ; 
2030). Arta (orele 9J0: 11,45; 14; 
16.15: 18.30: 20.45). Bucegi (orele 
9. 11.15; 1X30; 16; 18,30; 20.45).
SEDUSA 51 ABANDONATA ru
lează la Cultural (orele 15,30; 18; 
20,30). AH, EVA I rulează la Da-

Ifbete seral — nrieaol la Uafa 
treie 11: »: CEL MAI
MASE SPECTACOL ralează la 
HOcira tareie 103»-. 1L30-. 17.3»,

20 4 \ RE.MEA PAGINILOR ru
lează lat Vrtan foreLe 15; 17; 19: 
21), Co&oceui (orele 16; 18.15;
20 30). TOVARĂSn ratează Ia Mi
orița fore'e 10; 12JO-. 1X15;
18; 20,45). Horească tarele
14.45; 17.30; 2030». LA PATRU
PAȘI DE INFINIT rulează la 
Munca (orele 15J0; 17A>-. 20l.
CARTOUCHE rulează U Popula- 
(orele 10.30; 16, 1830; 21». CINE-1 
CRIMINALUL ? rulează la Aurora 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 182»; 
20.45). DIAVOLUL DESERTULUI 
rulează la Colentina tarele 16; 
18,15; 20,30). CINTÎND tN 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 Dramul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).TELEVIZIUNE

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQINA I
Semnături în otel

creșterea producției de oțel la 
cuptoailele Martin, de mare ca
pacitate, a avut-o aplicarea noii 
tehnologii de sudare rapidă a m - 
trelor, operație care ne-a dat po
sibilitatea să reducem timpul p<- 
fiecare vatră de la 100 de ore 
jcît prevăd normativele tehnice, la 
10—12 ore. Avînd o astfel de 
eficiență economică, organizațiile 
U.T.M. de la oțelarii au sprijinit 
organizarea unor schimburi de 
experiență între echipele de topi- 
tori, pentru generalizarea acestei 
metode, au invitat pe maistrul 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, unul dintre autorii 
principali ai inovației, să le vor
bească tinerilor despre valoarea și 
avantajele noilor procedee tehno
logice.

Tehnologia nouă cere și o ca
lificare superioară. Iată, de ce și 
în anul trecut am acordat o 
Intenție deosebită ridicării califi- 
Icării. Organizațiile U.T.M. de aici 
|s-au îngrijit ca toți cei 300 de 
Itineri, care constituie majoritatea 
loțelarilor, să fie încadrați într-o 
Iformă de îmbogățire a cunoștin- 
Ițelor profesionale, participînd la 
[cursuri, la schimburi de experien- 
|ță, la audierea conferințelor pe 
[teme legate de profesiunea for 
[etc.
| Și la laminate, creșterea pro- 
[ducției a fost posibilă printr-o 
[mai judicioasă utilizare a timpu
riul efectiv de funcționare a linii-

lor de laminare și in special pria 
măsurile luate privind folosirea 
rațională a cuptoarelor de înr-ăL 
zire de la laminorul de 1000 imn 
de realizările căruia depinde in 
cea mai mare parte asigurarea cu 
materii prime a oeioriaite cinci 
linii de laminare de la gropul 
Pt-Stiș.

Creșterea indicilor de utilizare 
s-a urmărit în aceeași măsură și 
la furnale. Dar pentru aceasta a 
fost necesar să asigurăm un cocs 
metalurgic cu o rezistență medie 
de peste 70 la sută și a unui 
aglomerat autofondant cu un indi
ce de bazicitate corespunzător. în 
acest fel a fost posibil ca întreaga 
producție de fontă să aibă un 
conținut de Mn și Si scăzut Fap
tul că spre sfîrșitul anului a i;»>t 
dat în funcțiune un tunel de 
dezgheț a minereurilor ne-a aju
tat ca aprovizionarea furnalelor și 
aglomeratoarelor cu matern pri
me să se desfășoare ritmic și in 
lunile de iarnă. Organizațiile 
U.T.M. de Ia furnale au urmăiit 
activitatea tinerilor în întrecerea 
socialistă îndeosebi, pe linia în
treținerii agregatelor și efectuai ii 
unor reparații de calitate și în- 
tr-un timp scurt.

Bune rezultate am obținut și în 
ceea ce privește asimilarea de noi 
produse. Oțelarii au asimilat noi 
mărci de oțeluri necesare pentru 
fabricarea sapelor de foraj de 
mare adîncime, pentru fabricarea 
țevilor anticorosive, necesare in
dustriei petroliere și pentru in
dustria constructoare de mașini.

Pentru 1965, ultimul an al șe-

Pentru a doua oară
tinute de ei in scurtarea termene
lor de punere iu funcțiune au 
contribuit și proiectanții IPRAX- 
ului. Au contribuit atit prin în
tocmirea unor proiecte de calita
te, cu soluții tehnice modeme, cit 
fi prin asistența tehnică perma
nentă pe care au asigurai-o șan
tierelor. In institut s-a încetățenit 
măsura ca șeful de proiect fi ad
junctul său să acorde continuu, 
prin rotație, asistență tehnică

șantierele la 
mptimină sau

Preocuparea noastră — remarca 
tvcarâțul losiț Paclou — ingine
rul șef el sectorului metalurgie 
neferoase — a fost cu scurtarea 
termenelor de proiectare să nu 
afectez cu nimic calitatea lucră
rilor.

Despre această preoc upare t or
bește de U nne faptul că 63H la 
sută din proiectele realizate in 
antj trecut au primit calificati- 
ede de „foarte hine~ fi „excep- 
țwmd-.

Așfmeue 50 la sută din cadrele 
institutului tint tinere. Organiza
ția L T.\I. in colaborare cu co- 
mitetsd sttaiiraiului, au initial o 
seauti de acțiuni pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale 
ale acestora. Desenatorii și pro
iectanta tineri nou ceniți în insti
tut. tint repartizați o perioadă de 
timp pe Ungă proiectonți cu ex
periență estre-i inițiază in princi
palele probleme de specialitate. 
Pentru cadrele cu pregătire me
die s-au organizat cursuri de per- 
fecttanan a calificării profesio
nale. Cadrde cu pregătire supe
rioară iau parte la un ciclu de 
conferințe tutUtdat: ,_Vouiâți >i 
metode noi in proiectare". Ace
ste acțiuni, alături de măsurile 
stabilite de conducerea institutu
lui, și-au spus cucintul in reali
zarea unor proiecte de un înalt 
mcel tehnic, în scurtarea terme
nelor de execuție a acestora. Ieri, 
în adunarea de decernare a Stea
gului roșu și a Diplomei de în
treprindere fruntașă, colectivul

un inter cui de o 
două.

La Editura tineretului au ieșit recent 
de sub

BÂLCESCU — Rominii 
Mihai Voievod Viteazul. 
I și II. Colecția „Biblio- 
școlarului", 408 pag. 8,50 

AL. PHILIPPIDE — 
Versuri — Colecția „Cele mai 
frumoase poezii", 168 pag., 4 
lei; JEAN BART — Jurnal 
de bord — Colecția „Bibliote
ca școlarului", 288 pag., ' 4,25

Institutului de proiectări pentru 
industria chimiei anorganice și 
■uetatelor neferoase și-a exprimat 
livtirîrea de a îmbogăți expe
riența acumulată pînă acum, de 
a obține in viitor succese și mai 
importante în activitatea sa.

Pentru ce votez 
ia 7 martie

mul rind pentru politica înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Ro- 
min de continuă înflorire a 
patriei 
cia și 
nostru 
desăvîrșeșle 
cialistă. Cînd am venit eu 
1961 în Hunedoara, nu fuseseră 
..instruite furnalul de 1000 mc, 
Uzina de aglomerare a minereu
rilor. Uzina de preparare a mine- 
: urilor de la Teliuc, nu fuseseră 
construite încă 5 000 de aparta- 
ini nte, laminorul de sîrmă, benzi 
m profiluri mijlocii etc. In secția 
O.S.M, nr. 2, în care aveam să 
lucrez, nu fuseseră încă construi
te cuploarele 5, 6, 7 și 8 de cite 
100 de tone fiecare. Toate aceste 
obiective au apărut în cei patru 
.mi de cînd am devenit și eu hu- 
mdorean. Votul meu de la 7 mar
tie va fi o recunoștință sinceră 
-i modestă partidului și poporu
lui pentru toate aceste înfăptuiri.

Muncitoresc ! 
înflorire 

pentru hărni- 
poporului 

care 
so- 
în

de continuă 
noastre, 
demnitatea 

mindru și eroic, 
construcția

Pentru minunatele 
condiții de muncă, 

de viață și de studiu

— Echipa noastră a primit 
titlul de echipă fruntașă pentru

EMILIA CÂLDĂRARU — 
Ridea mesteacănul, povestiri, 
160 pag. 4 lei ; I. MALEARO- 
VA — Luna pescar, 32 pag., 3 
lei; —- Kalevala, colecția
„Traista cu povești'1, 80 pag., 

2,50 lei.

realizările pe care le-a obținut a- 
nul trecut, mai ales pentru cali
tatea bună a produselor — ne-a 
spus lînăiul maistru Bercea Vio
rel, de la întreprinderea 23 Au
gust din Tg. Mureș. Toate piesele 
trec prin mina noastră. Avem o 
mare satisfacție că mobila produ
să de întreprinderea noastră, de 
echipa noastră, corespunde tutu
ror exigențelor calității. Ne bucu
răm că fabrica noastră și produ
sele ei au un prestigiu bun atit 
în țară cit și peste hotare. Anul 
trecut am realizat și depășit atit 
sarcinile de plan, cit și angaja
mentele pe care ni le-am luat. A- 
ceasta pentru că avem create 
condiții de. muncă excelente.

Pentru aceste condiții optime 
de muncă, pentru succesele din 
viitor ale colectivului întreprin
derii noastre, care se înscriu în 
succesele obținute de întregul 
nostru popor, voi vota la 7 mar
tie.

— Am îndrăgit orașul Tg. Mu
reș, ne-a spus studenta Erika 
Handler, noile lui cartiere: 7 No
iembrie, Mihai Viteazu, Carpați; 
am îndrăgit institutul nostru, că
minul studențesc în care locuim, 
unde avem condiții optime de în
vățătură. Știu că statul nostru a 
investit mult pentru înzestrarea 
institutului. Avem săli de curs 
corespunzătoare, laboratoare mo
derne, s-a construit căminul, can
tina, pentru ca noi să putem în
văța în condiții cît mai bune. 
Pentru toate aceste realizări voi 
vota cu drag candidații F. D. P.

VINERI 5 MARTIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Automatizări 
in industria petrolului și chi
miei (I). 19.00 Jurnalul televi
ziunii. 19,10 Dăm legătura cu 
școala : Cei dintr-a VIII-a. 
19,40 Delta, raiul albinelor 
(film documentar). 20,00 Săp- 
tămina. 21,00 Artiști amatori 
in studio. In Încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

SÎMBATĂ 6 MARTIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,15 „1945 — 6 Martie —
1965“. 19,35 Floarea albastră 
— operetă pentru copii. 20,35 
Filmul „Străinul1* (seria I). 
22.05 Melodii pentru toți. In 
încheiere: Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologia.

Doriji să realizajl fotografii de bună calitate?

Folosiți aparatul fotografic „Certo-phot“, ușor de manipu
lat, format 6/6, cu obiectiv de luminozitate 1/8 și sincroni
zare pentru lampa fulger.

Prețul 280 lei.



Succesul pavilionului

rominesc la Tirgul
din Montevideo

Pavilionul romînesc de la 
Tîrgul internațional din 
Montevideo continuă să 

se bucure de atenție și interes 
din partea oficialităților, a 
publicului și presei urugua- 
yene. Ziarele uruguayene au 
publicat numeroase articole 
cu aprecieri elogioase despre 
exponatele prezentate de țara 
noastră. ,£înt standuri, scrie 
ziarul „Marcha" în care, fără 
îndoială, prezentarea, bunul 
gust și modul de organizare 
întrec orice așteptări... Pavi
lionul Romîniei este un exem
plu concludent... El este mare, 
sobru, dar foarte elegant, ex
punerea mărfurilor este bine 
gîndită și realizată cu mult 
simț artistic". Ziarul „El Pais", 
cel mai mare cotidian din 
Montevideo, scrie într-un arti
col intitulat „Procesul de dez
voltare industrială creează Ro
mîniei noi legături economice 
în toată lumea", că „standuri
le Romîniei, în care sînt pre
zentate peste 700 de mostre de 
diverse produse, demonstrează 
potențialul economic de ex
port al acestei țări și posibi
litățile de schimburi comer
ciale cu Vruguay-ul. Instala
ția de foraj T-50 este una din 
punctele de atracție ale tîr
gului, această instalație pen
tru forare la adîncimi medii 
interesîndu-i pe uruguayeni".

Viena:

A

împotriva acțiunilor agresive Comentariul zilei

ale $.0.1
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite 

că la 4 martie, A. Gromî- 
ko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a remis lui Foy 
Kohler, ambasadorul S.U.A. la 
Moscova, declarația guvernu
lui sovietic în legătură cu a- 
tacul masiv săvîrșit la 2 mar
tie de către avioane america
ne asupra teritoriului R. D. 
Vietnam.

în declarație se arată că 
guvernul sovietic consideră 
provocările continue ale for
țelor armate americane împo
triva R. D. Vietnam, drept 
„acte premeditate de agresi
une, o confirmare a faptului 
că S.U.A. pășesc pe calea ex
tinderii continue a războiului 
în Asia de sud-est". „Aceste 
acțiuni ale S.U.A. sînt incom
patibile cu declarațiile în le
gătură cu dorința de a îmbu
nătăți relațiile cu Uniunea 
Sovietică. Mai mult decît atît 
ele subminează singura bază 
pe care pot să se întemeieze 
relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., și anume — principiul 
coexistenței pașnice".

„Guvernul S.U.A. — se a- 
rată în continuare în declara
ție — trebuie să-și dea seama 
de consecințele vaste pe care 
le-ar putea avea pentru si
tuația internațională în an
samblu și pentru relațiile so- 
vieto-americane în special, e- 
voluția evenimentelor în Viet
nam, dacă Statele Unite vor 
urma și pe viitor actuala lor

în Vietnam PE SCURT

Reacții la hotăririle

Consiliului Pieței comune
j probarea de către Consi-

Ă4 liul ministerial al Pieței 
comune a mandatului 

dat comisiei Pieței comune 
privind ducerea de tratative cu. 
Austria, reprezintă răspunsul 
Ia cererea din 15 decembrie 
1961 a Austriei de a se iniția 
asemenea tratative. La început, 

unui 
la 

s-a 
un 
la

a-
îmi 
de

se preconiza realizarea 
gen de asociere a Austriei 
Piața comună, dar acum 
precizat că mandatul are 
caracter limitat, exclusiv 
relații comerciale.

Referindu-se la hotărîrea 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
cancelarul Austriei, Klaus, a 
declarat că „tratativele care 
ne stau în față nu vor fi 
simple și vor cere multă răb
dare". Cancelarul Klaus a ară
tat, totodată, că „guvernul a- 
ustriac va trebui ca în cadrul 
tratativelor să urmărească rea
lizarea unor acorduri care să 
nu vină în contrazicere cu ne
utralitatea austriacă și cu an
gajamentele internaționale".

Ministrul de externe al Aus
triei, Kreisky, s-a arătat mai 
puțin optimist față de hotărî
rea Consiliului ministerial

Pieței comune. „După părerea 
mea — a spus Kreisky — este 
vorba de o treaptă intermedia
ră între discuțiile pregătitoare 
care au avut loc și tratative 
in vederea încheierii unui 
cord. In măsura în care 
sînt cunoscute trăsăturile 
bază (ale mandatului n.r.)
a spus Kreisky — vor trebui 
duse tratative obositoare și 
foarte grele. Eu pot, ca și în 
trecut, să fac numai o singură 
precizare: mai înainte de toa
te va trebui să acordăm o de
osebită atenție ca neutralitatea 
noastră și îndatoririle care de
curg din tratatul de stat 
pentru Austria să fie luate în 
deplină considerație și, în a- 
ceastă privință, mă refer în 
special la menținerea indepen
denței noastre absolute. Noi 
am trecut într-o nouă fază și 
acum se va arăta dacă la trata
tivele viitoare va fi realizat 
un acord care să fie acceptabil 
pentru toți".

Alegerile

linie". Avertismentele cuprinse 
în declarația din 9 februarie 
a guvernului sovietic și în de
clarația comună din 10 fe
bruarie a U.R.SS. și R.D. Viet
nam rămîn pe deplin valabile. 
Guvernul sovietic sprijină in- 
trutotul declarația din 3 mar
tie a guvernului R. D. Viet
nam și cererea sa cu privire 
la încetarea imediată a acțiu
nilor agresive americane înnilor agresive americane 
Vietnam.

In declarație se arată, 
asemenea, că amestecul 
scară tot mai largă al S.U.A. 
în treburile interne ale Viet
namului, Laosului și Cambod- 
giei face ca situația din Asia 
de sud-est să devină tot mai 
primejdioasă.

de 
pe

BERLIN. — Secretariatul 
Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor a trimis 
președintelui S.U.A., Johnson, 
o telegramă de protest împo
triva noului atac săvîrșit asu
pra teritoriului R.D. Vietnam. 
„Noi cerem retragerea ime
diată din Vietnamul de sud a 
trupelor, personalului militar 
și armamentului S.U.A., res
pectarea strictă a acordurilor 
de la Geneva, a intangibili- 
tății teritoriale, suveranității 
și independenței poporului 
vietnamez" — se spune în te
legramă.

LEIPZIG. — Delegația guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne, care a participat 
la deschiderea ediției jubiliare 
a Tîrgului internațional ‘de 
primăvară de la Leipzig, con
dusă de tov. Constantin Tuzu. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a părăsit 
Germană, îndreptîndu-se 
patrie. La plecare, în 
centrală din Leipzig, 
gația 
Erich Apel și Paul Scholz, 
cepreședinți ai Consiliului 
Miniștri ai R.D.G-, Kurt Seibt. 
ministru pentru conducerea și 
controlul consiliilor districtua
le și regionale, Otto Winze;, 
prim locțiitor al ministrului de 
externe, și alți membri ai gu
vernului RD.G. A fost, de a- 
semenea, prezent dr. Ștefan 
Cleja, ambasadorul R.P. Romi
ne în RD. Germană.

MANIFESTAȚIILE
STUDENȚEȘTI

R. D. 
spre 
gara 
dele- 

a fost salutată de dr.
vi
de

LA MADRID

LONDRA. — La Londra a a- 
vut loc o întâlnire între studenți 
Și profesori ai Universității Cam
bridge fi membri ai Parlamentu
lui englez. In cadrul convorbirii 
care a avut loc, studenții și pro
fesorii s-au pronunțat pentru re
glementarea pașnică a situației 
din Vietnam. Intr-o petiție sem
nată de 62 de profesori și 896 de 
studenți ai Universității Cambrid
ge se cere încetarea imediată a 
focului în Vietnam și evacuarea 
trupelor americane. Guvernul en
glez este chemat să contribuie la 
convocarea unei consfătuiri inter
naționale pentru Vietnam, cu 
scopul de a se obține încetarea 
imediată a focului și evacuarea 
armatelor americane pe baza unei 
înțelegeri.

Maskat:

Boală fără leac

CAIRO. — Republica Democrată 
Vietnam și Republica Arabă Unită, 
au hotărît să ridice reprezen
tanțele lor diplomatice la rang 
de ambasadă. Această hotă- 
rîre a fost adoptată cu prilejul vi
zitei la Cairo a unei delegații gu
vernamentale condusă de Pham 
Ngoc Tuan, președinte al Comisiei 
pentru 
străine 
comun 
a fost 
acord 
tehnică. Delegația guvernamentală 
vietnameză, a avut convorbiri cu 
președintele R.A.U., Nasser, cu 
premierul Aii Sabri și cu alte ofi
cialități egiptene.

relațiile culturale cu țările 
din R.D.V. în comunicatul 
dat publicității se arată că 
semnat, de asemenea, un 
de colaborare culturală

PEKIN. — După cum anunță a- 
genția China Nouă, la 4 martie. 
Mao Tze-dun a primit pe A' 
ițhan, președintele Pakistan-a 
care face în prezent o vizită 
R.P. Chineză. Au fost prez< 
Liu Șao-ți, președintele R.P. Chi
neze, Ciu En-lai, președintele Con
siliului de Stat, Cen I, vice-premi- 
er al Consiliului de Stat și minis
tru al afacerilor externe, precum 
și alți conducători de 
Chineze și membri 
pakistaneze.

stat ai R.P. 
ai delegației

Citind suiseWASHINGTON. — 
informate, corespondentul din 
Washington al agenției Renter. 
Ralph Harris, transmite că în cu
tând urmează să fie convocată o' 
conferință a reprezentanților țărilor 
occidentale pentru a 
tărire în problema 
nucleare ce urmează 
în cadrul N.A.T.O.

Surse din Washington au indicat 
că o discuție amănunțită va avea, 
loc între Wilson și cancelarul Er
hard cu prilejul vizitei pe care 
premierul britanic o va face la 
Bonn între 6 și 9 martie.

se lua o ho- 
tipului forței 
să iie creată

țața universitară a Madridului 
este paralizată. Studenți, eva
luați la câteva mii. au părăsit 
amfiteatrele și mărșăluiese pe 
străzile înzăpezite ale orașului. 
Ei dovedesc o remarcabilă com
bativitate. o demnitate și un cu

raj care impresionează. Cordoanele poliție
nești, faimoșii agenți ai siguranței madrile
ne, nu mai reușesc să împrăștie coloanele 
protestatare. Multe zile la rând, 5000 de 
studenți s-au strâns pe arterele capitalei spa
niole fără a se intimida de baionetele care-i 
amenințau. Manifestațiile studențești au de
venit cotidiene, dobândind o foiță neaștep
tată. „Se petrece ceva nou“ — scria „NEW 
YORK TIMES".

Relatările oficiale au redus agitația uni
versitară la mașinațiunile unui grup restrâns 
de „elemente subversive". O știre laconică 
pomenea despre ..cîțiva turbulenți care au 
încercat să organizeze o manifestație dar au 
eșuat total în încercarea lor". Insă cum just

remarca „LE MONDE", nu se mai pot ex
plica manifestațiile ă mii de oameni, repetate 
zile în șir, prin referiri al „subversiune". 
Punctul de pornire al demonstrațiilor l-au 
reprezentat revendicări cu caracter universi
tar. Greva a fost declanșată ca urmare a in
terzicerii de către autorități a unor conferin
țe pacifiste. Protestul viza, totuși, nu numai 
această măsură. Adunările studențești abor
dau o sferă de probleme mai largă decît 
pînă acum. Se cerea democratizarea vieții 
universitare, amnistierea studenților urmăriți 
pentru atitudinea lor, gratuitatea învățămîn- 
tului superior spre a se permite accesul la 
studiu și al tinerilor provenind din familii 
cu venituri modeste, recunoașterea libertății 
de asociere. „Ei au ajuns direct la o contestare 
globală a regimului politic spaniol" — con
stata ..LE MONDE". Nemulțumirile se refe
reau la politica în ansamblu a franchismu
lui și depășeau criticile precedente limitate 
la zona universitară și la „sindicatele" falan- 
giste. Cadre didactice de prestigiu au socotit 
de datoria lor să sprijine pe studenți și prin
tre profesorii universitari care au adoptat o 
poziție deschisă s-a găsit chiar unul din fon
datorii Falangei. Mișcarea căpăta un subli
niat caracter politic, transformîndu-se într-un 
conflict care opunea studențimea autorități
lor. „TRIBUNE DES NATIONS" vorbea 
despre „situația gravă universitară creată în 
întreaga țară : 80 la sută din studenți au pă
răsit deja sindicatul oficial și ei pot conta 
pe sprijinul majorității profesorilor".

Pornită la Madrid, acțiunea grevistă a stu
denților s-a extins la Barcelona, Salamanca 
și Valladolid. La Barcelona, autoritățile au 
închis porțile tuturor facultăților. Fenomenul 
a reținut atenția generală. împotriva regimu
lui franchist s-a ridicat generația tînără, cea 
crescută în anii de după războiul civil și al

cărei contact cu ideile democratice a fost 
zăgăzuit. Faptul acesta este considerat drept 
un indiciu al profunzimii mișcării antifran- 
chiste din Spania. în fond, luptele studen
țești nu trebuie examinate izolat. Clasa mun
citoare spaniolă ține neînfricată stindarul 
luptei împotriva dictaturii. Evenimentele ac
tuale, după cum se sublinia în declarația 
Partidului Comunist din Spania, „confirmă 
amploarea și caracterul cu adevărat național , 
al luptei împotriva dictaturii fasciste, lupbjfl 
care intră într-o perioadă și mai acută". Miș-^F 
carea opoziționistă s-a întărit chiar în inte-'* 
riorul Falangei, ceea ce s-a vădit în recen
tele luări de poziție ale unor vîrfuri alfe tine
retului franchist. Chemarea la schimbări, la 
reînnoirea structurilor politice și sociale ră
sună cu energii crescînde. Nici chiar ierar
hia catolică nu poate ignora acest proces, 
fapt care explică și creșterea tendințelor li
berale în rîndul fruntașilor democrat-creș- 
tini.

Autoritățile continuă să adopte măsuri re
presive. Facultățile sînt închise, profesorii 
sînt destituiți, iar mulți studenți iau drumul 
temniței. Dar tulburările nu pot fi curmate 
prin asemenea procedee a căror ineficiență 
este notorie. Generația tînără se arată con
știentă de slăbiciunea reală a franchismului 
și acționează spre a pune capăt unui regim 
anacronic. Lupta ei este o parte integrantă . 
din luptă dîrză a unui popor care năzuiește * 
să dobândească mult rîvnita libertate. Căci, 
cum nota ziarul norvegian„ARBEIDERBLA- 
DET“, „știrile din Madrid trebuie să ne de
termine să ne amintim că Ia 20 de ani după 
moartea lui Hitler și nimicirea fascismului, 
un popor din Europa occidentală continuă 
să trăiască sub o neagră dictatură".

M. RAMURĂ

Sudan

din viata 
tineretului 

lumii

Apartheidul

Intr-o conferință de presă, 
președintele Comitetului 
Național al studenților 

din Republica Sud-Africană, 
M. Osler, a declarat că „popu
lația africană din R.S.A. este 
practic lipsită de dreptul la 
învățămînt, datorită politicii 
de apartheid dusă de guvernul 
Verwoerd. Barierele rasiale și 
etnice au împărțit sistemul de 
învățămînt în părți delimitate 
strict una de alta" a spus M. 
Osler. El a subliniat că guver
nul alocă pentru învătămîntul 
unui alb fonduri de 20 de ori 
mai mari decît pentru un a- 
frican.

oSultanul din Maskat s-a îm
bolnăvit subit și n-a găsit 
un loc mai bun de trata

ment decît Londra. De ce boală 
suferă sultanul nu s-a comunicat. 
Se pare că e ceva nou în materie . 
de patologie, deoarece la Londra 
„bolnavul" își petrece timpul nu 
cu medicii, cît mai ales consul- 
tîndu-se cu diferite oficialități 
britanice.

Specialiștii afirmă că boala de 
care suferă sultanul poate fi cel 
mai bine definită prin cuvîntul 
teamă. El este foarte îngrijorat 
pentru soarta tronului său.

Pentru sultan au venit timpuri I 
grele. Detașamentele de partizani ! 
omanezi (muhajizi) controlează 
toate căile mai importante de us
cat pe care se face aproviziona
rea trupelor engleze — singurul 
sprijin al tiranului feudal. Parti
zanii apar deseori în imediata a- 
propiere a palatului din Maskat.

După cum scrie ziarul britanic 
„TIMES" sultanul, care se află 
pentru a patra oară în ultimii doi 
ani la Londra, și-a exprimat 
părerea că „ejorturUe militare 
britanice in Oman și Maskat sînt 
insuficiente". Potrivit aceluiași 
ziar, autoritățile britanice „înclină 
să dea satisfacție cererilor sulta
nului, considerindu-le justificate' 

S-ax putea ca promisiunile 
Londrei să-1 învioreze întrucâtva 
pe sultan. E evident însă că boala 
lui e fără leac

PE SCURT

UJLS.S. Șantierul de 
construcție al hote
lului „Rossia" din 
Moscova. Fotografia 
a iost făcută de lc 
înălțimea turnului 
Spasski din Kremlin

Situația se menține
Dezbaterile din Senatul turc confuză

Protestul
studenților

de partidele din nord

I★

Chile

ns iderabile între
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Tulburări in sudul țării

Plan de reconciliere elaborat
olandezi

DILEMA

J _

V. U. REPUBLICA VOLTA SUPERIOARĂ. Imagine de la un curs de aliabetizare intr-un sat

districtul 
munților

în acea-

ți ale țării, atît în 
politice cît și 

1 ce pri- 
: preco- 
area în

ANKARA — In Senatul turc 
au avut loc miercuri dezbateri 
pe marginea noului program al 
guvernului turc, condus de S. H. 
Urguplu. în cursul după-amiezii, 
în încheierea dezbaterilor, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Turciei, Urgiiplu a rostit o 
cuvîntare. Referindu-se la poli
tica externă a noului guvern, pre
mierul turc a arătat că „guvernul 
va urma în politica externă o po
litică națională care nu va fi in
fluențată de nici o intervenție din 
afară". In ce privește politica ci
priotă, premierul turc a sublinia 
că Turcia va continua să x 
aceeași politică pe care a ui 
și guvernul precede, 
sul nostru, a spus el 
ajunge la o soiuțâoQ 
probleme pe cale paș 
vom accepta 
Sperăm că guv

dovadă, la rândul său, de înțele
gere în legătură cu această pro
blemă".

După această intervenție, Se
natul a aprobat printr-o moțiune 
încheierea dezbaterilor pe mar- 
ginea programului noului guvern.

ANKARA. — Adunarea Națio
nală a Turciei a aprobat joi după- 
amiază cu 231 de voturi pentru și 
200 contra și o abținere programul 
noului guvern prezidat de S. H. 
Urguplu.

Acest scrutin, subliniază agen- 
FTance Presse. constituie un 

srâ care acorda an

n viața politică sudaneză a 
intervenit la 3 martie un 
element nou prin propune

rea unui plan de reconciliere na
țională în mult discutata și con
troversata „problemă a sudului". 
După cum transmit agențiile de 
presă, partidele politice din nor
dul acestei țări au stabilit un plan 
comun privind reglementarea si
tuației din provinciile meridionale 
ale Sudanului. Prin acest plan, 
care, in intenția factorilor poli
tici din nord- trebuie să stea la 
baza discuțiilor cu liderii politici 

cadrul conferinței „me- 
“, se recunoaște, pentru 
i si tară rezerve, sta- 

tutul de autonomie completă 
pentru regiunile sudice ale țării. 
Potrivit acestui plan, cu toate că 
se recnnraște sudului o autono
mie completă, unitatea națională a 

ii trebuie menținută prin 
statu-quo al frontierelor, 
recunoaște insă existența

Deng de a găsi un limbaj comun 
cu membrii Comitetului Execu
tiv al Frontului sudului, liderul 
grupării de stînga a făcut o de
clarație presei în care și-a expri
mat „regretul de a nu se fi rea
lizat o cooperare suficientă" cu 
Frontul sudului.

In același timp însă în provin
ciile meridionale ale Sudanului 
elementele separatiste au între
prins noi atacuri împotriva po
sturilor de poliție. Aceste atacuri 
au fost declanșate cu scopul de a 
se procura arme și muniții gru
purilor rebele.

Studenții olandezi au organi
zat miercuri la Amsterdam 
o adunare de protest îm

potriva prescrierii crimelor na
ziste. După ce au ascultat câteva 
cuvîntări, participanții la adu
nare au hotărît să adreseze am
basadei vest-germane din Haga 
o petiție de protest, cerînd pre
lungirea termenului de pre
scripție.

CELOR 200 000

La 1 martie în 
Hondurasul britanic 
au avut loc primele 
alegeri parlamentare 
din istoria țării. Vic
toria a fost obținută 
de Partidul Unitatea 
Populară (P. U. P.), 
al primului-ministru 
George Price, care a 
obținut în Camera 
reprezentanților 16 
din cele 18 locuri. 
Opoziției i-au reve
nit, așadar, numai 
două mandate. A- 
genția UNITED 
PRESS INTERNA
TIONAL meționea- 
ză că după acest 
succes, se așteaptă 
ca partidul de gu- 
vernămînt să obți
nă majoritatea și în
Senat. In urma victoriei obținute 
în alegeri de P.U.P., guvernato
rul Hondurasului britanic, Peter 
Stallard, l-a însărcinat pe Geor
ge Price cu formarea guvernului. 
Noul guvern va înlocui Consiliul 
executiv existent pînă acum.

Hondurasul britanic este o co
lonie engleză, situată în America 
centrala. Mărginit la est de Ocea
nul Atlantic, la sud șt vest de 
Guatemala și la nord de Mexic, 
Hondurasul britanic constituie o 
mică enclavă de 22 965 km p si
tuată în prelungirea peninsulei 
Yucatan. Monotonia peisajului pă
duros care se întinde pînă la gol
ful Honduras, este întreruptă nu
mai de vîrful înalt de 1122 m al 
masivului Cockscomb. Pădurile 
Hondurasului britanic furnizează 
lemn de esențe valoroase (cedru, 
acaju) care reprezintă 3/4 din va
loarea exportului țării. Munca la 
exploatările forestiere constituie 
și principala sursă de venituri a 
unei mari părți din populația de 
92 000 locuitori a acestei țări. Pe 
micile suprafețe ocolite de pă
duri, populația cultivă banane, 
trestie de zahăr, citrice, porumb, 
crește vite. Locuitorii de pe lito
ral sînt pescari. Populația în com
ponența ei actuală (80 la sută ne
gri și 20 la sută indieni originari

populația cultivă banane,

din India l nu mai amintește deloc 
de faptul că sub numele de Be
lize acest teritoriu făcea parte din 
vechiul imperiu Maya. Această 
fișie de pămint a fost deseori vi
zitată in secolul XVII de navi
gatorii francezi și englezi care 
veneau din insula Jamaica 
Din disputa care s-a purtat in se
colul XVIII între Marea Britanic 
și Spania, iese victorioasă prima 
care alipește teritoriul in 1862. 
In cei peste 100 de ani de do
minație colonială, poporul din 
Belize a dus o luptă permanentă 
ventru obținerea inaependenței. 
In fruntea acestei lupte s-a situat, 
începînd din anul 1954, Partidul 
Popular Unit. Un succes impor
tant al luptei pentru independentă 
dusă de populația din Hondura
sul britanic a fost elaborarea. 
în urmă cu un an, a unei noi 
constituții care a acordat în mod 
oficial teritoriului Belize, auto
guvernarea internă. Alegerile de 
la 1 martie 1965, s-au desfășurat 
pe baza prevederilor aceleiași 
constituții. Campania electorală 
dusă de primul ministru Price, 
în vederea acestor alegeri, s-a 
desfășurat pe baza unei platfor
me care prevede obținerea inde
pendenței depline.
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□eză au conti
nuat întrevederile dintre liderul 
grupării de stânga din partidul su
dist Sanu, William Deng, și repre
zentanții partidelor politice din 
nord. In schimb, reuniunea care 
trebuia să fie organizată marți, 
cu participarea lui William Deng 
și a componenților Comitetului 
executiv al Frontului sudului, a 
fost anulată, datorită dezacordu
lui intervenit între cele două 
părți. După eșuarea încercării lui

,E1 Siglo“ scrie că 
200 000 de tineri 

din Chile care au absol
vit cursul elementar nu au po
sibilitatea să urmeze cursurile 
școlilor medii ca urmare a lip
sei de localuri școlare. Citind 
date furnizate de Federația 
învățătorilor din Chile, ziarul 
arată că în învățămîntul spe
cial (tehnic, industrial, minier, 
agricol sau comercial) au pu
tut fi primiți numai 28 la sută 
din numărul candidaților. în 
ultimul timp, lipsa de localuri 
pentru școlile medii s-a făcut 
și mai simțită. Ziarul publică 
în acest sens următoarea sta
tistică : între anii 1943—1945 
au fost încadrați în învăță
mîntul mediu 6,8 la sută din 
absolvenții școlilor elementa
re, între 1949—1951 — 5,4 la 
sută, iar între anii 1955—1957 
doar 4,5 la sută. Această si
tuație se datorește, potrivit 
ziarului, și boicotului organi
zat al școlilor particulare nein
teresate în cuprinderea unui 
număr cît mai mare de elevi 
în școlile medii.
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F. GERMANA. In 
Seehansch (regiunea 
Bavariei) se desfășoară o acți
une de salvare a căprioarelor a 
căror viață e primejduită de 

avalanșele de zăpadă


