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Votul de la 7 martie va da expresie

hotărîrii întregului popor de a merge

înainte, strîns unit, pe drumul arătat

de partid drumul socialismului,

al bunăstării și păcii.

ÎNAINTE, pe drumul socialismului, voTaTi

i

Dragi tovarăși,

IMM1
DIN 10AH

BUNĂSTĂRII Șl PĂCII
Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

la posturile de radio și televiziune

La 7 martie, cetățenii patriei noastre își vor alt*e reprezentanții în Marea Adunare Națională și in sfaturile populare regionale, raionale, orășenești și comunale.întregul nostru popor intim pini acest iaporuztt eveniment într-o atmosferă de puternică însuflețire, cu satisfacția unor mari realizări în toate domeniile de activitate.Bogat și mobilizator este tabloul acestor înfăptuiri. Nu există colț al țării care să nu cunoască transformări înnoitoare.Viața a confirmat din plin justețea politicii de industrializare, promovată cu consecvență de partid și guvern, ca verigă principală a întregii opere de reconstrucție socialistă a României. S-a creat o tcmefie puternică pentru avântul continuu al forțelor de producție, pentru creșterea rapidă și echilibrată a tal ror ramurilor economiei naționale.într-un interval de numai 5 ani — 1960—1.-54 forța industrială a Republicii Populare Romine s-a dublat, realizîndu-se în prezent o producție globală de 8 ori și jumătate mai mare decît în 1938.Au cunoscut o creștere accelerată principalele ramuri ale industriei moderne — industria energetică, chimică, constructoare de mașini. Ele dau astăzi aproape jumătate din întreg volumul producției noastre industriale.S-a acordat o neslăbită atenție introducerii tot mai largi a tehnicii noi — mijloc sigur de ridicare a productivității muncii. A avut loc un amplu proces de reutilare a întreprinderilor vechi și de înzestrare a celor noi cu mijloace tehnice perfecționate. A crescut preocuparea pentru îmbunătățirea calității produselor, cerință esențială a dezvoltării economice.Un obiectiv constant al partidului îl constituie justa repartizare teritorială a forțelor de producție. A fost asigurată dezvoltarea economică a tuturor regiunilor țării, imprimîndu-se un ritm de dezvoltare mai accentuat regiunilor rămase în urmă. Importante resurse naturale, odinioară irosite, sînt astăzi transformate în produse de înalta valoare economică.Și în viitor, partidul și guvernul vor înfăptui cu perseverență politica de industrializare socialistă. în vederea dezvoltării armonioase, în ritm înalt, a întregii econom., ridicării Romîniei la nivelul țărilor avansate, ca producție și consum pe locuitor. Prin sporirea capacităților de producție, prin modernizarea întreprinderilor existente și construirea unor noi obiective modern utilate, prin creșterea calificării corespunzător cu cerințele tehnicii contemporane și îmbunătățirea continuă a calității, muncitorii, inginerii și tehnicienii vor obține noi și importante progrese in dezvoltarea industrială a Romîniei socialiste.
Tovarăși,încheierea procesului de cooperativizare socialistă a deschis agriculturii noastre o cale largă de dezvoltare. S-a schimbat radical modul de lucrare a pămîntului. Rezultatele remarcabile obținute de numeroase gospodării agricole ale statului și de cooperativele agricole de producție fruntașe ilustrează marea superioritate a agriculturii socialiste.Pentru ridicarea agriculturii și dezvoltarea tuturor ramurilor ei au fost alocate importante mijloace materiale — investițiile în agricultură depășind prevederile stabilite în planul de 6 ani. Pe ogoarele țării lucrează zeci de mii de tractoare, combine și alte mașini agricole. Cadrele de ingineri și tehnicieni aduc o contribuție valoroasă la introducerea și răspîndirea agrotehnicii modeme.Bucurîndu-se de aceste condiții, țărănimea cooperatistă, lucrătorii din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare au obținut, chiar în anii cu condiții climatice mai puțin favorabile, producții agricole sporite. A fost astfel asigurată buna aprovizionare a populației și a industriei, precum și satisfacerea altor nevoi ale economiei naționale.Partidul și guvernul vor acorda în continuare o atenție deosebită dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, promovării largi a metodelor științifice de cultivare a pămîntului, folosirii raționale a terenurilor agricole, lucrărilor de îmbunătățiri funciare și hidroameliorații, sporirii producției de îngrășăminte chimice, extinderii mecanizării.Avem convingerea că, prin eforturile oamenilor muncii de la sate, marile rezerve de creștere a producției vegetale și animale de care dispune agricultura noastră socialistă vor fi tot mai intens puse în valoare, în interesul bunăstării țărănimii și a întregului popor.în acești ani s-a aplicat cu continuitate un cuprinzător ansamblu de măsuri, îndreptat spre îmbunătățirea vieții oamenilor muncii de la orașe și sate. Au fost efectuate două majorări substanțiale de salarii; au crescut veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a sporit puterea de cumpărare și s-a îmbunătățit aprovizionarea populației. Realizări de seamă s-au obținut în domeniul construcției de locuințe. Deși aceste realizări mai sînt încă în urma cerințelor în continuă creștere ale populației, oricine judecă lucrurile în mod obiectiv recunoaște marile eforturi ce s-au depus în această direcție în întreaga țară.O imagine nouă dau satelor sutele de mii de case ridicate din fondurile proprii ale țărănimii. în vederea ocrotirii sănătății poporului au fost date în folosință noi unități sanitare.

Generalizarea școăi de 8 ani. gratuitatea întregul-. în- vățâmînt, dezvoltarea rețelei de școli de toate graoeje reflectă puternicul avînt al învățământul în țara txwstră.Infloresc continuu știința și arta, cărora statul le-a asigurat condiții optime de dezvoltare, creații valoroase îmbogățesc patrimoniul culturii noastre socialiste.Rezultatele obținute pină acum pe ansamblul ecvm-miei naționale permit să se aprecieze că obiectivele planului șesenal vor fi îndeplinite cu succes, iar in unele ramuri vor fi depășite.Se creează astfel o temelie solidă viitorului plan cincinal — 1966—1970. Proiectul acestui plan, care se află in curs de elaborare, va fi pus în dezbaterea oamenilor muncii și. apoi, discutat la cel de-al IV-lea Congres al — Muncitoresc Român. în vara acestui an.Noul plan cincinal va marca un mare pas creșterea producției industriale și agricole, în _ _multilateral al patriei și ridicarea bunăstării poporului.România, în trecut un colț vitregit, de sărăcie al Europei, merge pe un drum sigur, transformîndu-se într-o țară socialistă înaintată, cu un nivel tot mai ridicat de civilizați*»Acesta este rodul muncii entuziaste, pline de abnegație a minunatului nostru popor, liber și stăpân pe propria soartă, conștient că tot ce realizează slujește propășirii țării, făuririi unui trai mai bun pentru toți cei ce muncesc.Aș dori să mă folosesc de acest prilej pentru a adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin. al Consiliului Național al Frontului Democrației Populare, cele mai calde felicitări eroicii noastre clase muncitoare, care își îndeplinește cu cinste misiunea de clasă conducătoare a societății; țărănimii cooperatiste, care muncește cu spor pentru a da țării recolte tot mai bogate ; inginerilor și tehnicienilor, oamenilor de știință, artă și cultură care și-au pus cunoștințele și forțele creatoare în slujba poporului ; tineretului nostru entuziast; harnicelor noastre femei; tuturor cetățenilor, oameni ai muncii de toate naționalitățile — care și-au adus contribuția la făurirea mărețelor realizări ale Romîniei socialiste. în aceste realizări este întruchipată munca plină de patriotism a fiecăruia — și avem convingerea că anii ce urmează vor adăuga noi victorii celor obținute pînă acum.

Partiduluiînainta in progresul Tovarăși,Tabloul luminos al realizărilor țării noastre oglindește voința neinfrintă a poporului romin de a-și făuri o viață fericită, de a face patria noastră mereu mai bogată, mai înfloritoare.Avem convingerea că votul de la 7 martie va da expresie hotărîrii întregului popor de a merge înainte, strîns unit, pe drumul arătat de partid — drumul socialismului, al bunăstării și păcii.Trăiască poporul romîn, constructor al socialismului!Trăiască patria noastră scumpă, Republica Populară Romînă!

cri, radtoanele de 
oameni ai muncii, 
tuseretal din în
treaga țară, au 
ascultat la postu
rile de radio și 
televiziune curîn- 

:orarășului Gheorghe 
Gheorghia-Dej.

Ia sălile de club ale intre- 
pradenlor, la căminele cul- 
Krale sătești, ia căminele stu
dențești, ia școli — in fața a- 
paratelor de radio sau a tele- 
vizoareloT s-au adunat mili
oane de cetățeni. Cuvintarea 
adresată întregului popor in 
pragul unui eveniment însem
nat din viața țării — alegerile 
de la 7 martie, a găsit un 
profund ecou în inimile tu
turor ascultătorilor, a gene
rat sentimente de inaltă min- 
drie patriotică, constituind 
totodată o chemare insufleți- 
toare la noi și însemnate rea
lizări pe drumul desăvirșirii 
construcției socialiste.

★

Alegătorii din circumscripția 
nr. 1 Grivița Roșie a Marii A- 
dunări Naționale s-au adunat 
în număr mare la Casa alegă
torului de la clubul uzinelor.

— Am 26 de ani — ne-a 
declarat la sfîrșitul emisiunii 
tinărul Romeo Șerban, mun
citor la secția întreținere — și 
lucrez la Uzina „Grivița Ro
șie" de 10 ani, timp în care 
am fost martor al tuturor pre
facerilor petrecute în uzină, 
în cartierul și în raionul nos- 

Ele oglindesc în chipul

cel mai convt-.pito- fustețea 
și înțelepciunea politica parti
dului in opera de industriali
zare socialistă. caracterul ei 
realist, profund științific.

In ultimii ani, ur.r.a noas
tră a cunoscut o mare dez
voltare ; ea produce astăzi ■- 
tilaje pentru industriile chi
mică și petrolieră. In același 
ritm cu dezvoltarea industria
lă, în circumscripția și in ra
ionul nostru s-au ridicat, de 
la temelie, cartiere noi ca: 
Jiului-Scinteia, Steaua. Bucu
reștii Noi, unde au fost date 
in folosință peste 10 000 epar- 
tamente și numeroase insti
tuții social-culturale. Aceste 
înfăptuiri sint expresia grijii 
partidului pentru omul munci
tor și nevoile sale.

— Eu ca șt întregul tineret 
grivițean ne mîndrim că lu
crăm in această uzină cu tra
diții revoluționare — ne-a 
spus tînărul strungar Con
stantin Muscalu. Pentru noi 
tinerii cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej este 
o chemare înflăcărată, mo
bilizatoare la noi victorii in 
dezvoltarea continuă a econo
miei socialiste, țel 
tinerii îi închinăm 
și’întreaga noastră 
muncă.

căruia noi 
tot clanul 
putere de

★

încă înainte de orele 
cele peste 400 de locuri 
sălii de festivități a clubului

19, 
ale

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarăși,Un factor esențial al dezvoltării Republicii Populare Romîne îl constituie participarea nemijlocită a celor mai largi mase ale poporului la întreaga viață politică a țării.Democratismul orânduirii noastre de stat și-a găsit o vie expresie în desfășurarea actualei campanii electorale. Ea se caracterizează printr-un puternic avînt politic al maselor și o intensă activitate economico-gospodărească, prin dezbaterea aprofundată a treburilor obștești de către milioane de oameni ai muncii de la orașe și state.Temelia puterii populare, izvorul principal al forței și trăiniciei ei este alianța dintre clasa muncitoare și țărănime. Rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități a tuturor oamenilor muncii, au cimentat prietenia frățească a poporului romîn cu minoritățile naționale. întregul nostru popor este strîns unit în jurul partidului. Coeziunea și însuflețirea cu care oamenii muncii înfăptuiesc politica sa, verificată de viață, stau chezășie cuceririi de noi și noi succese în opera de construcție socialistă.Tovarăși,în anii al căror bilanț îl parcurgem, a crescut prestigiul țării noastre pe arena mondială, Republica Populară Ro- Student) de la Institutul politehnic București ascultînd cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Foto : E. COJOCARU



Din toată inima!
(Urmare din pag. 1)

erau 
aici,

anii șesena- 
aici, in uzi- 
tuturor lu~ 
— vîrstnici

peratori. Pentru consolidarea 
acestor realizări, pentru con
tinua dezvoltare și întărire a 
cooperativei mă voi strădui să 
muncesc cu sirguință la locul 
meu de muncă. Pentru aceas
ta la 7 martie voi da cu în
credere votul meu candidați- 
lor Frontului Democrației 
Populare.

— In ultimii ani — adăuga 
Bencze Sandor — s-a schim
bat complet înfățișarea comu
nei noastre. Numeroși săteni 
și-au construit case noi. S-a 
introdus lumină electrică, 
nul trecut s-a construit

Uzinei .^Semănătoarea" 
toate ocupate. Veniseră 
pentru a asculta cuvîntarea 
radiotelevizată a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
muncitori vîrstnici și tineri, 
elevi ai școlii profesionale. 
Fiecare cuvînt era ascultat cu 
profundă emoție și mândrie. 
Era mîndria omului care știe 
că o parte din acest întreg — 
tabloul țării în 
lului s-a creat 
nă, prin munca 
crătorilor uzinei 
și tineri.

Constantin Mihai, secretarul 
comitetului U.T.M. din Uzina 
„Semănătoarea" ne spunea:

— în cuvîntarea rostită de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se spune că: pe ~ 
goarele țării lucrează zeci de 
mii de tractoare, combine 
alte mașini agricole. Aici, 
aceste cuvinte, este cuprinsă 
și acea parte care aparține U- 
zinei „Semănătoarea". Uzina 
noastră, creație a regimului 
democrat-popular, a. înfăptuit 
și înfăptuiește cu succes sar
cina trasată de partid de a 
înzestra agricultura cu ma
șini și utilaje moderne.

Acum cîteva zile a ieșit de 
pe poarta uzinei cea de a 
36 000 combină de cereale. 
Toți cei din sală — proiec- 
tanți, strungari, frezori, lăcă
tuși. turnători — au pus la 
realizarea ei, ca și la toate 
cele 35 999, întreaga lor pri
cepere și pasiune. In anii șe- 
senalului uzina a livrat agri
culturii peste 105 000 mașini 
și alte utilaje agricole.

Ritmurile Uzinei „Semănă
toarea" sînt ritmuri proprii 
întregii noastre industrii so
cialiste. Sînt ritmuri care au 
făcut ca în anii 1960—1964 
forța industrială a țării să se 
dubleze.

o-

și 
în

★

La Sintana de Mureș, în 
regiunea Mureș - Autonomă 
Maghiară, domnește în aceste 
zile atmosfera specifică mari
lor evenimente. Țăranii coo
peratori, romîni și maghiari, 
înfrățiți de un ideal comun 
întîmpină ziua de 7 martie cu 
optimism, muncind cu însu
flețire pentru înflorirea coo
perativei agricole de produc
ție.

Ieri, la casa alegătorului, a- 
colo unde în aceste zile au a- 
vut loc numeroase manifes
tări, zeci de săteni în fața te
levizorului, au ascultat cu pro
fundă bucurie cuvîntarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

— Am 
Dumitru 
voi vota 
Sînt 
noastră se prezintă cu fru
moase înfăptuiri. Datorită a- 
jutorului acordat de stat în 
mașini agricole și îngrășămin
te, în specialiști, cooperativa 
noastră a făcut pași însem
nați în întărirea sa economi
că. Au crescut producțiile a- 
gricole în toate sectoarele, au 
sporit veniturile țăranilor coo-

18 ani — ne declara 
Ignat. La 7 martie 
pentru prima dată, 

mândru că și comuna

viață a 
muncii

.4- 
o 

școală nouă. Aceste înfăptuiri 
sînt rodul aplicării tn 
politicii partidului, a
noastre înfrățite. în patria 
noastră toți oamenii muncii 
indiferent de naționalitate, as 
drepturi egale. Sînt bucuros că 
la 7 martie, ca tinăr cetățean 
al patriei, voi vota pentru pri
ma dată și că acest prim vot al 
meu îl voi da candidațilm 
F.D.P.

*
— însuflețitor, profund mo

bilizator a fost bilanțul pe care 
primul secretar al partidului 
nostru — tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej l-a făcut în 
fața cetățenilor patriei noas
tre în preajma marelui eve
niment al alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare 
regionale, raionale, orășenești 
și comunale — ne-a spus to
varășul conf. univ. George 
Ciucu, candidat în științe fi- 
zico-matematice, prorector al 
Universității-București.

Una din cuceririle de seamă 
ale revoluției socialiste constă 
în aceea că cultura a devenit 
un bun al maselor, a pătruns 
în viața lor de zi cu zi.

Fiecare cetățean al țării 
noastre are posibilitatea să 
învețe, să-și dezvolte aptitu
dinile, să-și manifeste talentul 
și capacitatea creatoare.

în cele 15 centre universitare 
(față de cele 4 centre cît e- 
xistau în 1938) învață 123 300 
studenți, față de 26 489 
învățau în 1938. Numai 
București avem astăzi 
mulți studenți decât erau în 
1938 în întreaga țară.

Cuvintele pline de căldură 
adresate de conducătorul par
tidului cu acest prilej oame
nilor de știință va fi pentru 
noi un îndemn de a contribui 
la dezvoltarea științei și cul
turii socialiste, la creșterea 
viitoarelor generații de spe
cialiști ai patriei.

Votul pe care-l vom da re
prezentanților Frontului De
mocrației Populare va însemna 
angajamentul solemn de a 
munci cu tot mai mult entu
ziasm pentru a traduce în via
ță sarcinile de mare răspunde
re încredințate de partid.

★

Ne aflam intr-unui din oră
șelele studențești care au apă
rut în ultimii ani pe harta cen
trelor universitare — la com
plexul celei mai mari politeh
nici din țară. Acest complex

cîți 
in 

mai

arhitectonic, in care locates» 
4 OOO de studenți, constituie ei 
însuși una din numeroasele do
vezi ale grijii cu car» este in- 
conjurat tineretul staehos.

Studenții eemixiști s-au 
strâns in sala clubului pentru 
a asculta curâttul tovarășul» 
Gheorghe Gheorghiu-De;.

an» aut de sarăă cu eipve 
dintre studenți.

— Am taeeșna facultatea 
odată as inaugurarea acestui 
complex — ne-a spus Jfthai 
Ge*rye»m. student ai Facultă
ții de tehnologia construe: m 
de mașini. în această casă, a 
noastră, alcătuită cin numeroa
se clădin impunătoare, nu ne 
lipsește nimic, trăim in a>»r- 
țu rainunate. Totul este gra
tuit. așa arm arăt* torerăfuZ 
Gheorghe Gheorghiu-Dej in 
curintare» sa. .Voi știm să «- 
prerie m eforturile pe care le 
face poporul pentru ea fiecare 
dintre nm să incate, știm să 
prețuim cenăițrde ce ne-an 
fost create. Voi merpe Ia eot 
împreună eu colega. Exerci- 
trndu-mi pentru prima oară 
dreptul aceste cetățenesc, roi 
rota cu toată încrederea ți 
dragostea pentru riafa pe care 
o trăim.

— Am găsit in cueir.zui tova
rășului Gheorghe Qieorghiu- 
Dej — ne-a spus Eugen Tur- 
ceanu, student in anul III al 
Facultății de electrotehnică — 
un succint bilanț al victoriilor 
dobindite de poporul nostru, 
am descifrat perspectivele care 
prefigurează realizările viitoa- 
re. Ascultind cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, am simțit că nouă, tine
retului, ni se adresează o che
mare însuflețitoare, am înțeles 
că trebuie să ne pregătim cu 
cea mai mare seriozitate, a-n 
văzut oglindită munc» noastră 
viitoare. Mi-am dat încă o- 
dată seama că a fi specialistul 
de miine al patriei înseamnă 
a dobindi o pregătire multila
terală, a cunoaște profund fe
nomenul tehnic și științific 
contemporan.

— Ca miine voi deveni ingi
ner — spunea Cristache Iones- 
cu, student la Facultatea de 
mecanică. De fapt, vei deveni 
ingineri în anri cmcmchdui 
ce vine. Datorită politică înțe
lepte a partidului, noul plan 
cincinal va marca un mare •- 
vint al întregii eeenontii a pa
triei noastre. Sint perspective 
pentru care merită să înveți, 
să muncești cu dăruire și pa
siune.

Primirea de către
Ticepreședi mele

Consilinlnide Miniștri
Emil Bodnâraș 

i ambasadorului 
Indeneiiei

'i

Linie
dată

la

Excursie cu schiurile în v alea Prahovei— 
Foto: AGERPRES

tehnologică
in funcțiune 
IM. Sadu

Lucrări pentru dezvoltarea
capacităților de producție

la unele centrale termoelectrice
La centralele termoelectrice 

„Steaua Roșie" — Fîntînele și 
Luduș se efectuează importante 
lucrări pentru dezvoltarea capa
cității lor de producție.

La centrala Luduș, lucrările 
la cel de al cincilea grup se des
fășoară din plin. Aici va începe 
in curînd montarea unui grup de 
200 MW, cel mai mare agregat 
energetic din țară. Lucrările sînt 
avansate și la tumul de răcire cu 
tiraj forțat, la a cărui construcție 
se folosesc prefabricate din be-

ton armat. Se lucrează intens și 
la stația de epurare chimică a a- 
pei și la cea de pompare din 
Mureș. Se fac, de asemenea, pre
gătiri pentru extinderea stației de 
transformare a energiei electrice 
de 400 kilovolți.

La centrala „Steaua Roșie" — 
Fîntînele se fac în prezent pre
gătiri pentru montarea unui nou 
grup de 100 MW.

■'

(Agerpres)

UN TITLU
DE ONOARE

înapoierea de la Leipzig 

a delegației guvernamentale

a R.P.
Vineri seara, s-a înapoiat 

în Capitală delegația guver
namentală a R. P. Romîne, 
condusă de Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Âfiniștri, care a participat 
Ia deschiderea ediției jubiliare 
a Tirgului internațional 
primăvară de la Leipzig, 
prilejul împlinirii a 800 
ani de la inaugurarea sa.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de Gogu Radulescu, vicepre-

de 
cu 
de

Romine
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Petri și Ion Ma
rinescu, miniștri, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de re
prezentanți ai conducerii u- 
nor ministere economice și 
funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai ambasadei R. D. Ger
mane Ta București.

(Agerpres)

Vizita delegației Societății
„Gaz de France44

membrii 
de 
la

Vineri dimineața, 
delegației Societății „Gaz 
France" au făcut o vizită 
Rafinăria Brazi și la Combi
natul petro-chimic Ploiești.

După-amiază, în Capitală, a 
avut loc semnarea Protocolu
lui de colaborare tehnică și 
științifică între Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei 
și Societatea „Gaz de France".

Din partea romînă, Proto
colul a fost semnat de Ale
xandru Boabă, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului 
și chimiei, iar din partea 
franceză de Jean le Guellec,

președintele Consiliului 
administrație al Societății.

Protocolul prevede rezolva
rea unor probleme de interes 
reciproc privind producția, 
transportul, depozitarea și dis
tribuția gazelor. în acest scop, 
între cele două părți, se vor 
efectua schimburi de ingineri 
și specialiști, de documentații 
și se vor studia unele proble
me de interes reciproc.

Cu prilejul semnării Pro
tocolului, Alexandru Boabă a 
oferit un dineu.

SPORT . SPORT . SPORT
s- • Joi seara. U

Tampere, hi pri
ma zi a campio
natelor mondi
ale de hochei pe 
gheață au fost 
înregistrate alte 
rezultate. In 
grupa A, echipa 

învins cu scorulUJLS-S

de

(Agerpres)

• Peste 3 000 
de spectatori an 
urmărit joi seara 
la Copenhaga, 
meciul masculin 
de handbal din
tre echipele A- 
jax, campioana 
Danemarcei. și 

Zagreb (Iugoslavia),

• Turneul in
ternațional de 
șah de la Buda
pesta s-a încheiat 
cu trei învingă
tori: marii maeș
trii Polugaevski, 
Taimanov și Sza
bo, care au tota

Medvescak
contind pentru semifinalele ..Cu
pei campionilor europeni-. Hand- 
baliștii danezi au terminat învin
gători cu scorul de 24—20 (15 
—11). Returul se va desfășura la 
12 martie la Zagreb. Echipa 
vingătoare va intîlni în finală 
Lyon pe cea de-a doua ciștigătoa- 
re a semifinalei : Dinamo Bucu
rești — Grasshopers Zurich.

in
ia

a In zilele de 26 și 27 martie 
se va desfășura pe patinoarul ar
tificial ,,23 August* concursul in
ternațional demonstrativ de pati
naj artistic, la care participă 
dintre cei mai buni patinatori 
Austria, R.S. Cehoslovacă, 
Germană, R.P. Ungară și 
Romină.

unii 
din 

R.D. 
R.P.

■ fell

Mecanizatorii de Ia S. M. T. Chitila sînt gata pentru a începe campania agricolă de primăvară — reparația tuturor mașinilor s-a 
încheiat, toate pregătirile sînt făcute

Foto : AGERPRES

Fruntaș
• In cel de al doilea an de existentă

->

Iiix
ombinatul de indus
trializare a lemnului 
Suceava este unul 
din obiectivele in
dustriale moderne, 
construit în acești 
ani pe baza directi
velor partidului no

stru, cu scopul de a contribui 
la valorificarea superioară a masei 
lemnoase din regiunea Suceava.

în anul 1964, al doilea an de 
producție a combinatului, în toa
te secțiile și fabricile noastre au 
fost atinși indicatorii tehnico-eco- 
nomici proiectați. Au fost monta
te noi mașini care au contribuit 
la. creșterea productivității muncii 
și prelucrarea calitativă a produ
selor.

încă de la introducerea noilor
mecanisme, s-au luat măsuri pen
tru respectarea graficelor de între
ținere a utilajelor, aprovizionarea 
ritmică cu materie primă și de ca
litate. Aceste măsuri de ordin 
tehnic au creat condiții pentru bu
na desfășurare a întrecerii socia
liste la care a participat cu mult 
entuziasm întregul nostru colectiv. 
Pe fabrici, secții și brigăzi, mun
citorii au fost ajutați să-și stabi
lească angajamente concrete, mo
bilizatoare, care să ilustreze posi
bilitățile existente la fiecare loc
de muncă.

Bilanțul realizărilor obținute a- 
nul trecut arată că prin eforturile 
întregului colectiv, toate angaja
mentele au fost cu mult depășite,

dîndu-se peste plan 1 373 tone 
plăci fibrolemnoase, 200 garnituri 
mobilă, 7 682 m p binale etc. Pen
tru a ilustra și mai bine eforturile 
depuse de colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni ai 
combinatului nostru trebuie arătat 
că în anul 1964, planul producției 
globale și marfă a crescut față de 
realizările anului 1963 cu peste 35 
la sută și respectiv cu 37 la sută.

Tinerețea combinatului nostru 
se exprimă nu numai în cei doi 
ani care au trecut de la data cind 
au fost realizate primele produse 
ci și în vîrsta medie a colectivu
lui. Iată de, ce trebuie apreciat că 
Ia succesele obținute anul trecu», 
o contribuție însemnată a adus-o 
tineretul. Organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid 
s-au ocupat îndeaproape de mobi
lizarea tuturor tinerilor muncitori 
la înfăptuirea măsurilor stabilite 
pentru buna desfășurare a proce
sului de producție, urmărind felul 
cum sînt folosite de către aceștia 
utilajele, cum se respectă tehnolo
gia de fabricație în vederea îmbu
nătățirii continue a calității produ
selor.

Foarte utile au fost acți
unile pe care organizațiile U.T.M. 
le-au inițiat în acest sens. Aș a- 
mînti, de pildă, consfătuirea pe 
care comitetul U.T.M. a orga
nizat-o, Ia începutul anului 
trecut, cu fruntașii în producție, 
schimburile de experiență, care 
s-au permanentizat în combinatul 
nostru etc.

Eficiente s-au dovedit a fi și alte

asemenea acțiuni întreprinse anul 
trecut. Iată un exemplu. Pe baza 
planului tehnic, am avut sarcina 
de a asimila în fabricile combina
tului noi produse, de a introduce 
noi tehnologii. Pentru a ține pa
sul cu aceste cerințe, conducerea 
combinatului s-a îngrijit să orga
nizeze forme cît mai variate cH 
îmbogățire a cunoștințelor profe
sionale, cu ajutorul cărora munci
torii să-și poată însuși cit mai o- 
peratrv tehnologia de fabricație a 
noilor produse. Forme de bază au 
fost cursurile de ridicare a ca
lificării, unde au fost cuprinși 
peste 800 de muncitori. Un accent 
deosebit s-a pus și pe organizarea 
demonstrațiilor practice, a schim
burilor de experiență, de care a- 
iBinteam mai înainte, a simpozioa
nelor tehnice etc.

Așa cum se sublinia și ieri în 
adunarea cu prilejul căreia com
binatului nostru i s-a decernat 
Steagul roșu și diploma de Între
prindere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă pe anul 1964, 
colectivul nostru este hotărî t să 
dezvolte experiența acumulată, 
obținînd în acest ultim an al șese- 
naltrfui rezultate pe măsura posi
bilităților de caFe dispunem.

RĂDUCU NICOLAE 
director

Combinatul de industrializare a 
lemnului Suceava

lizat fiecare cite 11 puncte din 15 
posibile. Pe locul 4 s-a clasat Kro- 
gius — 10 puncte, iar pe locul 5 
Janosevici cu 9,5 puncte.

In ultima rundă, Polugaevski 
remizat 
tigat la 
Malich.

__ ____ __ n 
cu Taimanov, Szabo a cîș- 
Horvath și Janosevici la

penultima zi a campiona-• în .
telor mondial® de patinaj artistic 
de Ia Colorado Springs (S.U.A.) a 
fost desemnată tnvingătoarea pro
bei feminine. Titlul a revenit pa
tinatoarei canadiene Petra Burka, 
care a totalizat 2 310,4 puncte. Ea 
a fost urmată In clasament de 
campioana europeană — austriaca 
Regine Heitzer ■— 2 257,5 puncte 
și de Peggy Fleming (S.U.A.) —
2 230,8 puncte.

In proba masculină, după des
fășurarea exercițiilor impuse, con
duce francezul Alain Calmat — 
491,4 puncte, urmat de campionul 
european Emerich Danzer (Aus
tria) — 488,2 puncte.

Pe valea lui 
Carp au conti
nuat vineri cam
pionatele repu
blicane de schi 
(probele alpine), 
în proba de 
slalom uriaș pri

mul loc a revenit dinamovistului 
Kurt Gohn (Brașov) care a rea
lizat timpul de 2'08’’8/10. Pe 
locurile 2—3 la egalitate s-au 
clasat Mihai Bucur (Carpați Si
naia) și Gh. Bălan (A.S. Brașov) 
cu rezultatul de 2'10”. Pe o pîr- 
tie mai scurtă și-au disputat apoi 
victoria schioarele. Titlul a re
venit și în acest an dinamovistei 
Ilona Miklos — l’46”2/10, care 
a fost urmată în clasament de 
Liliana Bledea (A.S.A.) —
1’50’9/10 și Mihaela Casapu 
(Dinamo) — l’52”8/10.

în urma unei contestații re
zolvată abia în cursul dimineții 
do vineri comisia de oficiali a 
deposedat de titlul de campion 
în proba de slalom special pe 
Kurt Gohn, deoarece acesta a ra
tat ultima poartă. în felul acesta, 
campionul țării la această probă 
este N. lovici (Steagul Roșu).

TELEVIZIUNE Cinematografe

S1MBĂTĂ 6 MARTIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,15 „1945 — 6 Martie —
1965“. 19,35 Floarea albastră 
—- operetă pentru copii. 20,35 
Filmul „Străinul" (seria I). 
22,05 Melodii pentru toți. în 
încheiere: Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologic.

DUMINICA 7 MARTIE

9,00 Jurnalul televiziunii. 
9,30 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar. 11,00 Emisiu
nea pentru sate. 19,00 Jurna
lul televiziunii. 19,20 Filmul 
artistic „Străinul" (seria a 
Il-a). 20,45 In întîmpinarea 
cîntecului. în încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

ramură
• îndemn pentru viitor

rimirea Steagului și 
j diplomei de „Între- 
I prindere fruntașă pe 

ramură în întrecerea 
I socialistă" este, fără 

îndoială, o înaltă 
cinstire care se face

fabricii noastre. Titlul acordat 
constituie confirmarea hărniciei 
in muncă a colectivului nostru, 
a rezultatelor obținute în întrece
rea socialistă pe anul 1964 și este 
totodată un îndemn pentru reali
zări și mai mari în acest an.

Fabrica noastră și-a îndeplinit 
planul producției globale eu 19 
zile înainte de sfîrșitnl anului, 
dînd peste plan 271 400 bucăți 
confecții din țesături. 1597 000 
bucăți tricotaje din bumbac și 
fire sintetice, precum și 361 000 
perechi ciorapi și șosete. Angaja
mentul anual de economii supli
mentare la prețul de cost (17 mi
lioane lei) a fost depășit cu pești 
1,5 milioane lei. Nr-am realizat, 
de asemenea, planul de calitate 
în condiții mulțumitoare în ce 
privește confecțiile din țesături 
(în proporție de 100,54 Ia sută) 
și cele din bumbac (100,4 la 
sută).

Dacă ar fi să enumerăm căile 
care ne-au permis să obținem a- 
ceste rezultate, ar trebui să ne 
referim, negreșit, înainte de toate, 
la atenția permanentă acordată 
organizării și perfecționării pro

ceselor de producție, atenție ma
terializată într-un plan M.T.O. 
bine chibzuit. Mecanizări de ope
rații, revizuirea unor procese teh
nologice, extinderea zonelor de 
deservire a mașinilor de bobinat 
— iată numai cîteva din măsu
rile tehnico-organizatorice din 
cele peste 400 înscrise în plan.

Toate acestea ne-au ajutat să 
realizăm sarcina referitoare la 
creșterea productivității muncii în 
proporție de 103,2 la sută.

încă de la începutul anului, 
noi am alcătuit, de pildă, mai 
multe colective de ingineri și 
tehnicieni care au studiat rezer
vele de creștere a productivității 
muncii în aproape toate seețiile 
noastre, rezerve care priveau în 
principal mai buna organizare a 
producției. introducerea unor 
procese tehnologiee avansate. I» 
mod deosebit s-a avut în vedere 
acest lucru în secțiile 3 (îmbră
căminte femei), 7 (tricotaje), I 
(îmbrăcăminte pentru copii), sa- 
couri și lenjerie. în urma aplicării 
propunerilor colectivelor amintite 
s-au reorganizat unele secții, s-a 
eliberat o suprafață de circa 
2 000 mp, pe care s-au amplasat 
noi unități de producție.

Acesta, nu este, desigur, singu
rul mijloc asupra căruia s-a ac
ționat în vederea înfăptuirii sar
cinilor de creștere a productivi
tății muncii. Conducerea fabricii,

la indicația comitetului de partid, 
a organizat, în anul care a trecut 
228 schimburi de experiență, ur
mate de demonstrații practice la 
locul de muncă între faze, uni
tăți și secții de producție. Au 
fost apoi calificați la tocul de 
muncă 1321 de muncitori, iar 
prin cursuri special organizate 
și-au ridicat nivelul de pregătire 
profesională peste 2 450 munci
tori, ajutori de maiștri și verifi
catori.

Organizațiile U.T.M. au venit 
în sprijinul măsurilor luate de 
conducerea fabricii cu multe ini
țiative. Generalizarea experienței 
înaintate a tinerilor fruntași a 
constituit o preocupare de bază 
pentru multe din organizațiile 
U.T.M. în adunările generale ale 
organizațiilor de baza U.T.M. nr. 
3, 24 și 12, atunci cind se ana
liza felul în care tinerii își înde
plineau angajamentele luate în 
întrecerea socialistă, tinerii cei 
mai bum în producție (El. Teodo- 
reseu. Donmica Viga, Victoria 
Stoica. Rodica Lorentz — pentru 
a cita numai cîteva exemple) e- 
rau invitați să împărtășească ce
lorlalți metodele lor de muncă.

N'e-am referit mai mult la căile 
prin care am acționat pentru 
creșterea productivității muncii 
deoarece colectivul fabricii noa
stre are de îndeplinit în a- 
cest an sarcini mai mari, mo

bilizatoare. și experiența dobin- 
dită în 1964 va trebui, evi
dent, dezvoltată și fructificată din 
plin. în 1965, fabrica noastră tre
buie să producă cu peste 16 la 
sută mai multe confecții și tri
cotaje față de realizările anului 
trecut. Sarcina de creștere a pro
ductivității muncii pe salariat va 
trebui să fie mai mare cu 15,4 
la sută ca în anul 1964.

Creșterea productivității mun
cii va fi asigurată pe baza îmbu
nătățirii în continuare a organi
zării producției, a creșterii gra
dului de mecanizare a operațiilor 
din procesele telmotogice precum 
și a ridicării în permanență a 
nivelului profesional. Multe din 
cele peste 270 de măsuri prevă
zute în planul M.T.O. se referă Ia 
aceste lucruri.

Distincția recent acordată uni
tății noastre constituie un îndemn 
însuflețitor pentru întregul colec
tiv. Rezultatele obținute pînă a- 
cum dovedesc hotărirea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor 
noștri de a depune toată capaci
tatea lor pentru realizarea sarci
nilor de plan, a angajamentelor 
Inate în întrecerea socialistă

I. STEINBACH 
director general

E. BORODI 
secretara Comitetului U.T.M.

Fabrica de confecții fi tricotaje 
București

REGINA ClNTECELOR rulează 
la Patria (orele 10; 12; 14; 16; 18;
20) , București (orele 9; 11,30; 14i
16,30; 19; 21,30), Modern (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
O SCRISOARE PIERDUTĂ rulează 
la Clasic (fost Carpați) (orele 9,15i 
12,15; 15,15;). UN ENORIAȘ CIU
DAT rulează la înfrățirea în
tre popoare (orele 10,30; 15,30; 
17,45; 20), Victoria (orele 10; 12; 
16; 18,15; 20,30). MOFTURI 1900 
rulează la Republica (orele 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ca
pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
16,45; 21), Excelsior (orele 8,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). NE
VASTA nr. 13 rulează la Feroviar 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Melodia (orele 9,30; 12; 15,15-, 18)
21) , Flamura (orele 10; 12,30; 15: 
20; la ora 17,30 filmul UN SURlS 
ÎN PUNĂ VARĂ). PATRU FETE 
INTR-O CURTE rulează la Lu
ceafărul (orele 
16,30; 
(orele 
18.30;
ză la Tomis (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,301. Moșilor (orele 15; 17; 
19; 21).
rulează la 
12; 14.15;
18,45 filmul 
bele serii) 
18; 20). 
rulează 
12,15;
SELIE LA ACAPULCO rulează la 
Union (orele 13,45; 16; 18,15;
20,30). TITANIC VALS rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16)
18,15; 20,30), Pacea (orele 15.45 ; 
18; 20,15), Lira (orele 15,30; 18;
20,30). O STEA CADE DIN CER 
— cinemascop — rulează la Ciu
lești (orele 10; 12,30; 15; 17,30 ; 
20,30). Arta (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 1850; 20.45). Bucegi (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).
SEDUSĂ Șl ABANDONATĂ ru
lează Ia Cultural (orele 15,30; 18; 
20,30). AH. EVA 1 rulează la Da
cia (orele 9; 11; 13; 15,15: 17,30:
21,15), Cosmos (orele 14; 16; 18,15; 
20,30). PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE rulează la Dacia fo
ra 19,30). CU MÎINILE PE ORAȘ 
rulează 
20,30). 
lează 
18,15 ;
CAR - 
la Grivița 
16,15;

18,45;
11,15 ;
SĂRUTUL

9 ;
21).

la
15;

10; 12; 14,15;
21). Festival

13,30 : 16 i
rufea-

VIAȚĂ UȘOARĂ 
Central (orele 9,45; 

16,30; la OTele 
STRĂINUL — am- 
Cosmos (orele 16; 

CRONICĂ CUBANĂ
Lumina (orele 9,30; 
17,45; 20,30). VE-

la Buzești (orele 15,30-, 18; 
RĂZBUNĂTORUL 

la Crîngași (orele 
20,30). MICUL

- cinemascop 
(orele 9,45; 

20,45).

ru- 
16 ; 

PES- 
rulează 

12; 14;
18,30; 20,45). CEI TREI

MUȘCHETARI — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Unirea 
(orele 11, 16; 19,30). CEL MA! 
MARE SPECTACOl rulează la 
Flacăra (orele 10.30; 14.30; 17,30; 
20,45). VREMEA PĂGIN1LOR ru
lează la Vrtan (orele 15;
21). Cotroceni 
20,301 
orița
18 ; 
14.45;
PAȘI
Munca (orele 15,30: 
CARTOUCHE rulează 
(Orele 10,30; 16, 18.30; 21) C1NE-1 
CRIMINALUL ? rulează ta Aurora 
(orele 9.15; 11.30; 13.45; t6; 18.30; 
20,45). DIAVOLUL DESERTULUI 
rulează la Colentina (orele 16; 
18.15; 20.301. CÎNTÎND IN PLOA
IE rulează la Volga (orele 9,45 ; 
12; 14,(5; 16^0: (8.45; 2D 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).

(orele 16 k
TOV ARABII rulează 
•(orele

20.45)
17.30:
DE I

‘ 10; 12,30;
Floreăsca

20.30) 
INFINIT

17; 19; 
18,15;

la Mi- 
15,15; 
(orele

LA PATRU 
rulează la 

(7,45; 20).
ta Popular



smtfM Ploaia la comand?
VIITOARE PT [CRUNT

„Legea și forța“

„METEOROLOGIE: parte 
a fizicii, care se ocupă 
cu studiul legilor după 
care se desfășoară feno
menele naturale din atmos
feră". In timp ce, cu o viteză 
apreciabilă, microbuzul stației 
experimentale de meteorologie 
mă transporta spre acel punct 
din șesul Bărăganului unde se 
petreceau — după cite mi se 
spusese — evenimente senza
ționale. încercam să-mi amin
tesc citeva date învățate 
in școală : „Meteorologie : ști
ința despre ploaie, ninsoare, 
vînL grindină, umiditate at
mosferică. temperatura aerului 
și despre schimbările lor*.

Studiul legilor. Fenomene 
existente Ce putea fi „expe
rimenta." în toate astea? Cum 
vine asta — meteorologie ex
perimentală ?

Pesemne. că îmi puneam 
întrebarea, fără să vreau, cu 
voce tare, pentru că unu! din 
însoțitorii mei îmi răspunse. 
calm ;

— Adică experiențe ca cre
me*

Am zimb.t politicos, ca 
după o glumă ermetică- Dar 
interiocutorul meu continuă:

— Ne aprop.em de centrul 
experimental- Prmți!

Și-mi arătă cu degetul în
tinderile cerulm. La cițrva fc- 
hxnetri depărtare in aer se 
zărea o mei circulară, de cu
loare roșă, net distinctă de 
restul cerului phmburtu al a- 
cestui martie înocrai.

Părea, vorba poetului, că 
printre nouri s-a fost deschis 
o poartă.

Numai că poarta asta era 
perfect rotundă. De fapt, pri
vit oblic, de jos și de la di
stanță, unde mă aflam eu. a- 
cest cerc părea o elipsă. O e- 
lipsă de soare, de lumină, de 
vară, intr-un cer care încă nu 
se dezbărase de poverile ier
nii.

— Miraculos! am excla
mat eu.

Omul m-a privit zimbind. 
ca și cum ar fi vrut să spună: 
..așteaptă să sosești in stația 
noastră".

Intr-adevăr avea de ce să 
zimbească

Centrul experimental de 
meteorologie era o clădire cu 
dimensiuni modeste. In ca
mera de comandă și control 
se aflau adunau, cind am so
sit eu. mulți cercetători știin
țifici. care urmăreau eu ră
suflarea tăiată uxbcațaie u- 
nui cadran. Deasupra came
rei. prin tavanul transparent, 
din sticlă se puteau urmări 
ușor toate tresăririle vrem

— Trecem la pisate' anunță 
cineva, apăsind o manetă.

In citeva minute, cerul se 
acoperi de nori, p • pioase 
fină începu să se cearnă de

— Acum, ninsoare
Si. ia poruncă. începu să 

ningi Părea că ne aflăm pe 
o scenă uriașă, unde rejLzar—

dă dispoziții mașiniștilor să 
realizeze diferite trucaje.

— Temperatura optimă, 18 
grade !

Și abia acum mă simții 
transportat într-o țară a mi
nunilor. Căci în mai puțin de 
trei minute ninsoarea încetă. 
Norii se risipiră, ca și cum ar 
fi fost dizolvați de o soluție 
chimică misterioasă. Un glon 
luminos, cald, se ivi deasupra 
acoperișului. Dar nu era soa
rele. bătrinul nostru soare 
Era un soare miniatural.

Cineva strimbă din nas ne
obișnuit

vrea 10, 15 ani. Poate cu 
ceva mai puțin...

Problema modificării vre
mii este un vechi vis neîmpli
nit al oamenilor. Se știe că 
cercetăii cu adevărat științi
fice asupra vremii se fac abia 
incepind din secolul in care 
trijini. Cunoașterea „aerului", 
a atmosferei, a progresat cu 
pași de uriaș in ultimul timp. 
Prin folosirea radiosondelor, 
a radarului, s-au putut studia 
condițiile in care se formează 
furtunile, ploaia, schimbările 
vremii Totuși, după cum re
marc* prof- John Bernal, in

Anticipații

Scriitorul polonez 
Jozef Hen a realizat 
după propriul său ro
man „Toastul" scena
riul filmului „Legea 
fi forța".

Regia aparține re
gizorilor : Jerzy Hoff
man și Edward Skor- 
zewski. Acest cuplu

de regizori < mei rea
lizat și f ilmul „Gang
steri și filantropi".

Genericul filmului 
cuprinde nume de ac
tori cunoscuți publi
cului nostru printre 
care: Gustate Holow- 
bek (Urni alb. Gang
steri ți filantropi. Po rn foc.

„Strigătul corlei"

Studiourile din 
R.A.U. se prezintă din 
nou pe ecranele noa
stre cu filmul „Strigă
tul corlei".

Scenariul realizat 
de regizorul filmului

Baka Barakat in co
laborare cu I. Djohar, 
este inspirat după un 
roman al scriitorului
T. Hussayn.

Rolul feminin prin
cipal este deținut de

actrita Faten Hama- 
rna pe care am ermen- 
cut-o in „Cerul infer
nului".

Alte roluri unt de
ținute de Aimed 
Slazhar, Zahra ai 
Via, Amina Rizh.

CINEMATOGRAFE
REGINA C1NTECELOR rulează 

la Patria (orele 10; 12; 14? 16) 18; 
20), București (orele 9; 11,30: 14; 
16,30; 19; 21,30), Modern (orele 
9; 11,30) 14) 16,30; 19; 21,301.
O SCRISOARE PIERDUTĂ rulează 
la Clasic (fost Carpați) (orele 9,15: 
12,15) 15,15;). UN ENORIAȘ CIU 
DAT rulează la înfrățirea in
tre popoare (orele 11,30; 1530: 
17,45; 20), Victoria (orele 10, 12 
16; 18,15; 20,30). MOFTURI 190; 
rulează la Republica (orele 9"" 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Ca

pitol (orele 9,30; 11,45; 14: 1-.' 
13,45; 21), Excelsior (orr.e : i 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). NE
VASTA nr. 13 rulează la Feroviar 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 203C . 
Melodia (orele 9,30; 12; 15.15; ;
21), Flamura (orele 10; 12,30, 1 
TUDOR — ambele serii — o: a
17.30) . PATRU FETE ÎNTR-O
CURTE rulează la Luceafărul (ore - 
10; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 211, Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30: !€ 
18,30; 21). SĂRUTUL rulea
ză la Tomis (orele 10; 12; 14, . 
18,15; 20,30), Moșilor (orele 15; !* 
19; 21). VIATĂ UȘOAF X
rulează la Central (orele 9.4' 
12; 14,15; 16,30; 21. la orele !=-’ 
filmul STRĂZILE AU AM’NT'.R’ 
Cosmos (orele 16; 18; 20). CRONI
CĂ CUBANĂ rulează la Lamina 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 2?: : 
VESELIE LA ACAPULCO rulează 'a 
Union (orele 11; 13,45; 16; 18,15: 
Doina (orele 13,45; 16; 18.15: 20.30; 
iar la orele 10; 11,15; 12,30 pro
gram pentru copii). Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15), Lira (orele 1530;
18; 20,30). O STEA CADE DIN CER 
— cinemascop — rulează la Giu- 
Iești (orele 10; 1230: 15; 1730 ,
20.30) , Arta (orele 9,30; 11.45, 14;
16,15; 18,30; 20,45), Bucegi (orele 
9; 11,15; 1330; 16; 1830 , 20,45'.
SEDUSĂ si ABANDONATĂ ru
lează la Cultural (orele 15,30; 18: 
2030). AH, EVA I rulează la Da
cia (orele 9; 11; 13; 15,15; 1730-,
21,15), Cosmos (orele 14; 16; 18,15;
20.30) . PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE rulează la Dacia fo
ra 19,30). CU MIINILE PE ORAȘ 
rulează la Buzesti (orele 11,30; 15,30; 
18; 20,30). RĂZBUNĂTORUL ru
lează la Crîngași (orele 16 ; 
18,15; 2030). MICUL PES
CAR — cinemascop — rulează 
la Grivița (orele 9,45; 12, 14;
16,15; 18,30; 20,45). CEI TREI
MUȘCHETARI — cinemascop

(ambele serii) — rulează U V- -e* 
(orele 11; 16; 1930». CEL XLV 
MARE SPECTACOL refeeză « 
Flacăra (orele 1130; 143»: 173* 
20,45). VREMEA PĂGlNlLO* ru
lează Ia Vitan (ore e 15 17, 19
21), Cotrocen ferele 16: 1*15* 
2030). TOVARĂȘII ra'eeză U M- 
orita 'oree 10- 1230 15.15.
18; 20.45). Fteeenca wete
14.45, 1730: 3830*. LA 9AT2L
PA$I DE IN- Nrr •
Munca iorele 1530? 17.4$. 3BI
CARTOUCHE ra^eză la Pagrtir 
lorete 1030; 16, 183», 21L CLSE-l 
CRIMINALUL’ roiează te Aae-era 
forate 9.15» 1130: 13.45» ’6- 14» 
20.451 DIAVOLUL DeSERTLULI 
rulează te Cotes&ea ferele M* 
1*15» 203*L OȘTIND IN PLOA
IE rulează te Vo*ța terete 9 45 - 
12, 1445, 163»; «.45; 21L PAU
LA CAPTIVĂ ratează te Raterro 
(orele 16, 1*45, 2B38L 507»
PENTRU UN AUSTRALIAN — o-

Sării (orele 15, 173*, 201.

TELEVIZIUNE
DUMINICA 7 MARTIE

9.00 Jurnalul tHevizîunii-
930 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar. 11.00 Emisiu

nea pentru sate. 19.00 Jurna
lul televiziunii. 19,20 Filmul 
artistic „Străinul" (seria a 
Il-a). 20,45 în întimpinarea 
cîntecului. în încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

LUNI 8 MARTIE

19: Jurnalul televiziunii; 
19,10: Pentru pionieri și șco
lari — Mîini îndemînatice; 
19,40: De ziua noastră (recital 
literar-muzical); în jurul orei 
20,30: Campionatul mondial 
de hochei pe gheață: Canada 
— S.U.A. (transmisie de lă 
Tampere — Finlanda); în în
cheiere: Buletin de știri. Bu
letin meteorologic.

— Leat foarte lent Expe
riența va fi repetată p aene- 
borată

Apoi, am vizitat restul cer- 
truhu. Aid. in luna maree 
după o iarnă grea. porrtroc
ulen erau plici de roade i ca - 
iseie erau coapte. Rry.te fc.
«puseră să capete nuanțe ro* 
s tea» se afiaa ia aer liber, 
fără ruci ua a-:operăm_nt <5 
stjctt. fără să beae^oeae de 
mxrochmatu, unei sere.

•
E prea moiiâ
Credeți ?

pirtat prea «bziâ de realitate'
Nu prea suit Numai cu

1957, „meteorologi* nu este 
■«că o adevărată știință, cu 
legi cnnutazivt. pe măsura 
retorta I te donenn de iizicii".

pe urma diferitelor meto
da ■Mderne de i.-.vestigație

pl* La Hcepsrt- 
a j 1st isodertr Astăzi in
S.UJL

prea

care
că păsata căzută asu-

ter a adus

manda o ploaie. Cristalele de 
anumite substanțe, presărate 
deasupra norilor, provoacă 
precipitarea apei conținută de 
aceștia.

Firește, această metodă, a- 
plicată anarhic, poate avea 
inconveniente grave, ducînd 
la un dezechilibru în precipi
tații. De asemenea, metoda nu 
este încă foarte sigură : to
tuși ea însemnează prima in
tervenție conștientă a omului 
in evoluția vremii, după cum 
afirmă J. Bernal.

In orice caz. problema este 
acum studiată cu atenție. De 
o perspectivă mai îndepărtată 
este problema „soarelui arti
ficial*. S-a scris de multe ori 
despre posibilitatea menținerii 
in atmosferă a unui corp care 
să iradieze căldură (radiații 
mfraroșii) si lumină, astfel In
cit să completeze — în regi
uni foarte limitate — ceea ce 
soarele natural dă cu prea 
—uită zgircenie. Tehnica și 
știința zilelor noastre se a- 
propie totuși de asemenea 
realizări, mai ales prin cu
noașterea mai profundă a fe- 
r.omenelor ce se petrec în 
..plasmă*, a posibilității de a 
o menține la temperaturile 
uriașe la care materia poate 
să ajungă. In ce privește ri
dicarea sa in spațiu, aceasta 
se va baza pe tehnica destul 
de avansată a sateliților arti
ficiali.

Să trecem insă de la aceste 
perspective îndepărtate, la 
realizări deja efectuate. Cer-

cetările efectuate de oamenii 
de știință au arătat că unele 
componente ale gazelor de e- 
șapament ale rachetelor, sau 
substanțele chimice expulzate 
de rachete pentru a servi ca 
indicatoare, pot modifica re
gimul de temperatură ca și în
tregul sistem, inclusiv circu
lația atmosferei și deci clima. 
Deocamdată, aceste modificări 
se fac la întîmplare, după 
cum arată revista „New Sci
entist", dar în viitor se va pu
tea încerca o experiență de 
înrîurire după dorință a mer
sului vremii

In ceea ce privește condițiile 
locale ale vremii — ceață, 
fum etc. — astăzi se fac cer
cetări interesante și în acest 
domeniu. Astfel doi inventa
tori unguri au descoperit re
cent un procedeu pentru sal
varea orașelor de ,.smog“, de 
acel fum amestecat cu praf 
și cu gazele arse. Ei au stabi
lit că combustibilii ard mult 
mai bine în prezența unor 
vibrații acustice puternice — 
eliminînd astfel resturile ce 
pot duce la formarea unei at
mosfere ce absoarbe radiațiile 
ultraviolete și viciază atmos
fera orașelor. Dar iată că de 
la vreme ,am trecut la climă, 
două noțiuni, diferite, deși le
gate una de alta. Să părăsim 
pentru un moment anticipați
ile — așteptind ca ele să ne 
bată la ușă.

Dr. LEONID PETRESCU

■ v
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Expoziție de artă

CH. GHEORGHIU 
profesor

3* r^-zs

SPORT • SPORT

ra O 
«« F Dc-

Fu-iun (R. P. ChinezăL La polul 
opus al tabloului figurează Ciuan 
Tse-tun (R. P. Chineză).

21—14; 16—21; 
Constautinescii. 
3_0 (21-18,
meciul cu Ha- 
(R. P. Ungară)

caz Aa B.cxr :x 
i ce Ic

PSerre Necrol.

r. Brac E« 
hi c -mm

Noi aparate 
de proiecție

Vedere a noului cartier Grigo reșca din Cluj

• In continuarea lucrărilor de 
pre gâtire a tablourilor campio
natelor mondiale de tenis de 
masă care vor începe la 15 apri
lie la Ljubljana au fost stabiliți 
favoriții la probele de simplu. 
In proba de simplu feminin 
favorite sînt următoarele ju- 

Ella Constantinescu 
Fukazu (Japonia), 

(R, P. Chineză),

favorite 
cătoare : 
(R.P.R.) , 
Ian Li-cen 
Yamanaka (Japonia), Seki (Japo
nia), Foeldi (R. P. Ungară), Lin 
Hui-cin (R. P. Chineză) și Ma
ria Alexandru (R. P. Romînă), 
vicecampioană mondială la Praga.

In proba de simplu masculin 
sînt înscriși 255 de jucători. Din
tre aceștia 64 care sînt cotați cei 
mai valoroși nu vor juca în pri
mele două tururi, calificîndu-se 
automat. Toți cei 4 jucători ro- 
mîni înscriși : Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă, Adalbert Rethi 
și Gheorghe Cobîrzan se numără 
printre favoriți. Jucătorul nr. 1 
al tabloului de favoriți este

DIN NOU DESPRE Un interviu care poate
O INIȚIATIVĂ

STUDENȚEASCĂ ii socotit și angajament

• In sferturile 
de finală ale cam
pionatelor interna
ționale de tenis de 
masă ale Angliei de 

— la Brighton, Dorin 
Giurgiucă l-a învins 
cu 21—14; 21—12; 
21—14 pe suedezul 

Bengsston. Alte rezultate : Scho- 
ler (R.F.G.) — Negulescu
(R.P.R.) 21—17; 21—18; 21—14; 
Pignitzki (R.P.U.) — Stanek
(R. S. Cehoslovacă) 21—16; 
21-19; 17-21; 13—21; 21-10); 
Miko (R. S. Cehoslovacă) — 
Haicsar (R.P.U.) 21—10; 21-11; 
21—14.

In proba feminină, Maria A- 
lexandru a cîștigat cu 3—2 
(20—22; 21—13; 21—16; 17—21; 
21—18) meciul cu Diana Rowe 
(Anglia). Ea s-a calificat pentru 
semifinale alături de Foeldi 
(R. P. Ungară), Shannon (An
glia) și Luzova (R. S. Cehoslova
că), care a eliminat-o cu 3— 2 
(18—21; 21—19; 
21—17) pe Ella 
Cîștigînd cu 
21—16; 21—16) 
răngi, Pignitzki 
cuplul nostru Dorin Giurgiucă, 
Radu Negulescu s-a calificat 
pentru semifinale.

U-AN Rom e stj ăetprt ci
clările teautice.

cepat să «qwnetiPC^^»d*ca 

ciclărilor teaabce
— Comitetul U.TNL și Con

siliul U A^ din ceatrui nos
tru universitar au inițiat acest 
ciclu pornind de la ideea că 
numai activitățile complexe, 
multilaterale ți sistematice, cu 
un conținut educativ bogat, 
prezentate in forme variate ț< 
atrăgătoare — pot să răspundă 
mai bine dorinței studenților 
de a-și îmbogăți cunoștințele 
politico-ideologice. în vară și 
în toamnă, ciclul nostru 
— organizat la Casa de 
cultură a studenților — a cu
prins patru teme. Considerăm 
că nu trebuie alese prea multe 
teme, pentru ca organizatorii

să aibă răgazul necesar bunei 
lor pregătiri.

— Corn s au realizat temele?
— Fiecare a cuprins un com

plex de activități complimen
tare diverse- Tema „Lupta 
P CJL pentru eliberarea tării 
de sob jugul fascist, organiza
rea ți înfăptuirea insurecției 
armale*, a cupnns. spre exem
plu. patru mari acțiuni: un 
simpozion — la care au fost 
invitați să vorbească tovarășii 
Qieorghe Zaharia, director ad
junct ai Institutului de istorie 
a partidului, ți Dumitru Dămă- 
ceanu — ambii generali in re
zervă j vizitarea principalelor 
locuri din Capitală legate de 
insurecția armată, vizitarea, 
tot colectivă, a expoziției ^20 
de ani de la Eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist* 
ți a Muzeului Militar Central, 
vizionarea unui ciclu oe filme 
documentare ți artistice închi
nate temei respective : Dofta- 
na. Lupeni 29. Furtuna, Valuri
le Dunării. Străinul.

— Desprindem din cele re
latate că noul ia această ini
țiativă coastă in colaborarea 
pe care o realizează diferitele 
activități, pentru tratarea com
plexă ți interesantă ■ uneia ți 
aceleiași teme. La toate teme

le s-a procedat in acest mod ?
— Desigur ! Evocării pagi

nilor glorioase din trecutul de 
luptă al poporului nostru, ca 
să dau un alt exemplu, i-am 
dedicat trei excursii prin țară 
pentru vizitarea locurilor și 
monumentelor istorice. Itine- 
rariile ? Iată-le : 1. București
— Golești — Tg. Jiu — Petro
șani — Lupeni; 2. Blaj — Alba 
Iulia — Hunedoara ; 3. Mără- 
șești — Piatra Neamț — Războ 
ieni — Humulești — Cetatea 
Neamțului — Iași.

în cadrul temei „Momente 
din lupta poporului nostru o- 
glindite în literatură și artă", 
au fost organizate o seară lite
rară — în care studenții au ci
tit din operele clasicilor noștri; 
o seară de poezie — la care au 
participat Ov. S. Crohmălni- 
ceanu, Dan Deșliu și Tiberiu 
Utan, vizite la Muzeul de artă 
al R.P.R. și la muzeele Th. 
Aman și Gh. Tattarescu.

Cit privește cea de-a 4-a 
temă închinată realizărilor ce
lor 20 de ani de putere popu 
Iară activitățile au fost la fel 
de interesante : o expunere a 
tovarășului Mihail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului 
ți Chimiei, despre succesele 
industrializării socialiste i vi

zitarea a două mari întreprin
deri din Capitală și vizitarea 
Expoziției realizărilor econo
miei naționale.

— Cum a fost continuată tn 
acest an universitar acțiunea 
interesantă pe care ați inițiat-o?

— Din păcate, în anul 
universitar în curs nu s-a 
făcut nimic în acest sens. Am 
discutat despre acest lucru și 
am tras deja concluziile cuve
nite. Intenționăm ca în acest 
semestru să organizăm la Ca
sa de cultură un ciclu de cîte- 
va teme intitulat „Preocupări 
actuale ale partidului și sta
tului nostru în domeniul indus
trializării și al dezvoltării a- 
griculturii socialiste". Bineîn
țeles că, fiecare temă din ci
clu va cuprinde mai multe mo
dalități de realizare.

în acest semestru însă, vom 
pune accentul principal — deci 
și in această direcție — pe ac
tivitățile din institute. Acestea 
pot cuprinde o mai mare masă 
de studenți. Marile institute 
ale Capitalei și-au propus te
me ca : „Prestigiul economiei 
și culturii P..P.R. peste hotare", 
„Din realizările Romîniei socia
liste" (In diverse domenii), 
„Trecutul de luptă al poporu

lui nostru"... La I.M.F., de pil
dă, ciclul se va numi „Tradiții 
progresiste ale medicinii ro- 
mînești" și va cuprinde trei 
teme : „Activitatea științifică și 
socială a savantului Victor 
Babeș"; „Marele savant romîn 
Gh. Marinescu — militant activ 
pentru medicină socială" și 
„Medici și scriitori".

în buna organizare a activi
tăților complexe din cadrul fie
cărei teme, vom acorda un 
sprijin substanțial tuturor in
stitutelor.

G. MITROI

N.R. Am reținut angajamentul 
și credem că studenții 
bucureșteni vor putea parti
cipa din nou la activități 
complexe și interesante me
nite să-i ajute în ridicarea 
nivelului lor politic și ideolo
gic. Comitetul U.T.M. și Consi
liul U.A.S. al Centrului univer
sitar București vor trebui să ia 
toate măsurile pentru organi
zarea acestor activități care 
s-au bucurat de aprecierea stu
denților și stnt așteptate de ei.

• Vineri seara în campionatul 
mondial de hochei pe gheată 
echipa Canadei a învins cu sco
rul de 4—0 (1—0; 2—0; 1—0) 
echipa Finlandei. într-un meci 
pentru grupa B echipa R. P. Po
lone a întrecut cu scorul de 5—3 
(2—0; 0—1; 3—2) echipa Au
striei.

• Pentru a patra oară conse
cutiv cuplul cehoslovac alcătuit 
din frații Eva și Pave] Roman 
au cîștigat titlul mondial în pro
ba de dans din cadrul campiona
telor de patinaj artistic de la 
Colorado Springs. Eva este în 
vîrstă de 19 ani iar Pavel de 22 
de ani. Ei au totalizat în clasa
ment 260,3 puncte fiind urmați 
de Janet Sawbridke — David 
Hickinbottom (Anglia) — 247,5 
puncte și Loma Dyer — John 
Carell (S.U.A.) — 244,2 puncte.

După disputarea figurilor im
puse în proba masculină conți
nu să conducă francezul Alain 
Calmat cu 1 133,2 puncte. El 
este urmat acum de canadianul 
Donald Knight — 1 112,2 puncte 
și Emerich Danzer (Austria) 
1110,8 puncte.

• In cadrul unui concurs de 
patinaj viteză desfășurat la Oslo 
norvegianul Fred Mayer a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de 5 000 m. El a parcurs 
această distanță în 7'28’’l/10.

(Agerpres)



Nocturnăla Brazi... Construcția Complexului petrochimic iși creste azi în ci—ce c: ;e 
infinite

Balta Albă, Magistrala Nord- 

Sud, Șoseaua Giurgiului, Șo

seaua Olteniței — și cile 

cartiere, și cite orașe, și sate 

din țară răspund prezent — 

la acest colocviu al faptelor!

Termocentrala electrică-Lu- 

duș, o altă realizare impor

tantă anunțată în Manifestul 

din 1961, azi există 1

ste dătător de încredere în -viitor, 
mobilizator și îhsuflețitor textul 
acestui vibrant raport către popor 
—> Manifestul F.D.P. care de
monstrează cu argumentele reali
tății noastre socialiste că tot ce 
poporul și-a propus șă înfăptuias

că, sub înțeleaptă conducere a partidului, a 
înfăptuit.

Fotografiile din această pagină înfățișează 
cîteva din numeroasele realizări ale perioa
dei care cuprinde ultimii 4 ani din viața pa
triei ; sînt cîteva din numeroasele argumen
te menite să confirme că între afirmația 
„așa va fi“ ce se desprindea din rîndurile 
manifestului precedentei campanii electo
rale din, 1961, și înfăptuirile cuprinse în ma
nifestul publicat recent a fost așezată cate
gorica, lapidara și emoționanta afirmație, 
„EXISTĂ“.

In Manifestul Consiliului Național al 
Frontului Democrației Populare din 1961 
erau înfățișate alegătorilor coordonatele ani
lor ce urmau, ale viitorului, devenit prezen
tul de azi. Cuvintele, ca sămînța bună, au 
fost cîntărite în mîini și în inimi, ca înain
tea însămînțărilor de primăvară, cînd gos
podarii trec peste întinsul țării și plănuiesc 
și hotărăsc noile recolte.

Azi putem spune cu inima plină de bucu
rie : cuvintele — sămînța bună de ieri — 
investite ' 
Zor și-au 
Național al Frontului Democrației Populare 
din 1965 
rirea în aur a realizărilor noastre ; „Bilanțul 
bogat al celor patru ani care au trecut de la 
alegerile precedente constituie un izvor de 
adîncă satisfacție și încredere în viitor pen
tru toți cetățenii țării. Marile obiective sta
bilite de Congresul al III-lea al partidului 
au devenit realitatea vie".

Oricărora -dintre previziunile cuprinse în 
Manifestul din 1961 ne-am adresa, le vom 
afla în recentul Manifest răspunsul ce atestă 
îndeplinirea și, adeseori, depășirea lor.

Iată, de pildă, în Manifestul din 1961 se 
scria: „în 1965 industria 
două ori mai mult decît în

—■ „Volumul producției 
dublat față de anul 1959, 
ritm mediu anual de creștere de 14,8 la sută 
în comparație cu 13 la sută, cît fusese sta
bilit în planul șesenal" — răspunde la acest 
colocviu al faptelor, anul 1965.

•— „Peste cinci ani țara noastră va produ
ce, în mai puțin de 40 de zile, cît s-a produs 
în Romînia burghezo-moșierească în între
gul an 1938“ — stă scris în Manifestul din 
1961.

— „Realizăm, în prezent, într-o singură zi, 
9 200 tone de oțel, 8 000 tone de laminate și 
5 300 tone de fontă, aproape 50 de milioane 
kilowați ore energie electrică, 50 de tractoa
re, 60 de autocamioane și autobuze..."

Toate aceste cifre sînt expresia limpede, 
concentrată a talentului și hărniciei poporu
lui, sînt tot atîtea pagini emoționante din 
realitatea vie a țării.

— „Pășind în cel de al treilea deceniu al 
vieții sale libere — se spune în Manifestul 
din 1965 al Consiliului Național al F.D.P. — 
Romînia înfățișează tabloul unei țări în plin 
progres".

Priviți harta țării! In timpurile jalonate 
de viitor, abia cu cîțiva ani în urmă, s-au 
ridicat marile combinate și obiective indus
triale anunțate de Manifestul din 1961. An
gajamentelor de ieri, le răspund azi — fap
tele. Complexul petrochimic din apropierea 
Ploieștiului, anunțat în 1961 — există! Iată 
Brazii — cartea de vizită a tehnicii înalte 
la care a ajuns industria noastră socialistă; 
construcția impresionantă iși crește vertica
lele în cerul acestui prezent. Iată, furnalul 
de 700 m c de la Reșița care iși aduce contri
buția la cele 5 iDO tone de fontă realizate

de oameni cu forța și încrederea 
dat rodul. Manifestul Consiliului

le confirmă adevărul, le dă acope-

va produce 
1959“.
industriale 
realizîndu-se

de

s-a
un

1965
zilnic în țara noastră. Iată, alte obiective in
dustriale : Uzina de mașini-unelte și agre
gate București și Combinatele de industria
lizare a lemnului de la Suceava, Pitești, Co- 
mănești sau Blaj — toate anunțate de Ma
nifestul anului 1961, azi realizate.

Realitate vieLa colocviul faptelor răs
pund și centralele de pe Bistrița, înlănțuite 
intr-o constelație scânteietoare, rcrpund 
termocentralele de ia Brazi, Paroțeni, Lu
duș. Și în acest coral al luminilor se vor 
adăuga, ca vocile intr-o Fugă majestuoasă, 
luminile viitoarelor hidrocentrale de pe Ar
geș, de la Porțile de Fier.

Viitorul devine prezent cu fiecare zi mai 
mult. In cerul țării se înalță schelele altor și 
altor construcții.

Pretutindeni în țară se construiește, apli- 
cîndu-se cu fermitate indicațiile date de 
partid, pentru armonioasa dezvoltare a tu
turor regiunilor patriei.

Pretutindeni pe harta patriei se înalță 
semnele noului, ca intr-o veritabilă conste
lație de lumini.

Industrializarea socialistă, temelia dezvol
tării rapide a întregii economii naționale, a 
cunoscut în acești ani o impetuoasă dezvol
tare. Prezențe impunătoare, fabricile, uzi
nele, marile combinate siderurgice și con
structoare de mașini, chimice și de prelu
crare a lemnului — dintre care multe au 
început să producă în această perioadă, iar 
altele se înalță sub ochii noștri, — sporesc 
puterea economică a patriei.

Deșprinzînd din contextul multiplelor 
realizări ale industriei noastre fie și numai pe 
cele aparținînd unei singure ramuri, indus- 
trei chimice, putem ilustra ritmul intens 
de dezvoltare al economiei noastre socialiste.

Se spune în Manifestul din acest an: 
„Producția acestei ramuri care pune la dis
poziția economiei naționale îngrășăminte 
chimice, mase plastice, fire sintetice, medi
camente, celuloză, coloranți —■ este de 3 ori 
mai mare decît în 1959“. Concret, dinamica 
acestei creșteri se explică și prin prezența Za 
peisajul industrial a Combinatului petrochi
mic Brazi, Grupului industrial Brăila, Combi
natului de îngrășăminte chimice Piatra Neamț, 
care au început să producă în ultimii ani; 
lor li se vor adăuga, sporind producția chi
mică, modernele combinate de la Craiova, 
Tîrgu Mureș și Turnu Măgurele.

Colocviul anilor continuă; colocviul proiec
telor de ieri, devenite azi realitatea însăși.

Succeselor industriei li se alătură succe
sele agriculturii, în întregime cooperativi- 
zată. Succesele mecanizării, succesele miilor 
de specialiști aflați azi la sate, succesele

1
Uriașul Reșiței — noul 
iurnal de 700 mc — a cărui 
producție contribuie la cele 
5 300 tone fontă, care se pro
duc zilnic in țara noastră

școlarizării acelui milion de țărani-elevl 
care' urmează cursurile agrozootehnice de 
masă. Extinderii mecanizării, de pildă, anun
țată de Manifestul anului 1961, îi răspund 
cele 81 500 de tractoare, cele 66 000 semănă
tori mecanice, cele 36 000 combine — zestrea 
agriculturii socialiste în anul 1965.

Toate acestea iși află expresia în produc
țiile sporite care au asigurat aprovizionarea 
populației și a industriei, precum și satisfa
cerea altor nevoi ale economiei naționale.

„Socialismul se construiește pentru ca oa
menii muncii să se bucure de o viață îmbel
șugată și fericită, avuțiile țării, forțele și ca
pacitățile creatoare ale poporului fiind con
sacrate în întregime acestui nobil scop", se 
spune în Manifestul din 1965, al F.D.P.

Cifrele cuprinse în recentul document 
care cheamă, însuflețește, bucură — cifre ce 
înfățișează îmbunătățirea nivelului de trai 
al oamenilor muncii — sînt numeroase. 
Recurgem din nou la cîteva din ele pentru a 
consemna, cu ajutorul lor, drumul ascendent 
pe care l-au cunoscut înfăptuirile din perioada 
înscrisă între apariția celor două manifeste.

Afirmații concise ca „Salariul real a fost 
în 1964 cu aproape 28 la sută mai mare decît 
în anul 1959“, „Veniturile bănești ale între
gii populații au sporit în anul 1964 cu circa 
5 miliarde lei“ etc. cuprinse în Manifestul 
Frontului Democrației Populare sînt pentru 
fiecare cetățean al țării prilej de mîndrie și 
bucurie.

Se spunea în Manifestul din 1961 că învă- 
țămîntul va cunoaște o continuă dezvoltare. 
Citim cu emoție în Manifestul din 1965, 
acea frază de maximă sobrietate și simpli
tate : „Peste 3,5 milioane de elevi, practic, 
toți copiii țării, învață în școli".

Comentariul pare de prisos în fața acestei 
covîrșitoare realități. Descoperim și aici con
firmarea aceluiași cuvînt da* devenit faptă. 
E numai o pagină — splendidă — din lumi
nosul poem al revoluției culturale care se 
desăvîrșește în acești ani, în țara noastră.

Am desprins doar cîteva din numeroasele 
realizări cuprinse în acest bilanț. Le-am 
desprins, confruntîndu-le cu proiectele ce 
le anunțau încă din Manifestul electoral 
prilejuit de alegerile din 1961. Toate se 
subordonează unei concluzii unice: In Ro
mînia socialistă, între cuvînt și faptă există 
o deplină unitate; politica științifică, realis
tă a partidului nostru, punînd la baza sa 
permanenta grijă față de oamenii muncii, 
cunoaște, prin munca întregului popor, o 
realizare deplină.

Avem sub priviri și în inimi — proiectul 
de viitor pe care îl trasează, cu fermitate, în 
continuare, Manifestul Frontului Democrației 
Populare.

Este viitorul pentru care votează azi, cu 
deplină încredere, milioanele de muncitori, 
țărani, intelectuali, femei și tineri din Rp- 
mînia socialistă. Viitorul care începe să de
vină prezent încă de astăzi.

FLORENȚA ALBU
Oameni ia înălțime ! De aici, de sus, de pe promontoriul acestei construcții se vede pînă în 

viitorul tău, patrie îniloritoare I

Piatra Neamț. Combinatul chimic ridicat recent, sporește producția de îngrășăminte chimice atit de necesare agriculturii noastre socialiste
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Cornel
Boris Cara

pubbcalâ acuși 29 :e

educativ

stăzi, se împlinesc 
20 de ani de la in
staurarea, la 6 Mar
tie 1945, a guver
nului 
condus 
Groza, 

care clasa

avoare din 
XV1-XVUI)

i in 
ciunte de confe
rințe audiate de 
studenții clujeni 
vin in intimpina- 
rea dorințe: a- 
acestora de a

cunoaște mai aprofundat pro- 
biemest de bază ate poiitcii 
paruduhn nostru, creazâ po- 
sibîiitatea unor interesante 
dezbateri despre etica tînă- 
ruîui intelectual al societății 
noastre not

Este un merit
iui U TM. al Centrului Uni
versitar Cluj că a știut să gă- 
seased. foiesmd experiența a- 
nilor trecuți, forme de prezen
tare atractive, corespunzătoa
re conținutului de idei cuprins 
in fiecare temă în parte.

La Facultatea de fizică și 
Facultatea de științe economi
ce de la Universitate. Ia Insti
tutul pedagogic de 3 ani etc., 
alături de expunerea propriu- 
zisă se organizează tot mai 
des simpozioane a căror pre
gătire antrenează un număr 
mare de studenți; întîlniri cu 
activiști de partid și persona
lități științifice care răspund

vern în 
avea rolul precumpănitor. Con
tinuare nemijlocită a evenimen
telor istorice de la 23 August
1944 — piatra de hotar in is
toria României
1945 
puterii democrat-pop'ilare la 
țara noastră.

Astăzi, cind ne aîiăin in aju
nul unei mari sărbători a po
porului nostru — alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile popu
lare — putem aprecia pe baza 
drumului străbătut de poporul 
nostru, condus de partid, sem
nificația și însemnătatea eveni
mentelor petrecute cu 20 de ani 
în urmă.

Mîndri de succesele obținute 
în construcția socialistă, care 
au schimbat din temelii înfăți
șarea patriei noastre, miine, 
milioane de alegători își vor 
da votul lor candidaților Fron
tului Democrației Populare, 
conștienți că votează pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
economiei naționale, pentru 
creșterea continuă a bunăstării 
întregului nostru popor.

In această zi de bilanț, se 
cuvine să ne reamintim acele 
zile de luptă revoluționară a 
maselor largi populare care, 
conduse de Partidul Comunist 
Romin, au hotărît, in acei în
ceput de primăvară a aauiui 
1945, soarta 
tere.

Insurecția 
din August 
energia creatoare a maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, a dat un pu
ternic impuls luptei acestora 
pentru obiective mereu mai in- 
nalte ale progresului social, 
pentru desăvîrșirea transformă
rilor burghezo-democratice ș 
trecerea la instaurarea puter.i 
muncitorești-țărănești.

Răspunzînd cu însuflețire che
mărilor Partidului Comunist, a 
cărui autoritate creștea necon
tenit în rîndurile întregului no- 
por, masele acționau în rînduri 
strînse avînd drept țel lupta 
pentru completa nimicire a re- 
acțiunii, pentru refacerea eco
nomiei țării, instaurarea unei 
democrații reale și consolidarea 
independenței naționale.

în focul acestor aprige bătă
lii de clasă, partidul nostru 
marxist-leninist a insuflat oa
menilor muncii acea înaltă con
știință patriotică și bărbăție, 
care i-au făcut să nu se lase 
abătuți de pe calea pe care 
și-au ales-o.

In decurs de cîteva luni după 
23 August, Partidul Comunist 
a reușit să cîștige de partea 
sa majoritatea poporului. în 
focul revoluției populare se fău
rea în jurul clasei muncitoare, 
sub conducerea partidulu>. un 
larg front democratic cepriR- 
zînd țărănimea, intHectâaB^ 
păturile mijlocii de la orașe, 
masele de femei și tineret oa
menii muncii apart.nln^net.-o- 
nalităților conlocuitoareTefesa 
muncitoare organizată în sindi
cate unice, țărănimea care fapta 
pentru pâmînt, partidele si em- 
pările politice reunite în Fron
tul Național Democrat, forma
țiunile de luptă patriotice, 
schimbau raportul forțelor po
litice în favoarea pepcnrhri 
muncitor. Reacțiunea nu mai 
era în stare să oprească fapta 
maselor pentru reforme demo
cratice, pentru înfăptuirea nă
zuințelor seculare de viața mac 
bună, de eliberare de sub ju
gul oricărei asupriri și exploa
tări.

Oamenii muncii luau cu asalt 
prefecturile, preturile și primă
riile, instalînd în fruntea lor 
reprezentanți ai poporului, a- 
lungau din aparatul de stat și 
din conducerea instituțiilor si 
întreprinderilor elementele re
acționare. Sub conducerea 
partidului, ofensiva forțelor de
mocratice smulgea noi și noi 
poziții claselor exploatatoare, 
în întreaga țară se țineau lanț 
manifestațiile și mitingurile cu 
participarea a sute de mii de 
cetățeni. în ziua de 30 ianuarie 
1945, în Capitală au manifestat 
peste 300 000 de oameni ; la 
Ploiești și Constanța, în zilele 
de 3 și 4 februarie, cite 30000 
de oameni ; la Tîrgoviște 
10 000 ; la Brăila 8 000 ; la Cra
iova 6 000; fa Cîmpina 5000 
etc. Poporul romîn se pionnrrta 
cu o forță irezistibilă pentru 
programul F.N.D.

Istoria țârii noastre nu mai 
cunoscuse niciodată o atît de 
uriașă activizare politică a u- 
nor mase de milioane de oa
meni, care, ieșind în stradă, își 
afirmau cu hotărîre voința de

bor.j-

el i

tărind format 
P.C.R. a conc 
teie democratice ale tă 
hărnicind plana 
La 24 februarie 1 
in întreaga tară 
monstratri popotele.
la București veste WOCB® 
muncitori, țăran
rtH -
60 000 ; ’ la 
etc.

In această uriașă iacu 
maselor largi populare Ba 
tul și-a adus o coc*r.tetpe în
semnată. Năzuind fterbr-îe că
tre libertate, o viată mai bană, 
un viitor fericit, cner- munci
tori, țărani, intelectuali. mobi
lizau de Uniunea ^ibi ii leiui 
Comunist, s-au încadrat ia 
lupta dusă de întregul popor, 
sub conducerea Partidului Co
munist, pentru un 
mocraL

Prin unitatea și 
luptă a poporului, 
clasa muncitoare, 
cerea Partidului Comun, st. au 
fost înlăturate succesiv 3 gu
verne cu majoritate reacțio
nară. Valul uriașe, fapte popu
lare a impus la 6 Martie J945 
instaurarea guvernului demo
crat, în care clasa muncitoare 
avea rotari precumpănitor, gu
vern prezidat de eminentul pa
triot și strălucitul om de stat, 
dr. Petru Groza.

La 6 Martie 1945, in Piața 
Națiunii (azi Piața UniriiJ 
800 000 de oameni din Bucu
rești și din împrejurimi au sa
lutat cu entuziasm vestea in
staurării guvernului democrat.

Hotărârea nestrămutată de 
care au dat dovadă masele 
largi populare, în lupta lor 
eroică, le-a fost inspirată de 
exemplul comuniștilor, al con
ducătorilor încercați ai parti
dului, în frunte cu tovarășul 
Gbeorghe Gheorghiu-Dej, care 
au dovedit un devotament ne
țărmurit pentru triumful cauzei 
poporului muncitor.

Soarta bătăliei pentru putere 
a fost astfel botârită de masele 
populare, de voința și acțiunile 
lor revolutonare. însuflețite 
de Partidul Comunist.

instaurarea guvernului de
mocrat a deschis drumul unor 
profunde transformări revolu
ționare ia viau econom.că și 
socîaț-polirică a Momimeî. In 
condițiile aviatutaM continua ai 
forțelor âewzn’K». ale zdro
bim. pas c« pas. a tuturor îm
potrivirilor reaoaa_ puterea 
populară a JegJera reforma 
agrară, a hiat = -m. de 
cratizare a a parafate. de sts- 
— operă incqștrte iacă -
de 6 Martie, pe calea revotaOo- 
nară de către masele pcpoăate.

23 August 1944 4 Mar e
1945, 30 Decembrie ’9C’ - -
verigi ale unuia ș; arercw; 
lanț revoluționar care au dus 
la cucerirea întregii puten de 
stat de către oamenii mar. 
de la orașe șî sate, creind po
porului nostru condițiile de « 
trece la construirea orindurrn 
noi, libere de exploatare, orin- 
dtrirea socialistă.

Au trecut 20 de ani de la in
staurarea primului guvern de
mocrat, timp in care uriașele

oame-
1 un puternic senii- 
rurantă si încredere 

a de miine. convingerea 
înunca sî activitatea for 

re dă roade care se răs- 
tocit in traiul zilnic

Frontului De- 
are există o 

dar deosebit de 
definitorie pen- 

matenale con- 
se bucură gene- 

lără: ^Peste 3,5 milioane

belor ce
C« ou 

patneuce 
noastre uaere 
tile oe tovarășul Ga 
Gheorahiu-Dej. aseură. i 
t uni e de r atbo șî Leiev 
.Jtomirua. ia trecui un colt vi
tregit, de sărăcie al Europei, 
merge pe ua drum sigur, trans- 
rorminău-se intr-o tară socia
listă înaintată, cu un nrvel tal 
mai ridicat de cfviiizaiie. A- 
cesta este rodul muncii entu
ziaste, pline de abnegație a 
minunatului nostru popor, li
ber și stdpin pe propria soartă, 
conștient că tot ce realizează 
slujește propășirii tării, făuririi 
unui trai mai bun pentru toii 
cei ce muncesc— Tabloul lu
minos al realizărilor tării noas
tre oglindește voința neinirin- 
tă a poporului romîn de 
iăuri o viața fericită, de a 
patria noastră mereu mai 
gata, mai înfloritoare".

Tinerelul, mîndria întregului 
popor, nădejdea țării, înconju
rat de dragostea caldă, părin
tească a partidului, miine, la 
sărbătoarea alegerilor, alături 
de vîrstnici, își va da votul său 
candidaților F.D.P., conștient că 
votează pentru noi succese în 
înfăptuirea politicii partidului, 
pentru viitorul său luminos.

Gnre*nui 
PSTB»

Se apropie primăvara 1 Ima
ginea de fată atestă acest 
lucru: tehniciană Iulia Va- 
siliu, de la laboratorul re
gional pentru controlul se
mințelor, București, determi
nă calitatea semințelor pri
mite de la cooperativa 
agricolă de producție Oto- 

peni
Foto: AGERPRES

Extrasele din presa vremii reproduse, oglindesc bucuria cu care masele de oameni ai muncii au sărbătorit instalarea la 
cîrma țării a guvernului democrat, prezidat de dr. Petru Groza
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ngrijitorii de ani
male de la coope
rativa agricolă 
din Movileni, re
giunea Iași, au 
obținut anul tre
cut cea mai ridi

cată producție de lapte pe cap 
de vacă furajată în sectorul 
cooperatist al regiunii Iași. 
Pentru a generaliza experien
ța de aici în cooperativele a- 
gricoie de producție din re
giune. comitetul regional al 
femeilor, in colaborare cu con
siliul agricol regional și co
mitetul regional al U.T.M.. au 
organizat o consfătuire, a că
rei desfă-vurare a constituit un

perteuțâ. Nuanirui oaspețîtor 
s-a nforzt la aproape 15®

cooperativei agricole gazdă și 
îngrijitorii fruntași.

Sintetic, răspunsurile lor au 
demonstrat următoarele :

In urma unei analize a ac
tivității sectorului zootehnic, 
făcută acum trei ani, organi
zația de partid și consiliul de 
conducere s-au găsit în fața 
a două probleme ce trebuiau 
imediat rezolvate. Ca să obții 
producții mari din acest sec
tor, trebuie mai întîi să obții 
producții mari în sectorul ce-

1963, producția 
boabe la hectar 
3 056 kilograme, 
masă verde la 
Nici cea de-a i 
n-a fost pierdută din vedere. 
In prima etapă — anul 1963 
— pe baza posibilităților exis
tente, s-a trecut la alcătuirea 
unor rații științifice, în care 
unitățile nutritive și albumi- 
na digestibilă erau bine echi
librate. S-a stabilit programul 
de grajd. Studiindu-se expe-

vacă furajată cu 400 litri de 
lapte anual.

în 1964, măsurile inițiate la 
începutul anului 1963 sînt 
duse mai departe. In scopul 
asigurării unor rații cores
punzătoare calitativ și canti
tativ pentru vaci și tineretul 
taurin, a fost aplicată o sche
mă de conveier verde, care să 
asigure nutrețuri verzi pe o 
perioadă mai lungă, în felul 
următor : de la 20 aprilie la 
10 mai s-a administrat seca-
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la întrebările studenților ; a 
căpătat o mai largă răspîndi- 
re metoda dezbaterilor pe 
marginea unor referate întoc
mite de studenți. Studenții 
anului II ai Facultății de fi- 
zieă. bunăoară, la simpozionul 
..Succese ale poporului nostru 
în realizarea planului șesenal“ 
au prezentat patru referate. 
Aces.tea au fost întocmite de 
către grupe de studenți și au 
oglindit în mod sugestiv rea
lizările poporului nostru în 
primii 5 ani ai șesenalului. 
In mod asemănător au fost 
organizate dezbaterile despre 
„Viața nouă a poporului nos
tru oglindită în artă“ de către 
studenții anului II ai Facultă
ții de muzieă de la Institu
tul pedagogie de 3 ani.

In scopul aprofundării u- 
nor probleme din tematica 
ciclului de conferințe referi
toare la politica partidului 
nostru de dezvoltare a indus
triei, a agriculturii socialiste, 
au fost organizate vizite 
întreprinderi industriale 
unități agricole socialiste. De 
obicei, cu prilejul unor astfel 
de vizite, activiști de partid 
și de stat, profesori și confe
rențiari universitari, cadre de 
conducere din unitățile vizitate 
au ținut interesante 
în fața studenților.

Comitetul U.T.M. 
trului universitar a 
nu de mult, felul în 
desfășoară învățămîntul poli
tic al studenților. Măsurile 
stabilite cu această ocazie vin 
să asigure un plus de efica
citate educativă atît ciclurilor 
de conferințe, cit și cercurilor 
teoretice ale studenților. Ele 
se referă la grija care trebuie 
manifestată în continuare 
pentru atragerea unui mai 
mare număr de conferențiari 
de prestigiu, pentru a prezen
ta expuneri. în semestrul a- 
cesta, comitetele U.T.M. din 
facultăți vor primi un sprijin 
mai eficace pentru a lichida 
rămînerile în urmă în expu
nerea unor teme — acolo un
de e cazul — a mări interesul 
studenților pentru studierea 
bibliografiei referitoare la te
mele ce urmează a fi expuse, 
pentru a organiza mai multa 
vizite și excursii, apreciate și 
îndrăgite de studenți.

în
Si

expunerial cen- analizat, care se

I. RUS
corespondentul 

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea Chij

An reînceput lucrările de hidroameliorații,

Pe șantierele

din Lunca Dunării
Pe 15 șantiere din 

Lunca Dunării au 
început lucrările de 
hidroameliorații. 
Dăbuleni-Corabia 

defrișarea 
pe 35 km,

execută 
sălciilor 
unde se va ridica un 
dig eare va apăra de 
inundații o suprafață 
de 13 600 ha. Lucrări 
de îndiguiri vor înce
pe în citrind în zona 
Seaea-Vinători-Zinmi- 
eea, Bistreț-Nedeea și 
Boreea de Jos com
partimentul IM și vor 
scoate de sub inun
dații circa 63000 ha. 
Lucrările se execută 
î» întregime cu mij
loace mecanizate.

Anul acesta se ter
mină în linii mari în
diguirile prevăzute în 
prima etapă a planu
lui de amenajare a

Luncii Dunării. In 
mai puțin de trei ani 
se valorifică astfel 
circa 300 000 ha te
renuri deosebit de 
fertile, de pe care, 
așa cum au dovedit-o 
rezultatele din anul 
trecut, se obțin, chiar 
în condiții climatice 
mai puțin favorabile, 
recolte de 5 000-6 000 
kg porumb boabe la 
hectar.

Pe terenurile îndi- 
guite în ultimii doi 
ani au reînceput dese
cările, lucrări prevă
zute să 
în acest 
ha. Se 
pentru 
pei, se 
stații de pompare, 
drumuri de aeces și 
diferite alte lucrări 
menite să asigure

fie executate 
an pe 179 000 

fac canale 
evacuarea a- 

construiesc 
pompare,

buna exploatare a a- 
cestor terenuri. Lu
crările sînt mecaniza
te în proporție de 90 
la sută. O mare parte 
din aceste terenuri 
vor fi cultivate în a- 
nut în curs.

In Lunca Dunării 
se mai execută defri
șarea sălciilor pentru 
redarea în circuitul a- 
gricol a unei suprafețe 
de 8 600 ha. Pe multe 
șantiere, lucrările au 
continuat în timpul 
iernii. Au fost defri
șate, în primele două 
luni ale anului, 850 
ha. și aceste lucrări — 
scosul sălciilor, trans
portul lor și al cioa
telor și nivelatul te
renurilor — sînt me
canizate.

(Agerares)

primăvară pînă în toamnă, va
cile au avut nutrețuri verzi, 
bogate în vitamine și unități 
nutritive. în perioada de 
stabulație, au fost asigurate, 
prin valorificarea tuturor re
surselor. cantități îndestulă
toare și un sortiment bogat 
de furaje.

Acestea 
măsuri 
țăranii 
leni să 
rite de

sînt principalele 
care i-au ajutat pe 
cooperatori din Movi- 
obțină producții spo- 
lapte. Măsuri obișnui-

prezență necesară
schimb de experiență
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lor care lucrează în sectorul 
zootehnic al cooperativelor a- 
gricole de producție era bine 
să participe secretari ai orga
nizațiilor U.T.M. drn brigăzile 
zootehnice, secretari ai comi
tetelor U.T.M. pe cooperative 
agricole de producție. Era 
necesară, de asemenea, pre
zența secretarilor cu pro
bleme economice ai comitete
lor raionale ale U.T.M. Or, 
colaborarea comitetului regio
nal U.T.M. la acest interesant 
schimb de experiență s-a re
dus. practic, la sosirea în Mo
vileni, în dimineața zilei res
pective, a unui activist al co
mitetului regional.

Este evident caracterul for
mal al colaborării la organi
zarea și desfășurarea unei 
acțiuni deosebit de utile. Fap
tul acesta este bine să con
stituie obiectul urrei analize 
serioase m cadrul Biroului 
Comitetului regional Iași al 
U TAI., cu care prilej să se 
statâtească măsuri concrete 
pentru popularizarea acțiuni
lor interesante ale organiza
țiilor V.TM. din brigâz'e 

precum si a meto
delor înaintate, a experienței
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Să înceteze actele agresive 

împotriva UD. Vietnam!
din viata 

tineretului 
lumii

25 000 DE TINERI

VOR PARTICIPA

IA FESTIVALUL

DE LA ALGER

Comitetul de organizare al 
Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenți

lor, care Va avea loc la Alger 
între 27 iulie și 6 august, a dat 
publicității joi un comunicat în 
care se arată că la festival vor 
participa 25000 de tineri și ti
nere, dintre care 5 000 din Al
geria. Acesta va fi primul Fes
tival Mondial al Tineretului si 
Studenților care va avea loc 
pe continentul african.

Roma:
SOLIDARITATE

CU STUDENȚII SPANIOLI

Pe străzile centrale ale 
Romei a avut loc o de
monstrație de solidarita

te a tineretului italian cu stu
denții spanioli care luptă pen
tru „o universitate liberă". Al
te asemenea acțiuni de solida
ritate cu studenții spanioli 
s-au desfășurat la Palermo, 
Florența, Ferrara, Savona și 
Biella.

TULBURĂRI

LA UNIVERSITATEA

DIN LAGOS

Ca urmare a recentelor cioc
niri între studenți, desfășu
rate în ultimele zile la U- 

niversitatea din Lagos, arată a- 
genția France Presse, autoritățile 
nigericne au hotărît să suspende 
500 de studenți și să închidă uni
versitatea pentru o perioadă ne
determinată. In cursul ciocniri
lor s-au înregistrat mai mulți ră
niți. Acestea au izbucnit ca ur
mare a numirii unui nou prorec
tor care era de o origină etnică 
diferită de aceea a predecesoru
lui său. După părerea observa
torilor, aceste certuri din cadrul 
universității au cauze politice 
mai vechi. în cursul zilei de joi, 
mai multe grupuri de studenți, 
nemulțumiți de hotărîrea autori
tăților, au încercat să organizeze 
manifestații. Ei au fost însă îm- 
prăștiați de forțele de poliție care 
au înconjurat universitatea pen
tru a împiedica noi tulburări.

R. P. POLONA — Vedere din 
Pia/a Defilărilor, viitorul centru 

al Varșoviei

președintelui 
Austriei

VIENA 5. — Trimisul special 
Agerpres, C. Varvara, transmit,»: 
Vineri au avut loc la Viena fu
neraliile președintelui Austriei, 
dr. Adolf Schârf. în Sala Coloa
nelor din clădirea Parlamentului, 
unde s-a aflat catafalcul cu cor
pul defunctului, au făcut de 
gardă generali și ofițeri superiori 
din armata austriacă. La ora 9, 
delegațiile străine, ambasadorii 
împuterniciți de guvernele țări
lor lor de a le reprezenta Ia fu
neralii, au adus ultimul lor oma
giu defunctului.

Guvernul R. P. Romine a fost 
reprezentat de Mircea Ocheană, 
ambasadorul R. P. Romine la 
Viena.

La ora 11 a avut loc o ședință 
de doliu a Consiliului Național 
al Austriei Ia care au participat 
membrii familiei celui dispărut, 
membrii guvernului austriac și 
alte personalități ale vieții pu
blice din Austria, reprezentanții 
guvernelor străine. Cu acest pri
lej, a luat cuvîntul președintele 
Consiliului Național, dr. Maleta. 
Apoi Cancelarul Josef Klaus, care 
potrivit constituției îndeplinește 
în prezent și funcția de președinte, 
a evocat momentele mai impor
tante din viața fostului președin
te

Cortegiul funerar a străbă
tut străzile Vienei îndreptîn- 
du-se spre Zentralfriedhoff unde 
sicriul a fost coborît în cavoul 
președinților Austriei.

Problema kurdă
în actualitate

I
/UjL ncordarea din nor-
MM dul Irakului, semna
lul j lată de mai multe
Irff săptămin:, s-a ac-

: centuat. între pari.-

MNN I zanii kurzi și trupe
le irakiene s-au pro

dus ciocniri care pot pune capăt 
armistițiului încheiat la 10 fe
bruarie 1964. S-ar părea că o re
luare a luptelor pe scară largă 
devine iminentă, iar știri de ul
timă oră care provin din Beirut 
pretind că acordul din anul tre
cut ar fi fost chiar denunțat, gest 
care ar prefața un nou episod al 
războiului. „Multe indicii arată 
că guvernul irakian pregătește o 
nouă campanie împotriva kurzilor 
din nordul țării—* — scria „ST. 
CALLER TAGBLATTri Jumă
tate din armata irakiană este 
concentrată în această zonă. Ofi
ciosul guvernamental —AL JUM- 
HURIA" afirmă că unități ira
kiene au ocupat poziții in punc- 
tele-cheie din munți.

Armistițiu] din februarie 1964 
părea să inaugureze o etapă 
nouă în relațiile dintre autorită
țile de la Bagdad și kurzii care 
reprezintă, după unele surse, pes
te 15 la sută din populația țării. 
Kurzii cer egalitate deplină de 
drepturi, autonomie în cadrul sta
tului irakian, reprezentări judi
cioase în forurile de conducere. 
Firește, lista dezideratelor este 
mai amplă însă citeva din cele 
esențiale au fost acceptate de 
guvernul irakian în cursul trata
tivelor care au dus la încheierea 
ostilităților. —Acordul făgăduia 
kurzilor autonomia internă, re
prezentare proporțională in cabi
net, participare la veniturile pe
troliere irakiene și reconstruirea 
satelor avariate in timpul râzboiu-

lui — amintea „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE". Dar se pare că 
Bagdadul nu s-a gindît niciodată 
serios să îndeplinească condițiile 
armistițiului'. Concesiile reale 
ale autorităților au avut, potrivit 
unor observatori, un caracter li
mitat și nu au putut satisface ce
rințele kurde. De altfel, după 
aprecieri din sursă kurdă, nici 
promisiunile în jurul cărora s-a 
făcut o anumită publicitate nu 
au ajuns pină la punctul realiză
rii Iot. In același timp, oficiali
tățile de la Bagdad au încercat 
să obțină, practic, lichidarea de
tașamentelor armate ale kurzilor, 
ceea ce putea modifica esențial 
datele problemei. Ziarul „ST. 
G.ALLER TAGBLATT" scria: 
-Guvernul de la Bagdad a făcut 
kurzilor in convorbiri neoficiale, 
care au avut loc in toamnă, con
cesii nesemnificative. El a oferit 
eliberarea deținuților kurzi, reîn
cadrarea funcționarilor kurzi și 
compensații pentru pagube aduse 
în cursul războiului din nord. Pe 
de altă parte. Bagdadul a cerut 
dizolvarea armatei kurde, preda
rea tuturor armelor capturate și 
restabilirea administrației irakie
ne in regiunea kurdă".

Tratativele pe care liderii 
kurzi le-au angajat cu Bagdadul 
nu au scos problema din impas. 
Condiția preliminară pusă de au
torități este dezarmarea forțelor 
kurde. O asemenea cerință nu 
poate găsi un răsunet favorabil. 
Neîncrederea dintre cete dooă

PE SCURT Mitingul studenților din București

Numirea noului ministru 
de externe italian

ROMA 5 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor pentru remanie
rea guvernului de centru-stîn- 
ga, primul ministru al Italiei, 
Aldo Moro, i-a oferit oficial vi
neri dimineață lui Amintore 
Fanfani funcția de ministru al 
afacerilor externe pe care aces
ta a acceptat-o. Vineri seara, 
președintele republicii, Giusep
pe Saragat, a semnat decretul 
prin care Fanfani este numit 
ministru al afacerilor externe. 
Observatorii politici din Roma

apreciază că Fanfani va conti
nua actuala politică externă a 
Italiei de sprijinire a alianței 
atlantice, menținînd totodată 
„o poziție independentă în le
gătură cu unele probleme*.

Pe de altă parte, agenția 
A.N.S.A. publică o declarație a 
lui Scelba, liderul curentului de 
dreapta al Partidului democrat- 
creștin, în care se spune că nici 
el și nici alți membri ai curen
tului nu vor intra în guvernul 
Moro.

părți nu numai că nu s-a risipit, 
dar se adîncește. ImpEcațide ei 
trebuie calculate pe un plan mai 
larg. Ziarul „AL MANAR* ob
serva că ruptura intervenită între 
kurzi și oficialitățile irakiene 
„aduce prejudicii intregn țări*. 
La Bagdad se invocă necesitatea 
de a se recurge la a*, imite mă
suri „pentru a restabili ordinea 
în legiu.’nte dir> nanU țării*. 
CondocătOTu irakieni reînDoăese 
deciarațnte prin care promt o 
reglementare pașnică a paobkmeî 
kurde și dau asigurări privind 
drepturile kurzilor. Dar încălcă
rile armistițiului s-au înmulțit 
pină la un punct care inspiră în
grijorarea. Tulburările din zonele 
kurde au fost urmate de ciocniri, 
iar acum luptele izolate preves
tesc o înfruntare de proporții.

Știri din Beirut acreditează 
ideea că s-a consumat o ruptură 
în dialogul dintre liderul kurd 
Mustafa Barzani și guvernul ira
kian, înseamnă aceasta reluarea 
războiului ?

E. O.

Comentariul zilei

Wilson la Bonn

■
I stăzi încep la Bonn convorbi- 
| rile Wilson—Erhard. Progra- 
1 mele celor două prime vizite 

pe continent ale premierului 
britanic (zilele acestea în IUF.G. 
și în 3—4 aprilie la Paris) au 
fost fixate într-un moment cînd 

în capitala engleză se manifestă un mare 
interes pentru eventuale relații între Marea 
Britanie și Piața comună. Nimic nu pare să 
indice că, în pofida ultimei inițiative (atri
buite lui Wilson), inițiativă vizînd contopi
rea celor șase (Piața comună), cu „cei 
șapte" (Zona liberului schimb), o asemenea 
temă ar putea fi abordată la Bonn altfel 
decît într-o perspectivă cu totul istorică. 
Divergențele economice și politice dintre cele 
două grupări economice nu s-au atenuat 
cîtuși de puțin, iar actuala fragilitate a eco
nomiei britanice nu e un factor pozitiv pen
tru abordarea unei apropieri sau contopiri 
între A.E.L.S. și Piața comună. în același 
timp, e limpede că o discuție mai amplă 
între Londra și Bonn pe această temă e greu 
de angajat acum, dată fiind situația din 
partidul de guvernămînt democrat-creștin, ai 
cărui lideri „sînt din ce în ce mai obligați, 
în acest an electoral, să ascundă sau să 
amăne problemele controversate, pentru a-și 
apăra unitatea precară" (TIMES). Orientîn- 
du-ne după unde surse oficioase britanice, 
reiese, de altfel, că nici guvernul de la Lon
dra nu urmărește de fapt, actualmente, decît 
realizarea unor acorduri limitate între cele 
două grupări economice și — mai ales — 
găsirea unor posibilități de cooperare între 
Anglia și Piața comună. Acest interes prac
tic, imediat, poate fi lesne înțeles dacă ne 
gîndim la dificultățile prin care trece econo
mia britanică. „Nu este surprinzător — no
tează TIMES — că vest-europenii se întrea
bă dacă valul de cuvinte pronunțate în ulti
mele zile de Wilson în legătură cu Europa 
nu ascund în realitate dificultățile Marii 
Britanii în domeniul economic". într-un ast
fel de context unii observatori sînt tentați 
să pună pe primul plan mobilurile economice 
ale tratativelor anglo-vest-germane. în acest 
sens, au atras atenția repetatele aluzii ale

premierului Wilson la „necesitatea reglemen
tării problemelor financiare legate de men
ținerea armatei britanice de pe Rin". Anglia 
cheltuiește în prezent 85 milioane lire ster
line pe an pentru a menține aproximativ 
52 000 soldați și ofițeri în R.F.G., fapt care 
grevează serios asupra bugetului britanic și 
duce la mărirea deficitului balanței de plăți, 
împreună cu alte obligații militare, aceasta 
concură la micșorarea capacității competitive 
a produselor britanice într-un moment cînd 
Anglia suferă concurența crescîndă a mo
nopolurilor din alte țâri occidentale și, în- 
tr-o măsură însemnată, a celor din R.F.G. 
Wilson va căuta să obțină din partea parte
nerilor săi vest-germani o mai mare contri
buție la întreținerea trupelor de pe Rin, 
prin sporirea achizițiilor militare ale Bonnu
lui în Anglia. E greu de prevăzut dacă, și 
în ce măsură premierul britanic își va im
pune punctul de vedere. Fapt este că, în 
ciuda insistentelor Londrei, compania vest- 
germană „Lufthansa" a anunțat zilele tre
cute că va achiziționa avioane americane de 
tip „Boeing-737* în loc de avioane britanice 
de tip „BAC 111*. Ceea ce nu este de bun 
augur pentru abordarea problemelor legate 
de întreținerea „armatei de la Rin* și, în 
general, de eventuala contribuție vest-ger
mană la ușurarea situației financiare a Marii 
Britanii.

Dacă coordonatele convorbirilor pe teme 
economice sînt mai ușor de întrevăzut, agen
da politică a tratativelor Erhard—Wilson e 
mai dificil de conturat Unele surse londo
neze au insistat in ultimele zile asupra lo
cului important pe care-1 va ocupa problema 
creării unei forțe nucleare în cadrul NATO. 
Agenția REU 1 EH sugera că „discuțiile de 
la Bonn vor constitui un bilanț al îndelun
gatelor tratative bilaterale privind FA.AL 
și F.NA, bilanț ce va fi urmat de • confe
rință a membrilor N.A.T.O. pentru rezolva
rea definitivă a problemei forței nucleare 
integrate". Rămâne de văzut dacă bilanțul 
la care se referă agenția britanică va putea 
fi făcut cu ușurință, cunoscute fiind diver
gențele ce separă Bonnul de Londra (nu 
sînt decît trei săptămîni de cînd guvernul 
vest-german și-a exprimat rezervele și nemul
țumirea față de varianta britanică a integră
rii nucleare atlantice, considerind că această 
variantă nu oferă cele mai bune posibilități 
de acces la armele nucleare). Există îndoieli 
cu privire la însăși dispoziția interlocutorilor 
vest-germani de a aborda în acest moment, 
în mod decisiv, chestiunea integrării nu
cleare atlantice. „Se afirmă — menționează 
NEW YORK HERALD TRIBUNE — că 
Erhard ar fi extrem de prudent fața de 
F.N.A. deoarece știe că această formulă nu 
este mai acceptabilă Franței decît F.N.M.

și nu dorește o răcire acum, după Ram
bouillet". LE MONDE semnala chiar că 
„guvernul federal ar fi făcut cunoscut, intre 
altele, că nu ar dori începerea unor conver
sații multilaterale asupra F.N.A. înaintea 
alegerilor din toamnă".

Privite din Londra, obstrucțiile vest-ger- 
mane la proiectul britanic par a fi conside
rate „mai degrabă o presiune in plus pentru 
a obține concesii engleze decît o încercare 
de a face pe plac Parisului* (GUARDLAN). 
Din același unghi înclină să vadă lucrurile 
și DIE WELT care se exprimă în termeni 
voit evazivă: „La Bonn domnește impresia 
că Wilson are totuși ceva de oferit" (acest 
„ceva" se referă, probabil, la așteptările de 
a se face concesii prin înlăturarea din va
rianta F.N_A. a acelor prevederi privite la 
Bonn ca neasigurînd accesul rapid la butonul 
nuclear). în această lumină nu putem să nu 
subliniem din nou pericolul evident pe care-1 
prezintă pentru pacea lumii orice pas pe 
care l-ar face cercurile militariste vest-ger- 
maDe spre accesul la arma nucleară.

Desigur, nu ne putem aștepta la o totală 
împăcare a intereselor contradictorii șă la o 
renunțare la lupta pentru influentă între 
Londra și Bonn. Unii observatori oprniază că 
prioritatea acordată de britanici Bonnului 
(vizita lui AA ilson in capitala vest-germană 
o precede pe cea la Paris reprezintă toc
mai o etapă a acestei lupte pentru influență. 
„Wilsnn — remarcă OBSERVER — știe ca 
perspectiv a unei ințetegen franeo-bri tamce 
nu e detec ispititoare la Bonn și d știe 

dra nu poate fi • sursă de buci»ie pentru 
Paris. Mai presus de taate. d >ș> dă seama 
eă perspectiv a nani dezgheț total franco- 
vest-gennan n-ar avantaja Anglia'. Mar ex
plicit. săptâmirului ECONOMIST acreditea
ză ideea că Wiison va încerca să folosească 
convorbirile cu Erhard „spre a-și asigura • 
poziție cit mai puternică la ulterioarele tra
tative din capitala Franței* (în limbaj mai 
puțin voalat aceasta înseamnă: folosirea vi
zitei la Bonn pentru presiuni asupra Pari
sului!. Cu mai puțină grijă pentru stilul di
plomatic TIMES preciza: -La ultima sa 
conferință de presă, generalul de Gaulle a 
arătat o preocupare crescindă față de pu
terea Germaniei occidentale. Această preo
cupare l-ar putea determina să privească mai 
frecvent peste Canalul Minecii. Și s-ar putea 
ca stafia unei colaborări mai apropiate intre 
Bonn și Londra să grăbească acest proces".

în ce măsură, lanțul contradicțiilor inter- 
occidentale va fi afectat, modificat, influențat 
de convorbirile Wilson—Erhard e greu de 
precizat. Unele clarificări sînt însă de aștep
tat după tratativele ce încep la Bonn.

EM. RUCAR

LONDRA. — Vineri pentru 
prima oară de la venirea sa 
la putere, guvernul labu
rist britanic a fost pus în 
minoritate în Camera Co
munelor. Aceasta a adoptat 
— cu 128 de voturi pentru și 
117 contra — o moțiune a o- 
poziției conservatoare în care 
se cerea ca proiectul de lege 
privind suprimarea pedepsei 
cu moartea în Anglia să fie 
retrimis Camerei, fără a fi 
discutat de comisia specială 
înființată de guvern.

Potrivit observatorilor, în- 
frîngerea suferită de guvern 
nu are însă nici un fel de re
percusiuni politice, deoarece 
este vorba de un vot procedu
ral, a cărui consecință poate 
fi numai împiedicarea încheie
rii discutării acestei legi în ac
tuala sesiune parlamentară.

NEW YrORK. — La Națiunile 
Unite au avut loc consultări în 
legătură cu viitoarea activitate a 
Comitetului special pentru opera
țiile destinate menținerii păcii, 
care va examina căile de înlătu
rare a greutăților financiare în- 
tîmpinate actualmente de O.N.U. 
Potrivit agenției Associated Press, 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și președintele Adunării 
Generale, Alex Quaison-Sackey, 
au avut întrevederi separate cu 
ambasadorul american, Francis 
Plimpton, și ambasadorul sovietic, 
Nikolai Fedorenko.

LONDRA. — lntr-o emisiune În
chinată folclorului din țările bal
canice, postul de radio B.B.C. a 
transmis un program Închinat fol
clorului romln, prezentat de cu
noscutul folclorist A. L. Loyd. A- 
cesta a reprodus pe larg în tra
ducere proprie fragmente din cele 
mai vechi și mai frumoase balade 
romlnesti ca : „Miorița", „Mihu 
Copilul". „Radu Calomfirescu" sl 
altele.

NAIROBI. — La Nairobi con
tinuă lucrările sesiunii Consi
liului ministeral al Organizației 
Unității Africane. Vineri, în ca
drul unei ședințe plenare închi
se, Consiliul ministerial al 
O.U„A. a examinat situația din 
Congo (Leopoldville).

Luind cuvântul la dezbateri, 
reprezentantul Guineei a con
damnat intervenția imperialistă 
in Congo.

Conducătorii forțelor răscu
late din Congo au difuzat la 
Nairobi un comunicat adresat 
sesiunii Consiliului ministerial 
al O.UJA., semnat de Thomas 
Kanza, in care se arată că re
voluția începută de poporul 
congolez va continua pină la 
liberarea totală a Congoului.

I
eri seară, la Casa 
de cultură a studen
ților din București, 
a avut loc un mi
ting de protest îm
potriva repetatelor 
acțiuni agresive în
treprinse de S.U.A. față de R. D. 

Vietnam. La miting au luat 
parte peste 2 000 de studenți ro- 
mîni și colegi ai lor din diferite 
țări ale lumii care învață în Ca
pitala patriei noastre. Sala de 
festivități devenise neîncăpătoare 
pentru mulțimea celor prezenți. 
Sute de studenți care nu au mai 
putut pătrunde în sala plină pînă 
la refuz au ascultat la difuzoa
rele instalate în club și în holu
rile casei de cultură cuvântările 
rostite de colegii lor. Tineretul 
universitar bucureștean a mani
festat cu tărie solidaritatea sa 
deplină cu eroicul popor vietna
mez, cu tînăra sa generație.

Mitingul a fost deschis de 
Dan Marțian, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.M., se
cretar al Comitetului U.T.M. diu 
Centrul universitar București. El 
a exprimat indignarea tineretului 
nostru universitar față de noile 
acte agresive pe care S.U.A. le-au 
săvîrșit împotriva R. D. Vietnam, 
țară socialistă frățească. Vorbito
rul a subliniat că aceste atacuri

In numele studenților din R.D. 
Vietnam care învață în țara noa
stră a vorbit Phan Van Minh. 
Studentul vietnamez a înfățișat 
tabloul actelor samavolnice săvîr- 
șite de imperialiștii americani îm
potriva R. D. Vietnam prin bru
tala încălcare a celor mai ele
mentare norme ale dreptului in
ternațional. Aceste acte cu carac
ter de război nu au nici un fel de 
justificare și ele nu vor reuși să 
intimideze poporul vietnamez 
care în partea de nord a țării 
sale și-a făurit o viață nouă, iar 
în sud luptă cu abnegație pentru 
libertate. Extinderea războiului 
în peninsula Indochineză nu-i 
va salva pe agresori de la înfrân
gere. Mișcarea de eliberare națio
nală din Vietnamul de sud a 
devenit o mișcare a celor mai 
largi mase din această parte a 
Vietnamului. Vorbitorul a scos 
în evidență că în toată lumea 
oamenii iubitori de pace își ma
nifestă activ solidaritatea cu dîr- 
zul popor vietnamez și condamnă 
cu energie pe promotorii politicii 
de agresiune.

Aspirantul Hu Nai Jen, din 
R. P. Chineză, a înfierat actele 
de extremă gravitate pe care im
perialiștii americani le-au comis în 
Vietnam și și-a exprimat convin
gerea că poporul vietnamez va

quimedes Paredes din Venezuela, 
și Arși Garaghiozi din R. P. Al
bania au condamnat acțiunile 
războinice ale S.U.A. în Vietnam, 
au cerut să se pună capăt ames
tecului inadmisibil în treburile in
terne ale poporului sud-vietnamez 
și intervenției militare în Viet
nam, ,să se aplice cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva din 1954.

Prin aplauzele celor prezenți, a 
fost aprobată o moțiune de pro
test în care se spune printre al
tele : „împărtășind pe deplin în
grijorarea resimțită în lumea în
treagă în legătură cu cursul peri
culos pe care îl iau evenimentele 
din Asia de sud-est, cerem cu 
hotărâre să înceteze imediat ac
țiunile agresive ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam și interven
ția militară americană în Vietna
mul de sud, să fie retrase toate 
trupele străine și materialele lor 
de război din această parte a lu
mii, să fie aplicate cu consec
vență acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Indochina 
și să fie respectat dreptul sfînt 
al popoarelor din această parte 
a lumii, ca și de pretutindeni, de 
a-și organiza viața și de a-și ho
tărî soarta după propria lor vo
ință, potrivit propriilor lor inte
rese și aspirații.

Ne exprimăm profunda simpa-

PE SCURT
Sârbăioarea

Ghanei

■
’ oporul ghanez săr- 

I bătorește astăzi uu 
j eveniment de sea- 
i mă din istoria țării 
I sale : proclamarea 
l independenței na

ționale. Cu 8 ani în 
urmă, la 6 martie 1957, în locul 

fostei colonii engleze Coasta de 
aur, pe harta Africii a apărut un 
nou stat independent: Ghana.

Proclamarea independenței 
Ghanei a fost o expresie a alin
tului mișcării de eliberare națio
nală care a cuprins în ultimul 
deceniu popoarele coloniale din 
Africa. Trei ani mai tîrziu Ghana 
a înlăturat și statutul de domi
nion în cadrul Commonvealthu- 
lui. La referendumul din 1960 a- 
supra noii constituții, poporul 
ghanez s-a pronunțat pentru o 
republică suverană și unitară.

In perioada care a trecut de la 
dobîndirea independenței tânărul 
stat african a obținut succese în 
munca de înlăturare a vestigiilor 
trecutului, de dezvoltare a econo
miei și culturii naționale și de 
ridicare a nivelului de trai.

Cu prilejul marii sărbători a 
Ghanei, anivess area proclamării 
independenței de stat, poporul ro- 
min. tineretul, urează poporului 
și tineretului ghanez noi succese 
în munca și lupta pentru întări
rea independenței pen
tru dezvoltarea economică a țării, 
pentru pace p progres social.

In timpul mitingului

creează grave prunejdii pentru 
I pace nu numai în Asia, ci și în 

lumea întreagă.
Nicolae Irimia, secretar al 

Consiliului Uniunii asociațiilor 
studenților din Centrul universi
tar București, a relevat în cuvîn
tul său că noul act agresiv, de 
extremă gravitate, comis de 
S.U.A. a avut loc într-un moment 
în care politica războinică este 
condamnată de opinia publică 
mondială, cînd se înmulțesc pre
tutindeni glasurile care cer să se 
respecte suveranitatea și inde
pendența R. D. Vietnam, să se 
pună capăt războiului de esență 
colonialistă împotriva poporului 
vietnamez. Politica imperialistă 
în Vietnam a intrat într-un im
pas și cercurile cele mai agresive 
din S.U.A. încearcă să găsească 
o ieșire pe calea aventurilor răz
boinice prin extinderea teatrului 
operațiunilor militare. O aseme
nea politică este lipsită de viitor 
și va suferi noi și noi eșecuri. în 
încheiere vorbitorul a arătat că 
exprimind profunda solidaritate 
cu poporul și tineretul vietna
mez, sprijinind ferm poziția gu
vernului R. P. Romine, studenți
mea romină cere să se pună ca
păt provocărilor împotriva R. D. 
X ietnam, să se înfăptuiască acor
durile de la Genes a, să se res
pecte dreptul sacru al poporului 
vietnamez de a-și decide soarta 
potrivit voinței sale. Lupta po- 

I porului vietnamez 'a triumfa 
I pentru că este dreaptă si na e-

nstă forță ia lume rrpi'n-5 să 
I o infriegă

duce la victorie cauza sa mă
reață.

Studentul algerian Stitâ Ham- 
mad a subliniat implicațiile pe 
care agresiunea S.U.A. din Viet
nam le are pe plan mondial, re
levând îngrijorarea și indignarea 
cu care opinia publică reacționea
ză la cursul primejdios pe care 
îl capătă tot mai mult politica 
americană în Asia de sud-est.

Studenții Johanes Subroto din 
Indonezia, Kampai Kunala din 
Laos, Ousmane Ba din Mali, Ar

tie și solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez pentru a- 
părarea independenței naționale, 
a integrității teritoriale, pentru re- 
unificarea și dezvoltarea pașnică 
a patriei sale".

In încheiere, studenții romîni și 
străini participant! la miting au 
adresat Ambasadei S.U.A. la 
București o telegramă de protest 
în legătură cu acțiunile agresive 
îndreptate împotriva poporului 
vietnamez.

M. R.

Opinia publică mondială înfierează 
acțiunile primejdioase 
ale S.U.A. in Vietnam 

Declarația guvernului R. P. Chineze

GHANA — Studenfi intrînd într-unul din amfiteatrele Univer
sității din Accra

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sclnteii”, TeL 17.60.10. Tiparul! Combinatul Poligrafic „Casa Scintell",

PEKIN 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, guvernul R. P. Chineze a 
dat publicității la 4 martie o 
declarație în legătură cu recentul 
atac al aviației americane asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. Gu
vernul chinez sprijină declarația 
din 3 martie a guvernului R. D. 
Vietnam și condamnă politica 
Statelor Unite, expusă în „Car
tea Albă* publicată recent de 
Departamentul de Stat

In declarația guvernului R. P. 
Chineze se arată că Statele Unite 
sînt cele care au împiedicat re
uniri sarea pașnică a Vietnamului 
violind acordurile din 1954 de 
ia Geneva si ridicând astfel po
porul din Vietnamul de sud la 
luptă și rezistență. „Cînd regimul 
marionetă instalat de S.U„A. în 
Vietnamul de sud a eșuat, Statele 
Unite au trimis propriile lor ar
mate. Intervenția armată ameri

cană a dus la intensificarea lup
tei poporului sud-vietnamez. Do
minația reacționară americană în 
Vietnamul de sud a devenit atît 
de nepopulară, îneît nimeni nu 
poate crede că lupta armată a 
poporului sud-vietnamez este o 
așa-numită campanie susținută de 
Hanoi și nu rezultatul inevitabil 
al acaarei dominații reacționare".

„Singura modalitate de rezol
vare a problemei constă în înce
tarea imediată a intervenției și 
agresiunii în Vietnam și retrage
rea imediată a tuturor forțelor 
armate ale S.U.A. din Vietnamul 
de sud în conformitate cu acor
durile din 1954 de la Geneva".

Poporul chinez, se spune în în
cheierea declarației, sprijină cu 
fermitate poporul vietnamez fra
te, care este hotărît să ducă pînă 
la capăt lupta împotriva imperia
lismului american.

Protestul participanților la Conferința 

popoarelor indochineze
PHOM PENII 5 (Agerpres). — 

Conferința popoarelor indochi
neze își continuă lucrările în ca
pitala Cambodgiei. In ședința de 
joi a rostit o cuvîntare șeful sta
tului cambodgian, prințul Noro- 
rodom Sianuk. El a declarat că 
recentele acțiuni agresive ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam

fac mai necesară ca bricînd uni
tatea țărilor din această regiune 
a lumii.

In ședința de joi seara, partici- 
panții la conferință au aprobat 
în unanimitate textul unei scrisori 
către președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, protestând împotriva 
acțiunilor agresive americane la 
adresa R. D. Vietnam.

Moțiunea unor parlamentari laburiști
LONDRA 5 (Agerpres). — Un 

grup de 45 de deputați laburiști, 
aparținînd aripei de stînga a 
partidului, au depus o moțiune 
în Camera Comunelor în care 
cer guvernului britanic să se de
solidarizeze de politica S.U.A. în 
Vietnam. Moțiunea declară că

este de cea mai mare importanță 
pentru pacea mondială ca guver
nul britanic să declare fără echi
voc că, dorind sincer să mențină 
alianța cu S.U.A., se află în im
posibilitate de a susține această 
țară în războiul pe care îl duce 
în Vietnam.


