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Fericirea de a fi ceea ce sîntem,
cetățeni ai Republicii Populare Romine, harnici fi pațască 

constructori de oțel, piine și carte, autorii celei mai mari vic
torii din istoria acestei țări — statornicirea definitivă a —ni 
lismului la orașe și sate — stăpini pe pămintul pe care ne-am 
născut, liberi făuritori ai propriului nostru destin 1

Pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii,

pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor

R 
U

Politica științifică, marxist-leninistă, a Parti
dului Muncitoresc Romîn,
înțeleptul nostru conducător, cel ce a dat vieților noastre 

sensul nobil al muncii pentru fericirea tuturor, arhitectul desă- 
vîrșit al marii construcții care se desfășoară pe șantierul țării 
întregi, conștiința vie și veșnic trează a poporului romin. al 
cărui talent și capacitate de creație le-a descoperit și le-a 
transformat într-o uriașă forță în plină desfășurare!

Victoriile eroicei noastre clase muncitoare,
clasa, care, conștientă de marea sa misiune, a luat, sub con

ducerea partidului, intr-o clipă de mare răscruce a istoriei, 
destinele țării in mîîni; clasa care, pornind cu însuflețire la 
transformarea radicală a țării, a înălțat o industrie puternică 
și înfloritoare, intr-un ritm care continuă să uimească întreaga 
lume (producția globală este astăzi de opt ori și jumătate mai 
mare ca în 1938, între anii 1960—1964 s-a dublat — iată date 
statistice de natură să ne umple sufletul de mîndrie); votăm 
pentru clasa care a înțeles prima in această țară că baza feri
cirii poporului trebuie clădită din oțelul cel mai trainic și mai 
curat — clasa care răspunde cu un înalt spirit patriotic și eroic 
chemărilor partidului, gata trup și suflet pentru noi bătălii pe 
frontul pașnic al construcției socialiste in patria noastră !

Succesele oamenilor muncii de pe ogoare,
ale țăranilor care, crezind cu întreaga lor ființă în cuvîntul 

partidului, au pornit, milioane, pe drumul unei vieți radical noi. 
pe drumul socialismului, unindu-se in muncă, desfășurând o 
largă ofensivă asupra pămîntului, slujiți de forța a zeci de mii 
de tractoare și a științei agricole, obținînd producții agricole 
sporite, făurindu-și prin munca lor liberă și înfrățită bunăstarea 
pe care au visat-o și pentru care au căzut pe brazdă părinții 
și străbunii lor, sub gloanțele stăpinilor de odinioară.

Realizările științei și culturii romînești,
ale intelectualilor ieșiți ca niște lujeri din solul plin de 

seve puternice ale conștiinței poporului; victoriile celor care 
continuă cu credință și mîndrie tradițiile strălucitoare ale 
înaintașilor, ducînd mai departe făclia lui Vlaicu, Marinescu, 
Racoviță, Babeș, Eminescu, Enescu, Brîncuși, ridicind coloa
na fără de sfîrșit a geniului poporului nostru pe noi înălțimi.

Bucuria de a trăi din ce în ce mai bine,
de a vedea orașele și satele înflorind în diminețile senine 

ale anilor socialismului; de a simți asupra propriei noastre 
ființe fireasca și zilnica revărsare a bogățiilor țării, pe care 
noi înșine Ie producem printr-o muncă ridicată, prin lege, 
la rangul de onoare.

împlinirea setei de a învăța,
concretizată în realizarea de ample semnificații din isto

ria poporului nostru, săvîrșită de către statul democrat-popular, 
care a asigurat tuturor copiilor țării, in număr de trei milioane 
și jumătate, condiții optime de învățătură; condiții care în
seamnă practic că întregul nostru învățămînt elementar, mediu 
și superior este complet gratuit — copleșitoare cucerire a po
porului, ale cărei rezonanțe se vor propaga cu imense conse
cințe asupra viitorului țării.

Democratismul orînduirii noastre socialiste,
pentru dreptul de a fi liberi să ne conducem destinul, drep

tul ca țara să aibă Ia cirma sa pe muncitor, țăran și savant, pe 
cei care-i sint adevărați fii și stăpîni.

Votul nostru cuprinde la un loc — îngemănînd într-un 
singur buchet mulțimea de raze ale unui sentiment de bucu
rie — fericirea de a fi cetățeni ai unei țări libere și infloritoare, 
cinstirea muncii eroice a clasei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității, recunoștința pentru izbînzile și drepturile 
cucerite. Votul de azi e viza pe care poporul o pune cu propria 
sa inimă pe înțeleaptă politică a partidului, căruia faptele îi dau 
cu fiecare an o tot mai strălucită confirmare. Așa cum arăta to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în recenta cuvîntare ținută 
la posturile de radio și televiziune: „TABLOUL LUMINOS AL 
REALIZĂRILOR ȚĂRII NOASTRE OGLINDEȘTE VOINȚA 
NEÎNFRÎNTĂ A POPORULUI NOSTRU DE A-ȘI FĂURI O 
VIAȚĂ FERICITĂ, DE A FACE PATRIA NOASTRĂ MEREU 
MAI BOGATĂ. MAI ÎNFLORITOARE".

Noi, milioanele de tineri ai țării, trăim ziua de 7 martie ca 
pe o sărbătoare, cu inimile pline de bucuria de a trăi cei mai 
frumoși ani ai noștri în epoca socialismului victorios. Gîndul 
nostru se îndreaptă ca întotdeauna, plin de cea mai caldă re
cunoștință, către partidul iubit, așa cum florile își îndreaptă 
chipul spre soarele care le-a dat căldura și lumina. E un gînd 
de recunoștință și dragoste, o solemnă reînnoire a angajamen
tului de a fi mereu ostași credincioși ai partidului și poporului, 
de a păstra întreaga viață în noi, vie și arzătoare, flacăra 
pură a tinereții și a pasiunii de a construi.

„Scînteia tineretului”

PARTIDULUI
Ești brațul dirz de muncitor și ești 
ogorul neoprit între hotare, 
in inima mulțimilor trăiești 
și-n noi, în fiecare.

Ești steagul roș și singele die el. 
tot visul și tot dorul de incit 
zvîcnit suiș spre țel, 
întiiul pas în marele asalt.

Ești năzuința noastră de mai bine, 
povață dreaptă și sever părinte, 
cuvînt duios ce știe să aline, 
privire spre mai sus și înainte.

Ești tinerețea împlinirii certe, 
entuziasm țîșnind incandescent, 
și adevărul strîns între coperte, 
ești viitoru-n pagini de prezent.

Ești vulturul rotindu-se semeț, 
ești pîinea și tăișul viu de spadă, 
ești bucuria noastră fără preț, 
nădejdea noastră fără de tăgadă.

Ești inima și cerul fără pată, 
în toate ești, neîntrerupt fluid, 
ești ce-i măreț și simplu totodată... 
... Există un asemenea Partid.

CORNELTU ȘERBAN

Desen de: N. POPESCU

Gn ACEST ÎN NMELE VUTORIUI LA (ARE LUCRĂM
NUMĂR! 1961: Așa va fi!—1965: Exista!

(Pag. a 2-a)

'"Pag. a J-a?



■
 . a ora cînd iți apleci privirea asupra acestei pagini, cititorule, țara întreagă, intr-un elan 

i plin de semnificații, votează! Tu însuti iți îndrepți pașii către un sediu de votare, sărbăto- 
■ rește împodobit, hotărit Hind să introdu ci în urnă un mesaj fierbinte de aprobare dat viito- 
• rului patriei, așa cum, luminos, măreț, clar și stimulator de uriașe energii se desprinde 

acest viitor din rîndurile Manifestului Consiliului National a! Frontului Democrației 
1 Populare.

înfățișarea anilor ce vin iți este, intr-adevăr, cunoscută. Departe de a fi o abstracție, o 
zare ascunsă de cețuri, ziua de mîine a patriei se află, de fapt, in plin proces de zămislire pe schele 
și pe planșetele proiectanților, pe ogoare și in la boratoare, in sălile de clasă și in atelierele artelor, 
pretutindeni unde muncesc, cu atita însuflețire fiii poporului nostru.

Convingerea profundă, de nezdruncinat, că prevederile partidului se vor înfăptui întocmai, de 
aici provine : din faptul că urmînd planul zilnic de activitate, am și început să ie dăm viată 1 Votul 
nostru, acordat astăzi celor mai buni gospodari ai țării, consfințește o realitate de nedesmințit : sin 
tem în plin avînt constructiv, în oricare domeniu al vieții avem la activ realizări și succese care 
ne-au îmbunătățit structural traiul; iar cînd ne uităm înainte, la ceea ce mai avem de făcut, știm, 
cunoscîndu-ne puterile, că vom duce totul ia bun siîrșit. Votăm astăzi pentru ca să culegem, mîine 
și in anii ce vin, roadele muncii asupra căreia st ăm, concentrați si mindri. astăzi. Pentru ca din 
piesele șlefuite una cile una să pornească in lume, la capătul benzii de montaj. mașina-unealtă ; 
pentru ca dintre schele să se desprindă, cu linii zvelte și culori calde blocul; pentru ca din ogoare 
să crească, gata de seceriș, nesfîrșită tălăzuire de aur, griul; pentru ca din piatra informă să tic
nească, eliberată de balast, statuia păsării măies tre ; pentru ca din băncile ocupate de adolescenți 
in uniforme albastre să se ridice și să pornească în viață oameni, oameni adevărați...

Am stat de vorbă cu tine, cititorule, în aceste zile premergătoare sărbătoarei de azi. Aveai zeci 
de chipuri, purtai zeci de nume, exercitai zeci de meserii, visurile și năzuințele tale nici nu puteau 
fi numărate. O singură profesiune de credință, ca o uriașă acoladă, cuprindea și îmbrățișa total 
„Votez pentru viitorul la care lucrăm".

îți dăm cuvîntul:

Mie. ca și altor peste 120 000 
de tineri, partidul mi-a deschis 
larg niște porți. înalte, adre- 
sindu-mi un singur îndemn, 
învață

Institutul nostru este tinăr ca 
atîtea alte înfăptuiri din re
giunea Oltenia. El a luat ființă 
in 1959. asind pe atunci doar 
296 de studenti si 2 secții. Azi 
institui are 5 facultăți și peste 
l 000 de studenți Dispunem de 

laboratoare moderne, bme utilate, avem un cămin cu peste 500 
«le locuri, biblioteci săli de lectură etc. in ultimii 4 ani au fost 
cate in folosința studenților o clădire nouă cu săli de cursuri și 
semmarii, o cantina cu peste 600 «ie locuri. La dispoziția noastră 
stau azi peste bă 000 volume din toate ccmenîrle de studiu fată 
de cele 7 000 de volume cite erau in 1961.

Avem toate condițiile pentru a ne implici visul nostru : să de
venim cadre de nădejde ale invătămintului de 8 ani- încrezătoare 
îmi dau votul puterii populare, insoțindu-1 cu angajamentul că 
mă voi pregăti temeinic, pentru ca Ia rindui meu să pot pregăti 
matematicienii virstei de aur a patriei — comunismul.

ELENA 
OPREA
i.'uder.td anul II 

facultatea ue a.atematici. 
Institutul pedagogic de 

3 azu — Craiova

VASILE

GHEORGHE
COCOȘ

șeful șantierului „galeria i 
de fugă" de la 

Hidrocentrala
„16 Februarie"—Argeș.

impresionant de viguroasă pe care socialismul a dat-o. ia last 
sumbrelor previziuni pomenite la începutul acestor rinduri 
■Acesta e prezentuL Dar despre Iași se poate vorbi. cu toată ia- 
crederea, la viitor. Parafraza vizează au lornu ci coauootul pre
facerilor ieșene. Ele sînt in curs de desăvirșire E?« ag loc «ha 
inițiativa si sub conducerea partidului nostra. Uimitoarea ar- 
ploare și sensul istoric ai acestor radicale prefaceri — iată cu 
motiv in plus pentru ca. alături de toți oamenii muncii, sâ-x. 
dau cu entuziasm votul reprezentanților poieni populare

TĂCU
cioban la cooperativa 
agricolă de producție 

Dumbrăveni, raionul 
Botoșani

eroismul și măreția muncii la

Mă număr printre cei care 
au bătut primii piloni in stîn- 
cile de la Cheile Argeșului. 
Am făcut parte din grupul 
constructorilor de la Bicar, 
unde venisem de pe băncile 
facultății. La Argeș, in jurul 
nucleului de la Bicaz. s-a for
mat un colectiv de peste 8 000 
de constructori. Împreună cu 
e> am trăit cele mai minunate 
clipe din întreaga mea viață : 

sute de metri deasupra Argeșului,
in adîncurile muntelui, și în subteran.

Anul acesta este pentru noi anul victoriilor, anul ii . 
La tunetele prin care apele a cinci rîuri vorgon: adunincu-s. ener
giile în marele lac, s-a înaintat pe sute și mii de metru In uriașa 
potcoavă a barajului s-a turnat un munte de beton. cepășindc-î. 
jumătatea înălțimii prevăzute. In uzina subterană se iac lucră: Ic 
de finisaj și a început montajul. Pe galeriile de fuge. asaltate ci. 
toate părțile, s-au săpat pînă acum 7 618 metri liniar..

La sfîrșitul acestui an, bolțile galeriei de fucă vor i: a.i ta pică 
în preajma Argeșului. In același timp, turbinele și generatoarele 
vor fi gata să primească vijelia apelor. Constructorii barajului 
vor mai turna încă 260 000 mc beton; Ia sfirșrtul lunii octombrie 
benele vor face ultimul lor drum aerian. Uriașul baraj va fi gate. 
In prima jumătate a anului iși va încheia drumul de sub munte, 
lung de peste 7 km, aducțiunea Topologului și se va apropia c e 
sfîrșit cel mai lung tunel — de 18 km — pe care va veni spre 
lac Rîul Doamnei. Acestea sînt angajamentele și țelurile a 8 00<j 
de oameni. Angajamentele pe care le realizăm pas cu pas, orc 
cu oră, în zile și luni, cu toată pasiunea si energia.

Iată, la drept vorbind, votul nostru 1 Sîntem mindri și fericiți 
că prin munca noastră vom dărui patriei încă 220 de megawați, 
încă 400 milioane kW oră pe an. Votul nostru este lumina- Idea
lul nostru de constructori este să făurim cît mai multe cetăți ale 
luminii, pe Lotru, pe Bistrița, pe alte cursuri de apă, îndeplinim! 
politica partidului de electrificare a țării. Pe unele, după cum se 
știe, le-am și ridicat, altele iși vor proiecta neîndoielnic silueta 
masivă în anii ce vin. Argument: ritmul în care crește acum hi
drocentrala noastră, aici, pe Argeș. Putem spune astăzi solemn șt 
fără șovăire : Vom da Romîniei socialiste tot mai multă lumină !

EMIL
ZAMFIR

| muncitor, secția celuloză 
de la Combinatul de 
celuloză și hirtie — 

Suceava

Sînt unul din cei 12 copci ar 
țăranului cooperator Darârtru 
Zamfir. dm Plcpecu-Soceeva. 
Tata ne spunea că ie trees' 
asemenea latnilii ar fi fast ~ 
toare de toarne: oricum, copte ar 
ri slugărit toată viata la stă- 
pinL Dar astăzi, iată pe sc=r*. 
cronica familei 7-an‘.r. F rale»e 
mar mare. lue. este se«kic h 
Tg. Ocna. Miha: este lăctes. 
Mucea este elev ia școai* ce

meseni dur Suceava Si io curind va b strenigar. dooă soroci sie' 
țesătoare la EiNoși. alte patru siet membre ale ccoreratrra» 

Agricole de producție dm sal. ar cere cosă fere nai maramele

nu

Dacă vreți să vedeți coope
rativa noastră agricolă de pro
ducție, poftiți, că aveți ce ve
dea! Pe 500 hectare se cul
tivă sfecla de zahăr;
degeaba, că fabrica de zahăr, 
nouă, de la Bucecea, e la o 
azvîrlitură de oăț. Dar să vor
besc mai bine de sectorul nos
tru zooteanic. Cuprinde peste 
1 000 oi, aproape 700 bovine. 
850 păsări matcă 30 scroafe 
puierniță, un saivan pentru oi,

trunde tot mai adine in tainele

Nu cred că voi surprinde 
prea mult afirmind că, votin- 
du-i pe candidații F.D.P., votez 
pentru mai mult oțel; iar așa 
cum văd lucrurile, mai mult 
oțel înseamnă mai multă pu
tere, mai multă bunăstare. Da
că in lunile ianuarie și iebrua- 
rie echipa pe care o conduc a 
continuat să fie fruntașă în în
trecerea socialistă, elaborînd 
peste 300 de tone oțel in plus 

față de plan, mă angajez în fața tovarășilor mei să muncesc cu 
și mai multă însuflețire ; să elaborez numai oțel de calitate; sa 
folosesc într-o măsură și mai mare experiența profesională, teore
tică și practică, dobîndită în anii din urmă. Căci știu bine că, de 
la o vreme, trebuie să ținem pasul nu numai cu timpul, ci și cu 
propriile noastre realizări.

Mă uit la Hunedoara noastră. In ultimii patru ani, adică in 
cursul unei singure legislaturi, capacitatea oțelăriilor hunedo- 
rene aproape că s-a dublat prin intrarea în funcțiune a celor patru 
cuptoare Siemens Martin de 400 tone fiecare. Prin construirea 
furnalului de 1 000 ni c, cel mai mare furnal al țării, a sporit con
siderabil producția de fontă. Prin darea în funcțiune a noilor linii 
de laminoare, pentru sîrmă, profile mijlocii și benzi, a sporit 
producția de laminate. Iar prin ridicarea celor peste 5 000 de 
apartamente — siderurgiștii și constructorii, ceilalți oameni ai 
muncii din Hunedoara, trăiesc mai bine, se bucură de avantajele 
confortului într-un oraș tot mai frumos, demn de uriașul industrial 
ale cărui flăcări îl întrețin zi și noapte.

Hunedoara, orașul cu ferestre luminate de focul oțelărie:, are 
în față un mare viitor. Eu sînt unul dintre hunedorenii care vor 
din toată inima să mute, treptat, viitorul in prezent, cu fiecare 
zi de lucru, cu fiecare șarjă, cu fiecare tonă de oțel.

ALEXANDRU
NOJOGAN

prim-topitor la O.S-M. 
nr. i — Hunedoara

Sînt eleve la școala de 8 ar. Ec as: zevăcat o mesene sl «a 
asagur. nu *iaa tăia leiimil ri t>soă ce an 'j~n—»' «coeu 
profesiosală petrol-cbtare. am avut asgerc tocai oe seacă k 

Combinatul de celuloză si hirtie din Suceava. Combcaarei acesta 
a săltat dintr-o dală, puternic, viata unor locun altădată sortită 
înapoierii. Aici lucrez eu. Dar nu numai atit Am primit locuiau 
in blocurile not Profit de toate frumusețile orașului, deseori duca 
lucru le sporesc cu tovarășii mei prin muncă patriotică, sau aera 
la cinematografele — cinemascop — care s-au construit in aceș." 
ani. in preajma cetății de scaun a lui Ștefan cel Mare.

Ce să vă mai spun ? Cum muncesc ? Încerc si eu. alătun de c:-:- 
lalțî să muncesc in așa fel incit să dau produse «ie calitate. Pri

vind oleacă mai departe, trebuie să mărturisesc ci vreau — 
planuri personale — să mai adaug alte trepte ia pregătirea mea : 
doresc ca la anul să mă înscriu la școala metiie .ar mai tiran, 
aspir la școala de maiștri.

E oare prea mult ? Mă uit cumva prea sus 7 Nu cred. Tot ce 
s-a petrecut pină acum in biografia mea. in isteria celor lt frați 
ai mei și, in generat in viata generației mere îndreptățește aceste 
nădejdi. înțelegeți ? Am fost deprins de partid, de puterea noastră 
populară, în condițiile create tineretului să-o; bctârăsc biogra
fia, să-mi modei ea viata, să-mi trasez cu botiriia vutoraL Am 20 
de ani și așa s-a petrecut de ciad mă știu De aceea votul meu. 
primul meu vot, îl dau plin de rec-.i-yiș:.- .- pentru aceasu 
minunată deprindere pe care o am eu. și ku cei de-o virstă 
cu mine...

etc. S-au construit 9 grajduri, o
cn grdp furajer. La noi in cooperativa de producție, crescătorii 
de o: au — să zic mai bine : avem — condiții de muncă cum 
n-au visat ciobanii de cînd sînt Fiecare adăpost este prevăzut cu 
o cameră pentru îngrijitorul de animale; găsim aia cârti, ziare, 
aparat «ie radio. Cum să nu ne străduim să muncim cu hărnicie ?

Anul trecut am depășit venitul planificat «Un sectorul zootehnic 
cu peste 100000 lei. La oi am obținut 62 litri lapte pe cap de 
ca-e. fată «ie 55 litri planificat. Cooperativa agricolă de produc
ție are tin fond de bază de aproape 5 milioane Ici. In ce mă 
privește, in anul trecut pentru cele 300 zile-muncă am avut cu 
ce să-mi i-.destulez casa. Dar nu numai pentru aceste lucruri bune 
ne bucurăm. Școala medie dată in folosință in acest an a primit 
;â învățătură peste 1000 copii. Avem un cămin cultural 
tihnd se schimba 
3963 erau 
efectnfacac. S-a
Ratai

nou, 
des. biblioteca are peste 10 000 volume- In 

total 8 beton in comună, acum satul întreg esta 
Mat tza spital comunal șL lucru de seamă 
avem si un spital vetermar Șoseaua este 
tt două magarr» universale. Și-au ridicai 
SO case not

Am 20 de am. mesena îmi place, co- 
fckiui meu vot il dau bucuros pentru toate 
după bine, mergem spre un mai bine.

DUMITRU
ANGHEL |

raginer
Șantierul naval

Galati

In acest an. noi, constructo
rii de nave vom incepe con
struirea cargoului de 10 000 de 
tone Nici«xiată încă, din calele 
n«>astre de lansare n-au mai 
pornit asemenea uriași. Avem 
sarcini mari, dar sintem con
vinși că le vom îndeplini cu 
cinste. M-a preocupat in ulti
ma vreme stabilirea locurilor
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prorector al Institutului 
agronomic „Ion Ionescu 

de la Brad" din Iași
rudimentar utilate. Inapo.e.-ea

LUDOVIC

ue co

: „de cartiere suferinde / de

Un om de știintă burghez 
rostea înainte de 23 August 
1944 : „Despre Iași se poate 
vorbi numai la trecut A fost*, 
lașul era deci caracterizat ca 
un oraș mort, fără perspective 
și viitor. In industria orașului 
domneau iutreprindenle nuo.

economică, dezvoltarea urba
nistică haotică, spoiala de cul
tură prăfuită făcea din lași ua 
uși cu lacăte-n verigi . și de 

dugheană care vinde / fitil de lampă și covrigi" — cum cu ama
răciune îl zugrăvea Topîrceanu.

lașul zilelor noastre este, cine nu știe, orașul mcusu 
metalurgică, chimică, ușoară și alimentară modernă; orașul sate
lor de blocuri cu fațade luminoase j orașul geometriei elegoete 
a străzilor și spațiilor verzi, oraș al culturii și cercetă.-;: s - 
ce. Datorită politicii înțelepte a partidului și guvernului. 1 = ;. = 
o trainică bază economică, ce-i dă viabilitate si energie.

în această ambianță, tradițiile culturale progresiste ae u - 
ră se dezvoltă pe o treaptă superioară și, in plus, s-au inițiat si 
înaintează rapid noi domenii ale cercetării științifice. In frunte -. 
institutelor care cultivă știința se află filiala Academic: R.P F; 
Academicieni și membri corespondenți ai Academiei, un r.uma.- 
mare de cercetători științifici și cadre didactice din invațâmir.iu 
superior desfășoară o rodnică activitate. lașul, cetate universitara 
cunoaște freamătul și farmecul tinereții : orașul iși ofera bine
facerile științei unui număr de 17 000 de studenți, repartizați in 6 
institute, care însumează 28 de facultăți. în anii noștri s-a refăcut 
clădirea Universității distruse de război, s-a construit clădirea 
Institutului agronomic, s-au ridicat numeroase cămine studen
țești și cantine studențești. Peste 60 la sută dintre studenți au 
burse de stat, peste 65 la sută locuiesc în cămine.

N-am făcut decît să schițez sumar realitățile ieșene contempo
rane, dar și din aceste simple jaloane se degajă, cred, replica

SERENCI

de muncă in vederea organiză
rii mai ."-xiicioase a fluxului tehnologic la secția de asamblat 
«nontai. In acest scop am propus și s-a aplicat executarea 
asamblăm la cargourile tip Navrom după un procedeu care a 
cos la scurtarea timpului de asamblare pe cală cu 2 săptămini 
la fiecare navă -. de asemenea, am propus și s-a aplicat tehnologia 
etanșă și vopsirea secțiilor înainte de montarea pe vas, ceea ce 
a dus la scurtarea cu o lună a timpului de staționare pe cală. 
Mă gicdesc la multe lucruri care mai sînt de făcut. Și știu că le 
v«xn face, exact așa cum trebuie.

Drapelul scump al Romîniei socialiste va flutura pe catargele 
cargourilor «ie 10 000 tone. Nu va mai trece mult și ceea ce a 
■•ost un proiect îndrăzneț, va deveni producție curentă a șantieru
lui nostru naval. Viitorul se apropie cu pași repezi de noi, viito
rul bate la ușa halei de montaj. Noi, cei de la Șantierul naval 
Galati, vorind pentru candidații F.D.P.. votăm și pentru lansarea 
primului cargou de 10000 tone
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Cinci am in viața unei în
treprinderi nu sint mulți, dar 
despre schimbările survenite in 
această perioada se poate scrie 
o carte.

Lucrez la secția de montai, 
sectorul mxxomotoara. Aid, di- 
naauca prcxiocVei a Inretpstrat 
cifre se*mifjcat.ve ■ în anul 
trecui, de exerepte. producția 
de ssouxre peetrn mațma «ie

se

Comuna mea a înflorit, a devenit mai frumoasă, părinții mei și-au 
ridicat in ultimii ani o casă nouă. Pe mine m-a atras însă marele 
sa.nt er ; aici, la Galați, priveliștea întrece orice inchipuire- Și 
-ini fenc:! să particip la una din cele mai mărețe înfăptuiri ale 
socialismului in Republica Populară Romînă. Mă gîndesc cum ii 
voi întreba, peste 10—20 de ani, pe cei încă nenăscuți sau tare 
mărunți azi „Ați auzit de Combinatul siderurgic din Galați ?“ 
Și ei vor ride — „ce om e în țară să nu-1 știe !'. „Ei bine, am lu
crat și eu la temeliile lui. “ Parcă le văd ochii mari.

Acum, prin munca noastră, a constructorilor, colosul siderurgic( 
prinde viață ! Votez pentru ca inima lui să bată cît mai repede, cu 
inireaga-i putere, spre folosul poporului, spre întărirea patriei.

■ Nu doar o dată, la sfîrșitul 
unei interpretări, în sala stră
bătută de fiorii emoției artis
tice, mă încearcă un sentiment 
înălțător de mîndrie, de bucu
rie, gîndindu-mă că fac parte 
din acea generație de tineri 
crescuți și educați exclusiv în 
anii puterii populare. Ca și 
mulți alții din generația mea 
am beneficiat de o îndrumare 
plină de dragoste pentru a pă- 

măiestriei profesionale. Alături de
cele doua opere clujene, Filarmonica de Stat din Cluj, unde 
lucrez acum ca dirijor este și ea, prin cei 10 ani de existență, 
un rod aJ acestor ani înfloritori. Formarea și dezvoltarea educa- 
ției muzicale a publicului, strădania de a-i oferi tot ceea ce este 
mai valoros și mai reprezentativ în creația muzicală, începînd de 
Ia preciasicism și pină la creația contemporană autohtonă și uni
versală, iată cîteva din preocupările permanente ale Filarmonicii 
noastre. Concertele date in mijlocul oamenilor muncii din uzine, 
ue la sate, din centrele industriale, turneele în țară și peste hotare 
unde am reprezentat școala interpretativă rorninească, au consti
tuit pentru noi îndatoriri de onoare, iar apoi tot atîtea satisfacții ; 
și nu amintesc de distincția pe care am obținut-o la concursul 
internațional al tinerilor dirijori de orchestre de la Besangon decît. 
pentru a sublinia că tradiția și înflorirea școlii noastre muzicale 
se fac remarcate și peste hotare.

In rîndurile sobre ale Manifestului Consiliului Național al FDP, 
întreaga noastiă intelectualitate este chemată să-și consacre ta
lentul și cunoștințele cauzei progresului patriei, dezvoltării eco
nomiei și culturii. Lumea prietenilor frumosului s-a lărgit nemăsu
rat de mult, Votez astăzi pentru ca mulțumită condițiilor create de 
socialism muzica, arta să cucerească noi și noi poziții în con
știința contemporanilor mei.

* * *

■
 pațiul nu ne îngăduie să-ți mai facem loc, cititorule, 

și sub atîtea alte nume, cu atîtea profesii, cu atîtea 
alte planuri și visuri, cite porți, de la un capăt la 
celălalt al țării, în acest însorit început de primăvară.

Deși s-ar fi cuvenit să arătăm cum și pentru ce votea
ză oameni atit de diferiți ca VALENTIN BALAȘCA 

JO ae ani comandant secund al motonavei „Transilvania"); ca 
-- SABETA TOMA, studentă (numai cu note de 10) în anul III la 
unul din nou înființatele institute pedagogice; ca TEODOR 
GO1TA, brigadier, prin ale cărei strădanii sporesc podgoriile și li
vezile cu nobili pomi fructiferi pe coastele raionului Huși; ca docto
rița ANA PICĂ, unul din cei 1053 medici din regiunea Argeș, 
profesînd nu departe de locurile unde decenii în urmă dr. Ulieru 
consemna o situație sanitară tragică ; oameni ca scafandrul NI- 
CHIFOR PERUHIN care făcînd ranfluări în condiții dificile, de iarnă, 
retrimite în circuitul economic multe tone de fier, înghițit de 
apele Dunării cu zeci și poate cu sute de ani în urmă ; și oameni 
ca cercetătorul științific AUREL RĂDUȚ1U, din Cluj, care se 
cufundă în alte valuri, ale timpului, cercetind trecutul istoric, 
paginile de luptă ale poporului, de-a lungul veacurilor, înainte 
de marea izbîndă a libertății noastre...

Și alții, nesfîrșit de mulți.
Ei formează — toți — o singură mare familie, unită prin legă

turi puternice de muncă. Recapitulați : oțelul produs la Hune
doara de echipa prim topitorului Alexandru Nojogan va ajunge 
intr-o fază finală un complex de piese pe care Ludovic Serenci 
la Arad le va asambla făcîndu-le să devină strung. Cimentul 
fabricat la Bicaz de „morari" ca Alexandru Năstase, ambalat în 
saci fabricați de Emil Zamfir la Suceava va fi trimis apoi să intre 
in componența betonului în galeria de fugă de la Argeș, unde lu- 
creaza inginerul Gheorghe Cocoș. La rîndul ei, energia pe care o 
va produce Hidrocentrala „16 Februarie" va furniza forță altor 
uzine, va spori lumina in alte localități, va permite zootehniști- 
ior să efectueze la grajdul cooperativei mulsul electric, iar acasă 
Sd ,la?aTuz. de md$lni casnice cu micromotoare de Ia „Electro- 
motor-Timișoara.. Recapitulați prezențele din această pagină și 
veți vedea . toți acești oameni ai muncii intră în relații de muncă 
unu cu alții, lucrează practic umăr la umăr, au preocupări și suc
cese caie se continuă unele pe altele, ca paginile unei cărți.

Ceea ce urmează ei de-abia să clădească este chezășuit de teme
liile pe care, pretutindeni, le-au și pus. Am început această pagină 
cu un constructor de hidrocentrală. Să încheiem cu un altul. 
Si citind gindunle unui tinăr de 25 de ani, datele pe care el le 
relatează să observăm cum, la lumina zilei de azi, 7 martie 1965, 
zi de alegeri pentru Marea Adunare Națională și Sfaturile Popu
lare regionale, raionale, comunale și orășenești - pe cel mai 
grandiw șantier hidroenergetic cunoscut vreodată in această parte 
a lumii, planul continuă realitatea, viitorul țișnește din prezent, 
..va h crește invincibil din „există'. Iată

Mă întrebi, tovarășe repor
ter, pentru ce îmi dau votul, 
din toată inima, candidaților 
FDP ? Pentru ceea ce a început 
să fie și mai ales ce va fi aici, 
la Porțile de Fier, pentru toate 
izbinzile obținute de harnicul 
nostru popor sub conducerea 
înțeleaptă a partidului.

Am terminat facultatea de 
construcții, secția hidrotehnică 
din Timișoara în 1963. Doresc 

ca ratai reea să be un mesaj de mulțumire pentru condițiile mi- 
; -î • - i i- pe care le-am avut ca student.

Canera ăe tagreer mi ■■ început-o la cele 4 000 de trepte de la 
toăraceatrala Jt Fehraarie* de pe Argeș. Am lucrat la zona 
ceaftraU a banRIoi o apoi la galeria de fugă din lotul Oiești. 
As dori ca ratai meu să însemne și adeziunea deplină la toate 
cnastractiile infăptmte sau in «mrs de înfăptuire în țara noastră. 
La 1 septembrie 1964 «a venit ia Porțile de Fier și mi-am luat 
sarcina in primire.

Hidrocentrala de la Porțile «le Fier va avea o putere instalată 
«ie 2 milioane kW. Cele 12 hidroagregate vor produce în anul 
hidrologic mediu 10 miliarde kW/h. Partea Romîniei, adică jumă
tate, va insuma o jumătate din producția totală de energie elec
trică a Romîniei din anul 1962. Barajul va forma un brîu de beton 
care, închizînd Porțile de Fier, va deschide porțile luminii. Noi 
lucrăm in prezerv, la terasa cu ajutorul căreia vom putea evacua 
apa pregătind ridicarea centrale/electrice. Aceasta va avea 430 
metri lungime, și 66 metri înălțime, adică mai mare decît un bloc 
cu aproape 25 etaje. Unde ne aflăm noi acum, tovarășe reporter, 
vor fi și ecluzele. Noi am început deja excavațiile pentru cele 22 
milioane mc cit vor fi necesari in final precum și pregătirea te
renurilor celor 3 milioane mc beton și beton armat. Pe aceste 
locuri vor fi instalate zeci de mii de tone echipament electrodi- 
namic (turbine, generatoare, transformatoare). După cum vezi a 
inceput deja să se lucreze la calea ferată, care va avea 24 kilometri, 
între Gura Văii și Coramnic. A început deja să se lucreze și la 
refacerea șoselei pe 110 kilometri. Ne mîndrim cu hidrocentrala 
noastră care va fi una din cele mai mari din Europa. Votul nostru 
de azi înseamnă hotărîrea fermă de a îndeplini sarcinile trasate 
de partid, pentru ca hidrocentrala Porțile de Fier să devină, așa 
cum spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, un izvor de 
lumină și forță.

VIRGIL 
NICOARA
iagiaer vei de lot m

■xilardoal sistemul 
hxiroessezgetK de 

ra» jpom — Pornie de 
Fier

strgegg-. tmaajs.
rrmferîn— Baerzaci și isoaen- 
tai «xas ce pe Mures * aeve- ’. 
ia au: petaru peexuare. raai 
uistre cese na: p«3emce cen
tre mdnstnafe ale patriei

Lucrez la Uzina -Strungul" 
Arad, ia serviciul mecanir- 
Am crescut olată cu uzi- 

Ce; IO ani de cînd sînt 
tot aici făceam practica. 

Am reu-

sU:

mereu mai ounâ. Pentru aceasta
cin 
sef.
na. 

cînd 
imaginea transformărilor.

șit să producem de la an la an strunguri mai multe, cu caracteris
tici de funcționare superioare. In prezent, producem nouă tipuri 
de strunguri. Cartea de vizită a înaltului nivel tehnic la care a 
ajuns colectivul nostru este în prezent construirea strungului au
tomatizat cu înscrierea program pe bandă magnetică.

Iată de ce rîndurile din Manifestul Consiliului Național al 
F.D.P., in care este vorba de înzestrarea economiei naționale cu 
o largă varietate de mașini și utilaje perfecționate, de înalt ran
dament, ne-a produs o satisfacție uriașă. Da, văzusem cu ochii 
noștri cum politica partidului, de industrializare socialistă a Romî- 
mei se înfăptuiește ! Da, era vorba și de noi, cei de ia „Strungul", 
era vorba și de industria arădană. Am încredere in viitoarele 
noastre cărți de vizită, Votez pentru prestigiul viitoarelor cărți 
de vizită ale Aradului, pregătite încă de azi de muncitorii, tehni
cienii și inginerii orașului nostru înfloritor — umăr la umăr cu 
creatorii de bunuri, din întreagă țară,

aici, plus cițiva de ucenicie 
mi-au permis să am mereu VASILE

POPOIU
constructor 

la Combinatul siderurgic 
Galafi

obiective social-culturale — un 
școală cu 24 de clase și altele.

Cu emoție vă spun tuturor : 
Combinatul nostru siderurgic 
de la Galați, uriașul care va 
produce anual 4 milioane tone 
de oțel, a inceput deja să se 
contureze I în ultima vreme, 
aici au fost date in folosința 
obiective industriale de prim 
rang ca modelăiia, forja, caza
nul de 5 giga calorii, baza de 
construcție; iar pentru con
structori și pentru familiile lor, 

cinematograf cu 300 locuri, o

încă din anul trecut, la laminorul de tablă groasă a inceput 
montarea utilajelor. Am lucrat aici la laminorul de tablă și în 
ziua cînd s-a bătut primul pilon. Și iată-mă la axarea butoanelor 
da la fundații pentru montarea utilajului I Șînt de fel din. Călieni.



Incursiune in lumea experiențelor chimice. Cei doi elev: — 
Angela Lahman și Iulian Campaniș, din clasa a IX-a E c 
Școlii medii nr. 1 „Ștefan cel Mare' din Suceava, luaeaă ta 

laboratorul școlii
Foto: N. STELORIAN

DISCURI NOI

Recital Zenaida Pally
Cunoscuta si apreciata so

listă a Teatrului de Operă si 
Balet, mezzosoprana Zenaida 
Pally — artistă a poporului — 
prezintă pe recentul disc edi
tat de „Electrecord", un recital 
de arii din opere.

Aplaudată atit pe prima 
scenă lirică a țării cit fi pe 
cea a marilor teatre din lume, 
Zenaida "Pally confirmă in a- 
ceastă imprimare calitățile u- 
nanim recunoscute. Interpre- 
tind citeva din ariile consa
crate ale repertoriului de 
mezzosoprană din operele:

„Carmen", ^Samso* fi QiL-i*. 
.Savorita", „Bal moacei" s» 
..Werther-. valoroasa cinJdreu- 
ță realizează o adercrezi de
monstrație de arzi vocală fi 
sensibilitate muzicale.

Acompaniamentul precis fi 
bine dozat, susținut de orches
tra operei sub begheia Iu Eg - 
zzio Massini, întregește valoa
rea interpretării solistei ri a 
discului.

RADE PREDESCC 
student al ConservatO”-lui 

„Ciprian Porumbesc-*

Atit de nou e tot...
(la 7 Martie 1965)

da Marcel Bret.așu
Mă simt de-un leat cu voi, băieți și fete,
Si mă-nsumez în dulcea vorbă ..noi" 
cind ochilor li-e dat să se desfete 
cu chipuri și priveliști veșnic noi .

Atit de nou e tot ce mă-nconjoară 
și-n ce-i aievea și-n ce iar visez 
parcă votez și eu întiia oară 
de fiecare dată cind votez.

Răspunderi
de lan Brad

Să scaperi pin-13 ultimul carat
Cind oamenii iși caută anume
în tine chipul lor transfigurat
Și țara însăși te-a chemat pe nume.

Răspunde și de-ai ierbii firav fir
Și de giganticul metalic soare
Pe care îl înalți și îl resfiri
Pe marile cetăți fremătătoare.

întoarce-te mereu către izvor
Cu sentimentul fluviului ce vine
Să bea ca un cosaș dintr-un ulcior 
Neînceputa apă de straturi reci, virgine.

Tot mai puțin al tău și tot mai mult
Al vieții unanime ce te cere
Răsfrîngi ca un cristal acest tumult 
De energii, de raze, de putere.

UN TITLU
DE ONOARE

• EXPLOATAREA 
MINIERA ANT.NOASA

luuntaț pe ramură
8
I
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I
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I 
I
I 
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Minerii de aici au extra-» 
anul trecut peste pian 
25 000 tone de cărbune ș« 
au realizat economii la pre
țul de cost planificat în va
loare de peste 300 000 lei. 
Randamentul mediu pe post 
a fost mai mare cu peste 
50 kg cărbune dec it cel 
planificat

• DEPOUL C.F R. 
GALAȚI

Ceferiștii de !« acest de
pou au depășit. amr! treest. 
plasa! de transport ca 6.G3 
la setL P-.n renorcarea a
213 tresar: m toca) spon', 
in plus iată de angajaraen- 
ta! tsaL icaaju! media a 
crescut cu 1.2 ta sera. Ei an 
ecoo&zisit 2179 tooe de 
coalasrbJ coeves-,ecal 
Totodată. prodnctr-ntate-i 
nmneu a «pont cu 12.7 la 
sută, sar Ia prețui de cos*

pl—estate ce 2 22S 000 la.

• ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERA 

CIMPINA
An! truest, totar-m! £*. 

trepr.ndera a reala*: pes'e 
pian p rodise in vet-ere de 
4 odO 000 Sa. hden de «S-

s-eu aim ca 2i5 ta setă ta 
rășaCMse. 030 ta setă la
leg a 235 la cosă ia sae;ar.

Concurs

oiectivul uzinei 
noastre a adău
gat anul trecut 
la lista produselor 
din fabricația cu
rentă un număr 

sporit de turboge-
neratoare de la I la 10 MW 
hldroagregate de 5.5— 11,5 MW. 
motoare Diesel și boghiuri pen . 
tru locomotivele de 2 1C0 C.P. 
precum și alte utilaje tehnolo-. 
axe pentru .industria petrolului 
și chimiei.

Asimilarea noilor produse a 
pus in fata noastră sarcini de
osebit de importante Colecti
vele din serviciile de concepție 
ale uzinei — folosind expe
riența acumulată la realizarea 
turboacre -ațelor pentru Rafi
năria Cauhati — India. livrată 
de tara noastră, și Ia construc
ția unor grupuri de puteri mai 
mari — au aplicat La construc
ția no.ior agregate acoperirile 
calvamc» materie îooxidi- 
btie. matena> eiectroixolaf.e

< i iti aii la factor.: atmosfe
rici dm regresde calde ale gio-

Măsesje stee-Uta de pro- 
ieetaati tă tebaotog- trebc.au 
ap'icate patact ce puct ta a:e- 
Irereje de execurit De aceea ta 
secțiile oecanxă mijlocie si 
ușoară. mas ni electrice. proaec- 
tasrii sa oegaT.rm d-sextu pn- 
vîad pcoMctnl fi lebaoăogfs 
turbnes. dx M a gtrer atacul — 
Cei care aa '.a ace
ste dierjgj fpeti de socri*. *9*- 
neri, rna-m. șefi de echrpe k

muncitorii cei mai bine pregă
tiți) au explicat pe larg munci
torilor — cu desenele de exe
cuție în fată — tehnologia de 
lucru și particularitățile ace 
sleia la fiecare loc de munci.

Totuși, trecerea la uzinarea 
noilor agregate a scos la iveai* 
o seamă de greutăți Unii tineri 
nu aveau suficientă experi
ență practică Ca urmare, co
mitetul UT.M a cerut spriiin 
proieclanțiior, organizind timp 
de citeva săplămini intilnin

șini electrice, care executa pen
tru prima dată în uzină un ge
nerator electric la tensiune 
înaltă: — 11000 volti — pen
tru puterea relativ redusă de 
6 000 kW. Aici, pentru ajuto
rarea tinerilor muncitori, au 
fost folosite alte căi. Pentru 
verificarea cunoștințelor tineri
lor. comitetul UTM. a organi
zat. de pildă, u-i concurs pe 
tema „Să cunoaștem produsul 
pe care î! executăm”, cu refe
riri speciale la agregatele care

tă tehnică în toate schimburile 
peniru însușirea deplină a teh
nologiei.

Merită să fie remarcată cola
borarea și întrajutorarea între 
proiectanti. tehnologi, meta- 
lurg: și sudori din serviciile de 
concepție, care, de la termina
rea proiectului și pînă la tre
cerea in fabricație a agregatu
lui. au revăzut de zeci de ori 
proiectul si tehnologia, s-au 
consultat intre ei și au venii 
cu propuneri interesante care

NOILE PRODUSE -
BINE ASIMILATE!

«ie tinerilor muncitori din sec
țiile mecanică grea mecanică 
mijlocie și ușoară ca ingzaen 
ntemiști din sectoarele de coo- 
cepue. In urma observetitior 
Scute de mvactton. tinerii in
giner! Bebe Negrea. Josri 
Scbsutzer. Atexeodra Vaacs 
N.totae Lalei s. ai— aa pas Ia 
pamet o sene te Cell. ■ foame

AcxmaCe cegaszaties UT.M 
penau ixtărtreu cotabortru

treborea să fuscricaeze is re- 
g.zsLe tnopscaie

Pr ridăm < m complexe « ri
dicat eomsawctM X-droagrec»- 
tutai de 23 MW. Caractensbcâ 
le acest grea esce vtrizzarea pe 
scară kzgă « coasaucriet se
date ta Local ceâet txrsate. pr> 
cedes pna care se reeLzeazâ ta- 

eeooeVB de metal iz 
—rfscpecă Der «ceașcă setat a 
este zaat .■■vrrps-ț-i Coadsce- 

îaaeyci efecriv «I aeefiesetar de 
cosocgoe. care «■ riubortt

au dus in final la Îmbunătăți
rea întrecu docuBentații. Nu 
ne-am muîțziMit cuma: cu rezul
tatele obținu :e ia domeniul pro
iectăm Tehaoăogu eu preconi
zat o seamă de metode și pro
cedee avansate, cu mare efect 
asupra cahtătu «i prețului de 
cost

Preocuparea pe care am acor
dat-o asiaulăni ia cele mai 
buae cooditii a noilor produse 
s-a restrict, erșient asupra in- 
deptimm tuturor sarcinilor puse 
ta planul de producție pe 1964 
AstM. s-a realizat peste preve

NICOLkE MUDAVA 
LUMXANV PAUL

s Usxa îe tr«e-

Foto: AGERPKES

„Gae știe, dști$ă"

Ii le*itiră ci

ta ud rrmțtnrsrox Jjf 
----ta oeașcl STariaa a avri 
loc eeocaml «Ctae ftâe. cijriți* 

tocs6a rxEzaeștf i_T»4ae’. 
,Cerai s-ize -Setaa'*L
CjulmiM» — eia«ă Seata neda

uesti s-n c.aaa*. ta ceiae. âe-
OwrgȘți Bi'ași. RmFt IX*- 

cccaaca «i Sitgicna.
cămea b »-n acordM zxmaoaae 
presa. Apiasaeâe ceăas tikrva 
sole de jpecueors aa dayetat

Popas ia hlazeui de artă 
plastici de Ia Palatul Cultu

rii din lași

ÎMBUNATA țirea
CĂLITĂ ȚH

In orașele și satele din întrea- 
țară au avut loc zilele acestea 

numeroase manifestări cultural- 
artistice și educative organizate 
cu prilejul Zilei Internaționale a 
Femeie

In raionul Lenin din Capitală 
peste 200 de femei din cercurile 
de citit au audiat expuneri pe te
mele „Bunăstarea poporului, țel 
suprem al politicii partidului 
nostru- și „Orașe noi pe harta 
tării”. Lectoratele din raionul 
Tudor Vladimirescu au organizat 
un schimb de experiență în ca
drul căruia a fost prezentată con
ferința „Profundul democratism 
al regimului nostru”. La Școala 
„Dobrogeanu Gherea" din car
tierul Militari, după o conferință 
despre semnificația zilei de

derile planului produse în va
loare de aproape 43 milioane 
lei.

Experiența acumulată, orga
nizarea inai bună a procesului 
de fabricație ne-a permis să 
pregătim din timp producția a- 
nului acesta, care este mai 
mare cu 9 la sută față de cea 
realizată în 1964 Uzina va asi
mila în acest an fabricația tur
binelor cu abur de 50 MW, a 
turbogeneratoarelor aferente și 
a motoarelor Diesel de 1 250 
CP pentru locomotiva Diesel 
hidraulică De asemenea vor fi 
începute studiile preliminare 
pentru agregate hidroenergetice 
de puteri mari.

Sintem ferm hotăriti să răs
pundem prin fapte grijii, spriji
nului și încrederii permanente 
pe care partidul și statul le a- 
cordă uzinei noastre. Această 
hotărîre a constructorilor de 
mașini din Reșița este viu sti
mulată și de înaltul titlu de
cernat uzinei noastre : „Steagul 
și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramura construc
toare de utilaj tehnologic și 
mațini-unelte”. pentru rezulta
tele obținute în întrecerea so
cialistă pe anul trecut

Inp. IOAN AVRAM 
director genera!

IOAN BUCA 
secretarei comitetului U.T.M. 
Urina de construcții de mașini 

— Renta

aizația U.TAL a mobilizat ti- 
•erii și la alte forme de Însușire 
a cunoștințelor proiesioaale .- 
etmîerinte tehnice schimburi 
ăe experieață etc. Putem, desi- 
gsr, vort: si de acțiuni specifice 
«juizațM mutre. Imprtunu- 
tind din experiența vecinilor 
noștri de 1a L’zinele -Steagul 
roșu*, noi am extins in secții 
tatiativa .VERinCATIVĂ 
CUNOȘTINȚELE PROFESIO 
NALE* edecindu L Insă, în u- 
nele locnrt citeva îmbunătățiri. 
La ictrebăriie apărute fa pa 
noo. ia mod obișnuit răspun 
dean acei tineri care doreau, 
ta cnele cainrt alături de în
trebări, noi am indicat si tinerii 
de la care așteptăm răspuns, a- 
dică acei tineri care aduceau 
Beajcnsari la munca secției.

FaraleL organizația L'.TAf. a 
desfășurat • intensă muncă e- 
dncativă. ta adunările generale 
noi aa discutat despre respec
tarea dtadpitaet in muncă, res
pectarea tehnologiei, a indica
telor date de specialiști și mai
ștri. ta asemenea adunări, noi 
am invitat tagtaeri care să vor
bească tinerilor pe această 
temă.

—In încheiere o propunere : 
organizarea demonstrațiilor 
tehnologice Acțiunea pentru 
îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație continuă. Vor fi gă
site noi soluții, vor fi introduse 
noi mașini și utilaje perfecțio
nate. De aceea, alături de me
todele cunoscute care se vor a- 
plica pentru pregătirea profesi
onală a oamenilor, trebuie fo
losite și acelea care au o efica
citate imediată, un efect direct 
la locul de muncă.

V. CONSTANTINESCU

8 Martie, a urmat un program 
artistic susținut de formația de 
amatori a Căminului cultural din 
comuna Chiajna. Casa de cultură 
a raionului Nicolae Bălcescu a 
găzduit un caleidoscop electoral, 
organizat pentru femei, la care 
și-au dat concursul artiști de la 
Teatrul „C. I. Nottara”. In ra
ioanele bucureștene au fost or
ganizate, de. asemenea, vizionări 
de spectacole și de filme la care 
au luat parte peste 6 000 de fe
mei.

Aproape 15 000 de muncitoa
re, membre ale cooperativelor a- 
gricole de producție, intelectuale 
și gospodine au participat la ma
nifestări asemănătoare în regiu
nea Dobrogea.

(Agerpres)

I
n iiecare seară răz
bat, pînă in casa 
mea, in mijlocul o- 
rașului sirenele

trenurilor răsunind 
grăbite, vestind
plecarea, cerind li

ber, luindu-și zborul I Și imi a- 
duc aminte de mari idei, liotă- 
riri, inițiative și acțiuni, indrăz- 
neli, și vise, și proiecte, și des
coperiri, și ipoteze, și mesaje 
ale poeziei, unele incâ icra 
nume, toate pornind din inimi
le oamenilor noștri, din mintea 
lor și care — la fel cu toate 
trenurile iși cer plecarea, zbo
rul, ieșirea în laraul vieții si 
dacă ar putea striga ca aceste 
locomotive — ar răsuna (ara 
întreagă ca de un uriaș imn al 
bucuriei. Și văd pretutindeni 
traiectoriile luminoase ale a- 
cestor mari zboruri ale spiritu
lui creator -- și văd pretutin
deni oameni mulți, entuziaști, și 
luminoși, și inspirați — ca niș
te vestiți acari dirijind, indru- 
mind, impulsionînd toate aceste 
mari zboruri ale creației pe pă- 
mîntul Patriei. Țara întreagă e 
un zbor de mari inspirații, și 
strălucitori acari de foc stau la 
semnale și cu brațe deschise 
întîmpină și dirijează generoa
sa creație. Noaptea e plină de 
strigăte de trenuri și de un 
uriaș imn al bucuriei strigat de 
toate nerăbdătoarele, inspira
tele inițiative, descoperiri, pro
iecte, inovații, opere nepieri
toare care iși fac drum în viață, 
chemate într-una de marele 
patos al partidului.

Și cu gîndul la toate aceste 
impulsuri strălucitoare ale vie
ții — eu mă aplec spre ele, 

spre toate, fi le ies înainte, ta- 
cercînd să înfățișez in modes
te poeme măcar o părticică dia 
marea lor frumusețe.

*
Stăteam pe deal, in mijlocul 

unei vii — și pe dealul celă
lalt, sub coastă, se vedea ea 
in palmă și părea foarte aproa
pe fabrica, profilindu-se albă, 
strălucitoare; se vedeau mar 
sus liniile de decovil în- 
cingind ca niște brățări 
muntele; se vedea gura mi
nei. cariera, halda de sterii 
inaintind, uriașă, in prăpăstii, 
și, jos, pe șosea, camioane ve
nind, incărcind sacii cu mine
reu preparat, plecîntL Se auzea 
vuietul motoarelor și al mine
reului în morile de măcir at 
Soarele după-amiezu de iarne 
blîndă scălda din plin această 
așezare industrială. Pe locul 
acela — un fel de căuș uriaș in 
coasta muntelui prăvălit — iu- 
seseră mai de mult (mai exnci, 
cu vreo zece ani în urmăl niș
te petice de vii hibride, cu zar
zări si cireși în răzoare — și 
privind acum iabrica și tot ce 
mai era acolo, mă gîndeam că 
totdeauna. în copilărie, îmi plă
cuse locul acela. Mă gîndeam, 
in vreme ce priveam peisajul 
industrial că se potrivea de mi
nune în văiuca aceea, că 
pentru asemenea construcții fu
sese anume făcut locul acela și 
nu s-ar fi găsit poziție mai bună 
— mai poetică. Nu știu la ce se

POEM DESPRE PASIUNE
giodeo tovarășul geolog X'asile 
Bccal-j. cind. ta timp ce mă ui
tam ia fabrica albă, cu vuiet li
niștit. uniform șl parcă de cind 
lumea acolo — l-am întrebat re 
occfttpu.e:

— La ce te gindesl.l Ce simți 
și la ce te gindesti. 'dnd o vezi 
acuma l Te-ai gîndit sd arate 
așa suodrâ pe Iocu-ăs:a T

Cunoșteam bine toată munco 
și mai ales lupta lui pe dealu
rile acelea pentru descoperirea 
prețiosului minereu fi îl sim
țeam pe geolog puternic lingi 
mine, biruitor, prrvtndu-fi cu 
mindrie sfăpimtă. mrecuzn de
tașat. opera îndrăznelii lui fi a 
altora ca eL Geologul Vasile 
Bacalu condusese șantierul, 
lucrările de explorare și pros
pectări: fi acuma întreprinderea 
minieră mergea in plin, tabrlc^ 
înăllaiă acolo mergea ta plin 
In anul care se inchetase — 
1964 — plecase de aici o can
titate impresionantă de mine
reu prelucrat. în jurul întreprin
derii începea să se înfiripeze 
un orășel alb — iar sate'e din 
jur aveau partea lor de înflo
rire de pe aceste dealuA — 
cele mai sărace de prm partea 
locului.

— Ce simt — asta e treaba 
scriitorului și las pe seama hii
— el să-și bată capul cu asta
— a glumit geologul Bacalu 
Dacă nt-am gîndit că tot ce ve 
dem aici are să fie așa i 
Să știți că m-am gîndit. In

Traian Coșovei

fiecare stîncă geologului I 
se pare că întrezărește profi
lul unei uzine, al unui oraș 
— ca în oglinda unei ane. 
Dar acuma de altceva imi 
aminteam. Mă uitam și imi adu
ceam aminte că tot timpul, cit 
au durat lucrările, eu mă gin- 
deam la un singur lucru pe care 
vi-1 spun acuma. Spuneam așa.- 
_Mie mi s-a încredințat sarcina 
asta — să descopăr aici o bogă
ție de care industria noastră 
are multă nevoie. Daci eu ce
dez. dacă rri-aș spune că nu e- 
xistă aici bogăția pe care 
j caut eu — dacă prin urmare 
mA dau bătut — totul e simplu: 
completez niște documente in 
care arăt că nu se găsește mi
nereul și cu asta șantierul se 
închide — și gata. Dar mă gin- 
deam: țara, industria are ne
voie de acest minereu; Partidul 
ne-a încredințat această sarci
ni. Și dacă partidul ne-a încre
dințat această sarcină. înseam
nă că acest minereu există aici 
si el trebuie descoperit. Stu
diile geologice îl semnalea
ză în această regiune — și prin 
urmare, peste un an, peste 
cinci, peste zece ani sau peste 
douăzeci, alți oameni ca mine 
vor poposi din nou pe dealurile 
astea, si mai încerce o dată, sd 
mai caute o dată. Și au să caute 

și vor descoperi zăcămîntul ăsta 
■nare și se vor întreba pe bună 
dreptate: „Ce fel de geoloai 
or ii fost ăia, ce pricepere au 
a.-Jt ei, cită știință au stăpînit 
ei; cum au căutat ei de n-au 
descoperit acest zăcămîntl Cum 
au umblat ei pe aici! orbi au 
:ost, legați la ochi au fost 11 
Că au avut condiții, au avut 
mijloace de cercetare — nu 
le-a lipsit nimic 1 Le-a lipsit pa
siunea, le-a lipsit răspunderea, 
îndrăzneala. Și ne vor dispre
țul, ne vor judeca fără 
milă. Așa am gîndit și mai de
parte mi-am spus: acuma este 
un moment hotărîtor, cind de 
mine si de noi — colectivu-ăsta 
de muncitori și tehnicieni — 
depinde soarta a ceea ce va 11 
aici — dacă aici se va dezvol
ta o industrie puternică. Și cu 
gindul acesta, repetîndu-mi-1 
mereu — am luptat mai de
parte, am îndrăznit, am per
severat, am cerut ajutorul fo
rurilor de partid, l-am primit la 
timp si a rezultat ceea ce ve
deți...'

Ne-am ridicat și am plecat 
de acolo, privind mereu înain
tea noastră, pe dreapta, valea 
plină cu miniaturi albe, cu în- 
sulletire industrială.

„.Un poem mare ar merita 

geologul acesta tînăr, comunis
tul neînduplecat în munca lui 
— pentru acest spirit de răs
pundere, pentru îndrăzneala și 
tenacitatea lui; pentru toate 
celelalte sentimente tari ale 
iui și pentru această privire 
limpede în perspectivă și în a- 
dîncime — care toate izvorîseră 
sau Iși primiseră forța din acest 
spirit de nobilă conștiință a 
răspunderii în fața misiunii lui. 
Și pornind de la cazul lui, alte 
zeci și sute de cazuri asemă
nătoare imi veneau în minte 
și constatam că aceste forțe 
mari — înalta răspundere și 
nobila îndrăzneală — stau la 
baza întregii revoluții, la baza 
întregii construcții socialiste și 
întocmai ca niște fluvii uriașe 
ele au răsturnat toate inerțiile, 
toată amorțeala făcînd loc vie
ții să înainteze triumfătoare.

Aduceți-vă aminte de acei 
care nu vedeau, „nu conce
peau” cum o să construim noi 
tractoare și nu pricepeau cum 
o să construim noi o industrie 
metalurgica puternică; nu pri
cepeau cum o să putem realiza 
exploatarea mecanizată și in 
duslrializarea stufului din Del
tă, sau cum o să producem 
grîu pe întinderile înalte și a- 
ride ale Dobrogei, sau cum o să 
cultivăm podgorii, pe niște 
dealgri ruinate. Întreaga con
strucție socialistă, grandioasă 
și temerară, este plină de ase
menea exemple de răspundere 

și de îndrăzneală. Marile șan
tiere ale patriei, puternicele 
obiective industriale care s-au 
ridicat și al căror vuiet umple 
țara de un cîntec înalt — hi
drocentrala Bicaz, termocentra
la Ovidiu, Borzeștii, termocen
trala Paroșeni, Chișcanii, ra
finăria Brazi, Hunedoara, Re
șița, Brașovul, Electroputere- 
Cr'aiova, Salva-Vișeu, Bum- 
bești-Livezeni și alte mul
te și mari întrupări ale socia
lismului, au fost și sînt vaste 
cîmpuri de forțe morale în 
care s-au concentrat și se 
concentrează aceste mari bă
tălii, ale dialecticii, în care 
înving aceste forțe esențiale ale 
socialismului: răspunderea și 
îndrăzneala. Orice inițiativă, 
orice căutare, orice acțiune, 
orice ipoteză răsare cu o mare 
îndrăzneală în ea șl cu o mare 
putere, pentru că izvorăște din
tr-un înalt spirit de răspunde
re.

In iiecare dintre noi, de Ia 
postul cel mai mate și pînă la 
cel mai modes! — dar eu cred 
că toate posturile de muncă 
sînt la fel de mari prin răspun
derea pe care o solicită 1 — 
există un suflet de geolog, care 
cu ciocanul lui miraculos bate 
stăruitor și categoric în niște 
porți dincolo de care se des
chide priveliștea nouă, des
coperirea, înnoirea, ceva 
ce căutăm de mult; în fie
care dintre noi, la locul 

nostru de muncă, sintem aca
rul, feroviarul și cu un steguleț 
în mină, ajutăm să treacă. în
drumăm ca pe un accelerat 
fluviul alb strălucitor al 
înnoirii, al desăvîrșirii. Pro
iecte, studii, inovații, ini
tiative, ipoteze și teorii, 
atitudini și măsuri, opere de 
artă, cărți de poezie, invenții 
și descoperiri, metode noi, gin- 
duri și planuri șl idei îndrăzne
țe și mereu vise și vise consis
tente și mari, și realiste, împin- 
gîndu-ne mereu în viitor — 
toate tîșnesc ca prin stîncă, 
pentru că pe toate le propul
sează din adine uriașa îndrăz
neală și uriașa tortă și răspun
dere — Partidul, ca dintr-o 
uriașă sală de comandă, spre 
toate drumurile și spre toate 
înfăptuirile viitorului. A te dă
rui cu toată ființa să slujești 
acest fluviu uriaș, să-l sporești 
cu sufletul tău — iată suprema 
fericire.

In dezbaterile gospodărești, 
pasionante și creatoare care au 
cuprins în zilele din preajma 
alegerilor de azi întreaga țară 
— ca într-un mare sfat cu sine 
însuși — poporul întreg, și-a 
exprimat cu bucurie adeziunea 
totală pentru ampla construcție 
socialistă, pentru toate marile 
realizări la care această forță a 
răspunderii și-a spus cuvîntul. 
Țara întreagă iși va exprima și 
azi, prin votul dat candidați- 
lor F.D.P., totala ei partici
pare și de aci înainte pentru 
țoale operele mari pentru toa
te realizările viitoare și în care 
această forță a răspunderii va 
triumfa la fel de luminoasă, ca 
însăși forța partidului.

trebc.au


din viata 
tineretului 

lumii
PROTESTUL

STUDENȚILOR
SPANIOLI

La Madrid a fost dat pu
blicității un comunicat 
al „Adunării libere a 

studenților" în care se protes
tează împotriva represiunilor 
și măsurilor arbitrare luate de 
autoritățile spaniole împotri
vă studenților și cadrelor uni
versitare.

Agenția France Presse rela
tează că problema revendică
rilor studențești privind cre
area unor sindicate libere a 
fost analizată vineri în cadrul 
unui consiliu 
Spaniei.

de miniștri al

Miting studențesc
la Londra

jry este 2 000 de studenți ai 
l colegiilor pedagogice din 

Anglia au participat, 
joi, în sala Central-Hall din 
Londra la un miting consacrat 
luptei cadrelor didactice en
gleze pentru îmbunătățirea si
tuației lor materiale. După 
miting, o delegație de studenți 
a remis Camerei Comune
lor din Anglia rezoluția adop
tată în unanimitate la miting, 
în care cer ca guvernul en
glez să-și aducă la îndepli
nire, în sfîrșit, promisiunea 
sa electorală de a spori sa
lariile cadrelor didactice și 
să aloce în 1965 mijloacele 
necesare în acest scop.

împotriva prescrierii
crimelor naziste

ttj eprezentanții organizați- 
Hor de tineret și stu
dențești din Olanda au 

trimis Ambasadei vest-ger- 
mane o scrisoare de protest 
împotriva intenției guvernu
lui R.F.G. de a prescrie cri
mele săvîrșite de 
timpul războiului.

In scrisoare se 
foarte mulți naziști 
flă în libertate nefiind pedep
siți pentru crimele săvîrșite. 
In numele victimelor nazismu
lui, subliniază autorii scriso
rii, este inadmisibilă prescrie
rea acestor crime.

naziști

spune 
se mai

în

că 
a-

Divergențe in sinul guvernului vest-german
privind relațiile cu R. A. U

BONN 6 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvint al guvernu
lui vest-german, Gunther von 
Hase, a declarat că, dată 
fiind vizita primului ministru 
britanic la Bonn, cabinetul 
nu se va putea întruni decît 
săptămînă viitoare pentru a 
continua discutarea dificultă
ților care au apărut în rela
țiile RJ’.G. cu R.A.U. Dupc 
cum s-a mai anunțat, guver
nul a amvnat și în cursul zi
lei de 
hotăriri în 
In cursul 
numeroase 
să apropie 
re divergente și să facă po
sibilă adoptarea unei hotăriri. 
Cancelarul Erhard 
cu reprezentanți ai 
parlamentare ale

vineri luarea unei 
această problemă 
zilei au avut loc 
consultări menite 
punctele de vede-

s-a întilnit 
grupărilor 
partidelor

coclițrei și ai partidului todal- 
democrat, iatreți-.inău-se apoi 
cu ambasadorii S.l’A, Fran
ței și Marii Britaaii.

Agenția France Presse re
levă că prelungirea deliberă
rilor gavemlui a provocat o 
anumită iritare ta cercurile 
politice rest-germane. Opozi
ția sotial-democrctă se stră
duiește să traxspaaâ această 
zfacere pe plan electoral sco- 
(ind in eridență neputința gu
vernului de a lua măsuri ur
gente în probleme cpretiate 
ca fiind importante. Partidei 
guvernamental erețtîn-demo- 
crat este divizat, ea și guver
nul de altfel, asupra măsuri
lor care ar urma să fie luate 
împotriva RA.U. in urma ex
tinderii relațiilor ceestei țări 
cu R. D. Germană.

Cheddy Jagan despre situația

din Guyana britanică
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Săptămînalul englez „TRI
BUNE" publică sub semnătura 
lui Cheddy Jagan, un articol 
în care fostul prim-ministru al 
Guyanei Britanice atrage a- 
tenția asupra pericolului in
staurării în această țară a unei 
dictaturi. Presa din Guyana 
Britanică, menționează artico
lul, finanțată de unele cercuri 
imperialiste, se pronunță pen
tru reprimarea tuturor acelora 
care se opun actualului gu
vern. Majoritatea locuitorilor 
din Guyana Britanică, se spu
ne în articol, au votat la ulti
mele alegeri pentru democra
ție, dar cu toate acestea le-a 
fost impus un guvern care 
promovează în țară o politică 
contrară intereselor lor. Pentru 
a preîntâmpina instaurarea u- 
nei dictaturi în Guyana Brita
nică, Partidul progresist popu
lar a propus anularea stării 
excepționale, eliberarea deți- 
nuților politici, reglementarea 
problemei constituționale,

GENEVA — Consiliul de 
administrație al Biroului 
Internațional al Muncii a re
fuzat vineri să invite Rhode
sia de sud la viitoarea Confe
rință internațională a muncii, 
care va avea loc în luna iulie 
a acestui an la Geneva. Hotă- 
rîrea Consiliului a fost luată

schimbarea sistemului electo
ral și organizarea de noi ale
geri — scrie Cheddy Jagan.

♦

Scmnificdțid
unei demisii

LONDRA — Agenția Asso
ciated Press anunță că depu
tatul laburist Frank Aliaun, 
care deținea funcția de secretar 
parlamentar personal al mini
strului britanic al coloniilor, 
Anthony Greenwood, și-a pre
zentat vineri seara demisia din 
această funcție. Potrivit agen
ției, demisia lui Aliaun este 
expresia nemulțumirii acestuia 
față de politica guvernului 
laburist de sprijinire a acți
unilor Statelor Unite în Viet
nam. Aliaun s-a numărat 
printre cei 45 de semnatari ai 
moțiunii depuse în Camera 
Comunelor, care cerea guver
nului să înceteze de a sprijini 
politica S.UA în Vietnam.

10cu 25 de voturi pentru, 
contra și 9 abțineri.

Invitarea Rhodesiei, precum 
și a Guyanei Britanice, Insu
lelor Mauriciu și Barbados — 
a fost propusă de către guver
nul englez. Consiliul a accep
tat să invite ultimele trei sta
te cu titlul de observatori.

iț

O CAMBODGIA. Vedere parțială a Pieței centrale

din capitala țării — Pnom Penh

Nicaragua :

Scopul „planului de alternare"

MANAGUA 6 (Agerpres). — 
Unele organizații din Nicara
gua au denunțat planul „de 
alternare" pe care îl pregătesc 
conducătorii partidului liberal 
și ai partidului conservator 
tradiționalist, ca pe o mane
vră urmărind să perpetueze 
deținerea puterii în țară de 
către cercurile oligarhice. Fo
stul președinte al statului, 
Luis Somoza lider al Partidu
lui liberal, și Fernando Agu
ero Rocha, liderul partidului 
conservator tradiționalist, au 
avut mai multe convorbiri în 
cadrul cărora s-au pus bazele

concretizării acordului „de al
ternare" similar celui existent 
în Columbia. Planul constă, 
de fapt în alternarea la pu
tere a celor două partide.

Săptămînalul „Orientation 
Popular" subliniază faptul că 
Partidul conservator tradițio
nalist participă la aceste pla
nuri datorită faptului că este 
impulsionat de ambiția pute
rii. Opinia publică și chiar 
membrii de rînd ai acestor 
partide își manifestă însă ne
mulțumirea față de (proiectata 
înțelegere.

I
IIMjk | n Camera reprezen-

| fanților a Parlamc.:-
■fiF . tului japonez con-

! Ml| ' tinuâ dezbaterile
£Sf | pricind planul „ce-

I lor trei săgeți". Cu
diva timp în urmă 

ziarele japoneze au făcut cuno
scut descoperirea unor docu
mente „ultrasecrete" aparținînd 
Direcției apărării naționale. Do
cumentele descoperite atestau e- 
xistența unui plan pentru înfiin
țarea unui bloc militar în Asia 
de nord-est. Opoziția din Parla
mentul japonez a cerut amănunte 
primului ministru Salo în legă
tură cu conținutul acestui plan 
denumit simbolic „cele trei să
geți".

Planul de înființare al unui 
bloc militar în Asia de nord-est 
nu este nou. Conform proiectu
lui din urmă cu cîțiva ani, din 
acest pact militar, denumit Orga
nizația Tratatului Asiei de nord- 
est (N.E.A.T.O.), urmau să facă 
parte Statele Unite, Japonia, Co
reea de Sud, Filipinele, Tailanda, 
Vietnamul de sud, Australia, cian- 
kaișițtii și Noua Zeelandă. Lipsa 
de entuziasm cu care a fost pri
mit planul a făcut ca reuniunea 
menită să ducă la înființarea 
N.E.A.T.O., prevăzută în luna 
decembrie a anului trecut, să fie 
amînată pentru aprilie în a- 
cest an.

PE SCURT

ROMA — O comisie speci
ală a Camerei depatațiior c 
aprobat aa proiect de lege 
pri■ care autorizează Mtnvste- 
ml Lucrărilor Publice sâ ta- 
itirsie u coacurr mXeraapo- 
ncl pentru cec mai bană solu
ție tehnică de consolidare a 
tsmlri inciinat de ia Pisa.

Proiectul de lege a fost tri
mis pentru aprobare definitivă 
Senatului.

Comentariul zilei

Contacte in
problema cipriotă

prxA

voroi de o anumită acalmie în situația pro- 
priuzisă din insulă. Elementul nu este negli
jabil încadrindu-se între acele tendințe pozi
tive care pot, în cele din urmă, să precumpă
nească pentru o evoluție favorabilă. Deo
camdată, singurul lucru asupra căruia s-a 
căzut de acord este prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. din Cipru, recomandat de 
mediatorul Galo Piaza și la care și-au dat 

asentimentul Nicosia, Ankara. Atena și 
Londra. Mediatorul a recomandat de aseme
nea, o rezolvare a litigiilor în interiorul insulei. 
-Problema Ciprului — a spus el — este în 
primul rînd o chestiune a poporului insulei 
și deci soluția nu poate rezulta decît prin 
apropierea celor două comunități care con
viețuiesc aici". Idee importantă, ea a găsit 
ecou și după părerea observatorilor, un dia
log între reprezentanții celor două comuni
tăți cipriote nu poate fi exclus.

In sprijinul acestui fapt se află unele decla
rații intervenite în ultimele zile. Dacă la 
Atena și Londra se recunoaște utilitatea unor 
contacte directe în Cipru, se pare, că în pre
zent și la .Ankara se susține același lucru.

Evident, nu se poate pune semnul iden
tității între diferitele poziții. La Ankara, de 
pildă, noul prim-ministru cerea ca „Turcia 
să nu fie pusă în fața unui fapt împlinit". 
„Obiectivul nostru — a spus premierul 
Urguplu — este de a se ajunge la un rezul
tat pe cale pașnică. Dar asta nu înseamnă 
că vom ceda unei soluții care să ni se impu
nă".

In discuție se află și problema unei confe
rințe în cinci (Cipru cu cele două comuni

tăți, Grecia, Turcia și Anglia). Astfel, diplo
mația turcă preconizează ca în cadrul unor 
asemenea tratative să fie elaborată forma 
viitorului stat. în schimb, în această problemă 
arhiepiscopul Makarios și premierul grec 
Papandreu au o altă opinie. Ei susțin că un 
eșec la o eventuală întrunire „în cinci" nu 
ar fi de natură decît să complice stadiul ul
terior al evenimentelor. De aceea, pare cu 
mult mai plauzibilă o explorare a posibili
tăților de contacte în interiorul Ciprului.

în sfîrșit, revine cu tot mai multă insis
tență cererea privind demilitarizarea Cipru
lui. Lucrul acesta presupune evident lichida
rea bazelor militare britanice și retragerea 
trupelor engleze. Dar aci disensiunile sînt 
cele mai marcante. La Nicosia se manifestă 
o mare nemulțumire față de declarațiile lui 
Galo Piaza ca problema demilitarizării să 
fie pusă „mai tîrziu“. Ziarul ELEPHTERIA 
din Nicosia, scria de pildă : „Bazele britanice 
se află pe pămînt cipriot și acest pănrint 
aparține în întregul său poporului Ciprului. 
Problema cipriotă trebuie să fie soluționată 
în ansamblul ei și într-o manieră permanentă. 
Bazele britanice nu pot fi menținute, întrucît 
ele constituie o sursă permanentă de tulbu
rări". Ziarul HARAGRI are o opinie, simi
lară : „Mediatorul O.N.U. nu poate ignora 
și neglija atît de ușor cancerul bazelor bri
tanice".

Prin urmare la orizont soluțiile există. Noua 
fază a tratativelor ar putea fi facilitată de 
o diminuare a încordării între Atena și 
Ankara.

MADRID — Profesorul Jose 
Garda Caivo, de ia Faculta
tea de litere a Universității 
din Madrid, a fost arestat vi
neri de poliția spaniolă pen
tru activitatea sa in cadrul 
mișcării studențești, care luptă 
pentru libertăți sindicale și 
pentru reforma sindicatului o- 
ficial S-E.U. (Sindicatul Uni
versitar Spaniol).

ANKARA. — Federația mun
citorilor din industria extrac
tivă minieră din Turcia cere 
naționalizarea industriei mini
ere, a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Ankara, Cemal Oner, pre
ședintele federației. Naționa
lizarea, a arătat el, este ne
cesară pentru apărarea drep
turilor sociale ale muncitori
lor, deoarece proprietarii mi
nelor nu respectă legislația 
muncii. In favoarea naționa
lizării bogățiilor naturale ale 
țării s-au pronunțat și unele 
organizații de tineret și stu
dențești din Turcia.

SOFIA — După cum anunță 
agenția B.T.A., la Roma a 
fost semnat un protocol cu 
privire la schimbul de mărfuri 
dintre Bulgaria și Italia. Bul
garia va livra Italiei produse 
industriale, unt, ouă, semințe 
oleaginoase, tutun, uleiuri ete
rice etc. și va importa utilaj 
pentru industria chimică și 
textilă, mașini pentru indu
stria alimentară și pentru pro
ducția de mase plastice, îngră
șăminte minerale, hîrtie, citri
ce etc.

WASHINGTON — Președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson, a 
avut o întrevedere la Casa 
Albă cu Martin Luther King 
în problema înscrierii negrilor 
pe listele electorale în sudul 
Statelor Unite. In urma între
vederii, King a declarat, prin
tre altele, că demostrațiile 
populației de culoare trebuie 
să continue pentru a atrage 
atenția opiniei publice asupra 
problemelor negrilor. El a 
spus, de asemenea, că liderii 
populației de culoare se vor 
întîlni Ia Atlanta pentru a ho
tărî dacă vor cere sau nu Mi
nisterului Justiției trimiterea 
de inspectori federali în Sta
tul Alabama în vederea veri
ficării modului în care sînt în
scriși negrii pe listele electo
rale.

BATHURST — La Bathurst 
s-a anunțat în mod oficial că 
tînărul stat african — Gam
bia — care și-a dobîndit in
dependența la 18 februarie a.c. 
a fost primit în Organizația 
Unității Africane, devenind 
cel de-al 36-lea membru al 
O.U.A.

PE SCURT

R-SJ. IUGOSLAVIA. Ambasadorul R. P. Romine a predat, zilele 
trecute, rectorului Universității din Belgrad, 250 volume publi
cate in România — dar din partea Universității bucureștene.

In fotografie: aspect de la remiterea darului

S. U. A.:

„Hemoragiaa

P. NICOARĂ
■ei sama oa

Probleme economice
în Elveția

n ultimul timp 
presa elvețiană s-a 
ocupat cu insisten
ță de situația eco
nomică a țării. 
Cînd, cu aproxima
tiv un an în urmă,

aurului continuă
NEW YORK 6 (Agerpres).

— Rezervele monetare în aur 
ale S.U.A. au scăzut în ulti
ma săptămînă cu încă 125 de 
milioane dolari, ajungînd la 
cel mai scăzut nivel postbelic, 
se spune într-un raport săp- 
tămînal al trezoreriei ameri
cane. Totalul pierderilor în
registrate în rezervele mone
tare de aur ale S.U.A. de la 
începutul anului se ridică la 
suma de 575 milioane dolari
— de patru ori mai mari de- 
cît în tot cursul anului tre
cut.

Pe de altă parte, după cum 
informează agenția ASSO- 
fȚTF.D PRESS, în ultima săp
tămînă, 
scădere 
tezaur 
urmare 
plăți și rezervelor de aur. 
Unul din factorii care influ
ențează asupra scăderii valo
rii bonurilor de tezaur, men
ționează agenția, l-au consti
tuit știrile că S.U-A. nu pot 
reduce deficitul balanței de 
plăți pînă cînd nu vor spori 
dobînzile interne. O creștere 
a dobînzilor ar avea ca efect 
reducerea presiunilor exerci
tate în prezent asupra valorii 
bonurilor de tezaur. Temerile 
manifestate de cercurile fi
nanciare din Wall Street, că 
pierderile de aur ale S.U.A 
ar putea să depășească anul 
acesta suma de 500 milioane 
de dolari așa cum scria nu de 
mult corespondentul Agefi la 
New York, au fost confirmate

și există indicii că această 
sumă va fi depășită cu mult 
pînă la sfîrșitul anului.

PARIS — O creștere bruscă 
a cererii a provocat vineri la 
bursa din Paris ridicarea pre
țului la monedele de aur la 
cel mai înalt nițel din ultimii 
13 ani. Agenția UJ’J. afirmă 
că această creștere a fost de
terminată de zvonurile privi
toare la o eventuală devalori
zare cu 10 la sută a lirei ster
line în cursul primăverii și o 
reducere accentuată a rezer
velor de aur ale Statelor Uni
te.

observatorii străini făceau aluzie 
la apariția unor fenomene de de
presiune în economia Elveției, 
ziarele și revistele din aceasta 
țară se întreceau în a-i com
bate. Foarte repede însă aceste 
publicații au fost nevoite să de
pună armele și să recunoască 
deschis existența unor fenomene 
negative.

în primul rînd s-a manifestat 
o puternică tendință inflaționis
tă. Ziarul „LES ECHOS arăta 
că la începutul lui iunie 1964 in
dicele general al valorilor elve
țiene era cu 47 la sută mai mic 
față de nivelul său din martie 
1962.

Paralel cu inflația s-a mani
festat și o creștere a costului 
vieții. Astfel, din aprilie 1963 
pînă în aprilie 1964 costul vieții 
a crescut cu 3,7 la sută. Proble
ma s-a agravat din ce în ce mai 
mult datorită și afluxului cons
tant de muncitori străini care a 
dus la un spor destul de masiv 
al populației complicîndu-se ast
fel unele probleme și așa acute. 
După cum se știe în Elveția se 
află peste 800 000 de muncitori 
străini, mai ales italieni (473 340), 
spanioli și vestgermani.

Față de această situație _ 
vernul a hotărît să adopte mă
suri ferme care, spre deosebire 
de măsurile din 1962 și chiar de 
la începutul anului 1964 — să 
dea rezultate. El a elaborat o 
serie de decrete care cuprindeau 
măsurile preconizate. în zilele de 
27 și 28 februarie în Elveția a 
avut loc un referendum. Parti- 
cipanții — numai bărbații întru- 
cit femeile nu au dreptul la vot

gu

s-a înregistrat și o 
a valorii bonurilor de 
pe toate piețele, ca 
a situației balanței de Dificultăți financiare

în Argentina

Planul „celor trei săgeți"
Mai mult chiar, inițiatorii (prin

tre care se numără ți Japonia) au 
fost necoiți să încerce o formulă 
nouă. Astfel, ei au propus ca 
pentru început, din Organizația 
Tratatului Asiei de nord-est să 
facă parte trei țări, abia ulterior 
urmînd să adere ți alte state. Cele 
trei țări care ar forma nucleul 
viitorului pact trebuiau să fie 
Coreea de sud, Japonia ți Statele 
Unite. Ziarul „WASHINGTON 
EVENING POST" într-un co
mentariu al corespondentului său 
din Japonia aprecia că Organi
zația Tratatului Asiei de nord-est 
ar urma „să completeze 
S.E.A.T.O." (blocul agresiv al 
Asiei de sud-est).

Reprezentanții opoziției în luă
rile lor de cuvint au subliniat că 
eventuala creare a unui nou bloc 
militar în această regiune ar face 
să crească neîncrederea, încor
darea, să prelungească staționa
rea trupelor străine pe teritoriul 
statelor din Asia. Deputatul Ha- 
ruo Okada în cuvîntul său rostit 
joi în parlament, a dezvăluit noi 
amănunte privind planul „celor 
trei săgeți". El a arătat că în con
formitate cu prevederile planului,

Japonia ar trebui ca „in caz de 
forță majoră" să accepte amplasa
rea de armament nuclear pe teri
toriul său. Planul ar prevedea, de 
asemenea, ca în cazul în care Ja
ponia va adera la noul pact, for
țele armate japoneze să nu-ți li
miteze zona de acțiune numai la 
teritoriul național, ele trebuind să 
ducă „operațiuni comune cu for
țele armate" ale altor țări pe te
ritorii străine. „Chiar dacă am 
admite că acet plan nu consti
tuie altceva decît o simplă ipo
teză «teoretică;» a declarat Okada, 
o asemenea ipoteză este în con
tradicție totală cu constituția 
țării".

Faptele arată că masele largi 
din Japonia se opun unor ase
menea proiecte nefaste. In ca
drul acțiunilor desfășurate de 
oamenii muncii în timpul ofensi
vei de primăvară din acest an, 
manifestanții s-au pronunțat îm
potriva remilitarizării țării, îm
potriva prezenței submarinelor a- 
tomice americane în porturile ja
poneze, împotriva planurilor me
nite să angajeze Japonia în com
binații agresive.

IOAN TIMOFTE

A
genția UNITED PRrzâS 
INTERNATIONAL rela
tează că guvernul ar

gentinian a anunța: joi că a 
completat planul său de refi- 
nanțare a datoriilor externe 
ale țării (%5 miliarde dolari), 
promis cu un an în urmă, dar 
nerealizat pînă în prezent. 

Anunțul a fost făcut de către 
ministrul de externe, Miguel 
Angel Zavala Ortiz, după o în
trunire cu ministrul economiei, 
Juan Carlos Pugliese, și cu 
ambasadorii celor șase princi
pale țări creditoare: S.UA, 
R.F.G.. Italia, Franța, Marea 
Britanie și Japonia.

Guvernul argentinian a în
ceput in ultimul timp să în
treprindă o serie de măsuri 
cu scopul de a controla schim
burile externe, măsuri care au 
culminat cu reglementarea cir
culației monetare și restricții
le la import impuse la începu
tul anului trecut. Ultima ho
tărâre a guvernului, cea de re- 
finanțare a datoriilor externe, 
adoptată înainte de alegerile 
parlamentare de la 14 martie, 
a stârnit interes în cercurile 
financiare din țară.

Situația economică din țară 
este dificilă. In acest sens, a- 
genția U.P.I. menționează că 
datorită devalorizării monedei 
naționale, circulația monetară 
a crescut la 4,8 miliarde pesos. 
Valoarea pesos-ului a scăzut. 
Astfel, cursul oficial este de 
151 pesos pentru un dolar, dar 
la bursa neagră pentru un do
lar se plătesc 225 de pesos.

într-un raport al Comitetu
lui interamerican al „Alianței 
pentru progres", publicat în

noiembrie 1964, se arată că 
Argentina are nevoie de un a- 
jutor extern în valoare de 493 
milioane dolari ca să acopere 
obligațiile sale financiare pen
tru anul în curs.

— au fost chemați să răspundă 
la întrebarea dacă sprijină sau 
nu decretele guvernului. Majori
tatea alegătorilor și cantoanelor 
s-au pronunțat în favoarea mă
surilor propuse.

Unul dintre decrete oferă gu
vernului posibilitatea de a în
grădi afluxul de capitaluri străi
ne în Elveția și de a limita cre
ditele acordate de băncile elve
țiene în interiorul țării. Un alt 
decret prevede reducerea cons
trucțiilor atît de obiective pro
ductive cît și de locuințe.

Au fost, de asemenea, 
măsuri și în privința mîinii 
lucru străine. Guvernul a hotărît 
să concedieze pînă la 30 iunie
1965 un număr de 40 000 mun
citori străini (reprezentînd 5 la 
sută din numărul total al aces
tora), urmînd ca pînă la 30 iunie
1966 să fie concediați alți 40 000. 
începînd de la 15 februarie nici 
un lucrător străin nu mai poate 
intra în Elveția dacă nu prezin
tă un contract cu o întreprindere 
productivă.

Reacțiile la măsurile guverna
mentale n-au întîrziat. Unii co
mentatori apreciază că acestea 
din urmă vor afecta foarte puțin 
monopolurile și marile întreprin
deri care dispun de importante 
rezerve de bani și care posedă 
numeroase filiale în străinătate, 
în schimb, după cum au decla
rat reprezentanții Partidului 
Muncii din Elveția, prin aplica
rea politicii economice anunțate, 
cel mai mult va avea de suferit 
construcția de locuințe, școli, spi
tale și alte obiective de impor
tanță socială. Contrapunerile 
elaborate de acest partid cu
prind : instituirea unui control 
asupra veniturilor și prețurilor, 
reforma sistemului de impozite, 
naționalizarea marilor bănci, car
teluri și monopoluri, reducerea 
cheltuielilor militare.

Noua politică economică a 
guvernului elvețian, în esență 
protecționistă, vizînd mai ales 
sistarea inflației și echilibrarea 
balanței de plăți, cunoaște și o- 
poziția unui însemnat număr de 
deputați, ca și a unei părți a 
presei.

Exprimîndu-și îndoiala față 
de eficacitatea unor măsuri, zia
rul „LA TRIBUNE DE GE
NEVE" scria: „Dacă autorita
tea federală pune brusc frînă 
economiei, primii lezați nu vor fi 
neapărat străinii". Autorul arată 
în continuare că șomajul neliniș
tește cel mai mult. Urmează a- 
poi majorarea chiriilor și înrău
tățirea situației micilor produ
cători.

luate 
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R. P. POLONĂ. Imagine dintr-o secție a Fabricii constructoare 
de mașini din Varșovia pentru industrializarea laptelui 
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