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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Joi dimineață, la Palatul 

Marii Adunări Naționale, au 
început lucrările primei se
siuni a celei de a cincea legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
Romîne.

Deputății și invitații au în
tâmpinat cu îndelungi aplauze 
pe conducătorii de partid și de 
stat la intrarea în sala de șe
dință.

In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Birlădea- 
nu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Radules
cu. Constantin Tuzu.

în loja din stingă au luat loc 
Avram Bunaciu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și membrii Consi
liului de Stat.

La sesiune asistă ca invitați 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
evidențiați în producție din în
treprinderile bucureștene, re
prezentanți ai vieții științifice 
și culturale, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

La ședința de deschidere a 
sesiunii au asistat, de aseme
nea, șefii misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. Ro
mînă.

La începerea ședinței, depu-, 
tatul Grigore Geamănu. secre
tarul Consiliului de Stat, 
a anunțat că, în confor
mitate cu prevederile regula
mentului de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale, lucrări
le sesiunii urmează să fie con
duse pînă la alegerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, de 
cel mai în vîrstă deputat al 
Legislaturii.

Deputatul acad prof. dr. Ni
colae Gh Lupu. președintele 
de vîrstă, a rostit cuvîntul de 
deschidere a sesiunii.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputatului Geor
ge Călinescu, decedat de cu- 
rînd.

La propunerea deputatului 
Vasile Mateescu, Marea Adu
nare Națională a ales pe de
putății Gheorghe Mihoc și Vir
gil Cazacu pentru a asista in 
atribuțiile sale pe președintele 
de vîrstă al sesiunii.

La propunerea deputatului 
Constantin Scarlat, făcută în 
numele unui grup de deputați 
din regiunile Argeș, Cluj, Ba
nat, Galați, Oltenia și Iași, 
Marea Adunare Națională a a- 
les în unanimitate Comisia de 
Validare, alcătuită din 19 de
putați.

La începutul ședinței de 
după-amiază, deputatul De- 
mostene Botez, președintele 
Comisiei de validare, a prezen
tat raportul acesteia.

în unanimitate, prin vot 
deschis, Marea Adunare Na
țională a validat mandatele 
deputaților aleși la 7 martie.

Marea Adunare Națională, 
după constituirea sa, a trecut

la alegerea, prin vot secret, a 
Biroului celei de-a cincea le
gislaturi. în urma consultării 
cu un grup de deputați din 
orașul București și din regiu
nile Iași, Oltenia, Cluj, Banat, 
Dobrogea, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava si Brașov, 
deputatul Ion Cosma a propus 
să fie ales ca președinte cl 
Marii Adunări Naționale depu
tatul Ștefan Voitec, iar ca 
vicepreședinți deputății acad. 
Ștefan S. Nicolau și Gheorghe 
Necula.

Președintele Marii Adunăm 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
mulțumit, in numele său și al 
celorlalți membri ai Biroului, 
ales în unanimitate de depu
tați, pentru încrederea acor
dată, asigurind că va depuse 
toate eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor de răspun
dere ce revin Biroului pentru 
buna desfășurare a lucrărilor 
Marii Adunări Naționale și 
comisiilor permanente, a în
tregii activități in tot cursul 
actualei legislaturi, chemată 
să-și aducă din plin contri
buția, laolaltă cu toți oamenii 
muncii, la opera de desărir- 
șire a construcției socialis-mu- 
lui, de continuă înflorire a 
patriei, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului nostru.

în continuarea lucrărilor. 
Marea Adunare Națională a 
aprobat următoarea ordine 
de zi:

— Alegerea secretarilor Ma
rii Adunări Naționale ;

— Alegerea comisiilor per
manent? ale Marii Adunări 
Naționale ;

— Alegerea Consiliului de 
Stat al R P. Romîne;

— Formarea guvernului 
R. P. Romîne ;

— Alegerea comisiei pentru 
continuarea lucrărilor de ela
borare a noii Constituții a 
R. P. Romîne ;

— Proiect de lege pentru 
ratificarea decretelor emise 
de Consiliul de Stat între se
siuni.

La primul punct al ordinei 
de zi, au fost aleși secretarii 
Marii Adunări Naționale, de
putății Ion Circei. Iuliu Fejes, 
Petre Turcu, și Constantin 
Dăscălescu.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi au fost alese cele 
8 comisii permanente ale ac
tualei legislaturi: comisia eco
nomico - financiară, comisia 
pentru agricultură și silvicul
tură, comisia pentru probleme
le de apărare, comisia de po
litică externă, comisia admi
nistrativă, comisia pentru cul
tură și învățămînt, comisia 
pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale, comisia juri
dică.

S-a trecut apoi la alegerea 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al unui mare număr 
de deputați din toate regiuni
le țării, deputatul Nicolae 
Ceaușescu a propus ca pre
ședinte al Consiliului de Stat 
pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Deputății Marii Adunări Na
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Gheorghiu-Dej de către Marea 
Adunare Națională, care « fost 
aprobată prin aplauze prelun
gite.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
anunțat pe deputați că a pri
mit scrisoarea adresată Marii 
Adunări Naționale de că
tre torarășul Ion Gheor-
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Maurer * prr-ntgg fot* gu
vernului- Mare* Adunare Na
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Republici: Populare Romine în 
următoarea componentă t

de Miniștri
Președintele Consiliului deMknstri: ION GHEORGHE SLACKER 
Prim-vicepreședinte al Consiliul-. de Miniștri: Gheorghe Apostol 
Vicepreședinte al Consiliului de Muusrri : Easil Bodnăraș 
Vicepreședinte al Consiliului de SEniștri și ministru al Afa

cerilor Interne : Alexandru Drăghici
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Moghioroș
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Bîrlă- 

deanu
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Co

mitetului de Stat al Planificării : Gheorghe Gaston Marin
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gogu Rădulescu 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gheorghe Rădoi 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Petre Blajovici 
Ministrul Forțelor Armate: Leontin Sălăjan
Ministrul Afacerilor F-r-eme : Cornelia Mănescu
Ministrul Finanțelor : Aurel Vi joii
Ministrul Industriei Metalurgice : Ion Marinescu
Ministrul Industriei Construcțiilor de Mașini: Mihai Marinescu 
Ministrul Industriei Petrolului și Chim-ei; Mihail Florescu
Ministrul Tiw^artai ik* și Trlrrr—nimțiilo. : Dumitru Si- 

mulescu
Ministrul Industriei Ușoare: Alexandru Sencovici
Ministrul Minetec și Energiei Electrice: Bujor Almășan
Ministrul Industriei Construcțiilor - Dumitru Mosora 
Ministrul Economiei Forestiere : Mihai Suder
Ministrul Industriei Alimentare: Janos Fazekaș
Președ.cts'.e Ccnsiliuiu. Superior al Agriculturii: Mihai Dalea 
Ministru Săoălății și Prevederilor Sociale: Voinea Marinescu 
Ministrul Ccsnerțnlui Interior: Mihail Levente
Ministrul Comerțului Exterior: Mihail Petri
Ministrul învățăm întnlnî ; Ștefan Bălan
Președintele Qwwîtetuhri de Slat ptteru Cultură șj Artă: Cons

tanța Crăciun
Ministrul Justiției: Adrian Dimitria

tContinuae ia pag. a IlI-a)

în timpul lucrărilor Sesiunii Marii Adunări Naționale

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Dragă tovarășe Gheorghiu - Dej,
Sîntem extrem de îndurerați de știrea că tovarășul Gheorghiu- 

Dej este grav bolnav. în numele Partidului Comunist Chinez și 
al poporului chinez exprimăm Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și tovarășului Gheorghiu-Dej, personal, 
cea mai sinceră și tovărășească simpatie.

Dorim din inimă ca tovarășul Gheorghiu-Dej să-și refacă 
sănătatea pentru a aduce o contribuție și mai mare la cauza 
comună a partidelor și țărilor noastre și a proletariatului din 
întreaga lume.

MAO TZE-DUN

In numeroase scrisori și tele
grame sosite din întreaga țâra, 
oamenii muncii urează tovară
șului Gheorghe Gheorghiu - Dej 
însănătoșire grabnică.
(Publicăm în pag. a IlI-a unele din aceste 

scrisori)

Scrisoarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

adresată Marii Adunări Naționale
teasiti a producției agricole 
i* interesul ridicării bunăstă
rii toteror celor ee muncesc. 
A eratei politică a asigurat 
meraol înainte sigur și în

mfote ia țara oeirtri — și 
ea va S armată in mod 
nrtbăr*t (Aplauze furtunoase).

Tovarăși.

nității și independenței po
poarelor, neamestecul în tre
burile lor interne și militea
ză pentru promovarea acestor 
principii pe arena internațio
nală ca o cerință a dezvoltării 
colaborării și apropierii între 
popoare. (Aplauze).

Uriașele forțe ale păcii și 
progresului — sistemul mon
dial socialist, mișcarea munci
torească și democratică inter

națională, noile state

ptxc pe e«re I-c
rec de ia Mereu lăutr-r JE*-

Pri* mtreaca ter pre
gătire și teifteiMt

vet cit și prin reznfla- 
tete acestuia — alegeri
le de Ia 7 martie au 
prilejuit o puternică 
manifestare a conștiin
ței patriotice, socialiste 
a oamenilor muncii. (A- 
plauze).

Întregul popor, intr-o 
impresionantă unani
mitate și coeziune și-a 
exprimat aprobarea de
plină față de politica 
internă și externă a 
partidului și guvernu
lui, înalta apreciere pe
care o acordă rezulta
telor acestei politici, satisfac
ția pentru marile sale reali
zări și hotărirea nestrămutată 
de a merge mereu înainte 
sub conducerea partidului, pe 
drumul socialismului. (A- 
plauze).

Mindriei legitime a oame
nilor muncii pentru tot ce au 
clădit prin eforturile lor fără 
preget i se adaugă încrederea 
că noi succese vor urma ce
lor obținute pînă acum, con
vingerea că înaintea Romini- 
ei socialiste se deschid per
spectivele unui viitor stră
lucit.

Acest viitor stă în mîinile 
harnice și încercate ale mi
nunatului nostru popor, care, 
liber de orice exploatare și 
asuprire, stăpin deplin al țării, 
muncește cu elan pentru feri
cirea sa. (Aplauze).

Sîntem convinși că eroica 
noastră clasă muncitoare, cla
sa conducătoare a societății, 
țărănimea, aliata ei de nădej
de, intelectualitatea, oamenii 
muncii de toate naționalități
le, întregul nostru popor 
strins unit sub steagul parti
dului nu-și vor precupeți nici 
în viitor forțele, spre a asigu
ra ridicarea Republicii Popu
lare Romîne pe noi culmi ale 
progresului economic și social. 
(Aplauze).

Votul exprimat la 7 martie 
este un mandat al întregului 
popor pentru aplicarea în 
continuare a liniei generale a 
partidului in construcția so
cialistă, pentru înfăptuirea 
consecventă a politicii de in
dustrializare socialistă, de 
maximă valorificare a resur
selor țării, de dezvoltare in-

romin, ale cauzei socialismului 
și păcii in lumea întreagă, 
Republica Populară Romînă 
va înfăptui și in viitor o poli
tică externă de prietenie și a- 
lianță frățească cu țările so
cialiste, de sprijinire a dreptu
lui popoarelor de a dispune 
libere de soarta lor, de con
tribuție activă la consolidarea 
păcii și micșorarea încordării, 
o politică de dezvoltare a co
laborării internaționale și de 
lărgire a relațiilor cu toate 
țările, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice a statelor 
cu orinduiri social-politice di
ferite. (Aplauze).

La baza relațiilor sale in
ternaționale (ara noastră așea
ză ca principii de neclintit 
respectarea egalității, suvera-

Scrisoarea Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 

adresată tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Iubite tovarășe Gheorghiu- 
Dej,

Ne-a îndurerat știrea că 
starea sănătății dv. nu vă 
permite să luați parte la lu
crările Plenarei Comitetului 
Central și ale sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Pentru noi, tovarășii dv. de 
muncă și de luptă, este deose
bit de grea această absență. 
Zi de zi în mijlocul nostru, 
ne-ați dat un strălucit exem
plu de nesecată energie, pu
tere de muncă și dăruire de 
sine, de înaltă principialitate 
și clarviziune politică.

Rezultatele alegerilor de la 
7 martie au constituit o im
presionantă expresie a unită
ții poporului în jurul partidu
lui și guvernului, a deplinei 
aprobări date activității atit 
de bogate în roade, desfășu
rată în acești ani de condu

cerea de partid și de stat în 
frunte cu dv.

La baza unității poporului 
nostru stă coeziunea de ne
zdruncinat a partidului și a 
conducerii sale, consecvența cu 
care partidul, călăuzit de ide
ile marxism-leninismului, își 
înfăptuiește politica sa inter
nă și internațională.

Vă asigurăm, tovarășe 
Gheorghiu, că vom munci cu 
tenacitate și abnegație și nu 
ne vom cruța forțele pentru 
a asigura triumful deplin al 
operei de construcție socia
listă în patria noastră.

Cu dragoste tovărășească 
vă urăm însănătoșire, scumpe 
tovarășe Gheorghiu-Dej. A- 
ceasta este urarea și dorința 
fierbinte a tuturor membrilor 
partidului, a fiecărui om al 
muncii, a întregului nostru 
popor.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

independente, popoarele 
care luptă pentru pace 
și libertate, au capacita
te* de a bara calea u- 
nei noi conflagrații 
mondiale, — condiția 
hotăritoare fiind acțiu
nea lor comună, lupta 
lor unită.

întărirea acestei uni
tăți este cu atit mai im
perios necesară cu cit, 
după cum arată eveni
mentele vieții interna
ționale, cercurile impe
rialiste agresive recurg 
la noi atentate împotri
va păcii și libertății po
poarelor.

Cu perseverență, ne- ob 
slăbită, partidul și gu
vernul nostru vor depu
ne în continuare efor
turi pentru unitatea și 
coeziunea forțelor mon
diale ale socialismului 
și păcii, pentru înfăptu
irea aspirațiilor supre
me de pace și progres 
ale întregii omeniri. 
(Aplauze), ..1., .-tziizar-i.' i:i

Tovarăși deputați? ’"r! m
Noua legislatură, inau

gurată de actuala sesiu
ne a Marii Adunări Na
ționale, va cuprinde o 
perioadă de o însemnă
tate deosebită in dezvol
tarea Republicii Popu
lare Romîne — perioada 
viitorului plan cin

cinal 1966—1970. în fața po
porului nostru stau ani de noi 
realizări, ani de muncă bogată 
în roade.

Vă urez, tovarăși deputați, 
spor la muncă și succese in 
activitatea dv.! (Aplauze pu
ternice).

Să înzecim eforturile in 
lupta pentru prosperitatea pa
triei și făurirea unei vieți fe
ricite celor ce muncesc, pen
tru înfăptuirea politicii par
tidului, pentru măreața cauză 
a socialismului!

Trăiască Republica Popu
lară Romînă! (Deputății și in
vitații în picioare aplaudă în
delung, puternic).

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Scrisoarea adresată tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej ri 

de către sesiunea B
Marii Adunări Raționale J

Scumpe tovarășe
Gheorghiu-Dej,
Am ascultat cu adîncă emo

ție scrisoarea pe care ați a- 
dresat-o actualei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale.

Gîndurile exprimate de dv. 
constituie pentru noi toți un 
înalt îndemn mobilizator de a 
răspunde cu cinste încrederii 
pe care ne-au acordat-o în 
unanimitate cetățenii patriei 
noastre.

împărtășim întrutotul ne
zdruncinata dv. convingere 
că în fața Romîniei socialiste 
se deschid perspectivele unui 
viitor strălucit și vă încredin

țăm că ne vom consacra toată 
puterea de muncă, pasiunea și 
energia creatoare luptei pen
tru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului și pentru 
prosperitatea Republicii Popu
lare Romîne, pentru slujirea 
intereselor poporului — după 
minunatul exemplu dat întot
deauna de dumneavoastră. (A- 
plauze).

Scumpe tovarășe Dej, dînd 
glas sentimentelor de nemărgi
nită dragoste ale întregului 
popor, vă urăm însănătoșire 
deplină și cit mai grabnică, 
spre binele patriei și al cauzei 
socialismului. (Aplauze furtu
noase).

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Buletin
Starea sănătății tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Repu-

medical
blicii Populare Romîne, conti
nuă să se agraveze prin ac
centuarea icterului și a insu
ficienței hepatice.

Se aplică în continuare tra
tamentul corespunzător.

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale; acad. dr. Nicolae Gh. 
Lupu; prof. dr. Tiberiu Spîrchez; prof. dr. Con
stantin Nicolau; prof. dr. Ioan Brukner; prof. dr. 
Constantin Anastasatu; conf. dr. Leon Bercu; dr, 

Alexandru Dumitriu.



Rubrica inițiativelor școlare
Foaierul Teatrului „Ion 

Creangă •* din Capitală găzdu
iește, de cin-a timp, o frumoa
să și originală expoziție de ce
ramică. Creatorii celor peste 
160 de exponate sînt elevi din- 
tr-un sat de pe Bărăgan. Satul 
se numește Ghebe aia. „Artiș
tii' sin; 30 de elevi ai școlii 
generale de 8 ani, fete și bă
ieți intre < și 14 ani. I-ați vă
suț, poate, intr-o duminică di- 
mifwațâ, în cadrul nrw^ emisi
uni la avizii mp., democsîrind 
sutelor de mii de telespecta
tori curioși, cite ceva din tai
nele artei ceramic.;. Iar ex
poziția deschisă Ia Teatrul 
„Ion Creangă* au ținut s-o 
prezinte chiar ei vizitatorilor. 
Și intr-o dimineață, au porr..t 
însoțiți de cițiva tovarăși pro
fesori ai școlii Ia București.

Au mai văzut ei Capitala, 
dar ca excursions — Acum, 
Insă, era cu totul altceva. Ve
neau în calitate de „artiști', 
de ..creator-. de autori ai 
unor exponate pe care atâția

colegi de-ai lor butureșteni, 
atiția vizitatori le admiră. Au 
povestit vizitatorilor despre 
activitatea cercului lor de ce
ramică, le-au explicat cum se 
prelucrează lutul, cum se rea
lizează culorile, le-au prezen
tat creațiile lor.

Activitatea cercurilor de ce-

a modela lutul, talentul la de
sen.

Ideea de a înființa un cerc 
de ceramică a fost primită cu 
bucurie de toți elevii. Așa se 
face că, într-o zi, a sosit la 
București — invitată de școală 
— sculptorița Ana Cordoneț 
pentru a îndruma activitatea

Expoziția
micilor ceramiști

ramică a început anul trecut, 
prin luna iunie. Gheboaia este 
un sat de olari, de străvechi și 
iscusiți meșteșugari ai ulcioa- 
relor și farfuriilor de cera
mică. De Ia părinții lor, copiii 
au moștenit dragostea pentru 
acest meșteșug, deprinderea de

cercului, pentru a ajuta elevii 
să se perfecționeze, să realizeze 
lucruri de artă.

In citeva zile, atelierul 
mare, amenajat în apropierea 
școlii, s-a umplut de elevi. 
Veneau aici în timpul liber și, 
cu minecile suflecate, frămîn-

tau lutul vîscos, preparau cu
lorile, zgîriau cu cuiul — u- 
nealta lor de lucru pe plă
cuțele roșietice de ceramică 
fel de fel de desene inspirate 
din viața lor de școlari, din 
viața și obiceiurile părinților 
lor, imagini ale satului lor re
înnoit.

La numai două luni, cercul 
de ceramică a organizat o 
frumosă expoziție. Au venit 
să admire primele lor creații 
toți oamenii din sat și chiar 
și din satele de prin împreju
rimi.

Acum, sînt la a doua expo
ziție, organizată chiar în Capi
tală.

Este acesta un fapt nou și 
deosebit de important. Nou, 
pentru că niște copii dintr-un 
sat oarecare de pe Bărăgan — 
vestit altă dată prin sărăcie și 
ignoranță — își expun astăzi 
creațiile lor intr-un teatru din 
Capitala țării.

M. CRISTIAN

In Editura Politică a apărut

Marx-Engels-Lenin
Despre rolul industriei 
in dezvoltarea societății »

Lucrarea constituie primul ti
tlu dintr-o nouă colecție, cuprin- 
zînd culegeri din scrierile clasi
cilor marxism-leninismului legate 
de cele mai importante probleme 
ale actualității construcției socia
liste.

Intr-o ținută grafică îngrijită, 
cu un format adecuat, aceste cu
legeri contribuie la o răspîndire 
largă a învățăturii marxist-leni- 
niste în țara noastră, mijlocind 
un contact cît mai strins cu ba
zele teoretice ale construcției so
cialiste.

In această primă lucrate sînt 
grupate materiale în care sînt 
exprimate ideile geniale ale clasi
cilor marxism-leninismului în 
ceea ce privește rolul de prim 
ordin al industriei în dezvoltarea 
necontenită a forțelor de produc
ție — factor hotăritor în trans
formarea societății în trecerea de 
la feudalism la capitalism și apoi 
de la orînduirea burgheză la cea 
socialistă, în progresul necontenit 
al societății socialiste.

Viața de organizație

In dezbaterea
O

In laboratorul de anatomie 
animală a Școlii tehnice 
horticole nr. 1 din Roman

Foto : N. STELORIAX

Temeiuri pentru 
extinderea suprafeței
cultivate cu porumb

otemiștilor — 
calitatea producției

La Atelierul Nicotină-lași
I lUâ1 n sectia montaj-locomotive a Atelierului Nicolina 

din Iași lucrează aproape 100 de tineri. An de an, 
1 atelierul și-a mărit capacitatea de producție, au
I fost instalate utilaje și mașini moderne, creindu-se

jggfl, astfel condiții ca reparațiile executate aici să fie
I IWWI de cea mai bună calitate.

Ținînd seama că de felul cum asamblează monta- 
torii piesele realizate în celelalte secții depinde durata de func
ționare a locomotivei între două reparații; organizația U.T.M. 
de aici acordă o mare atenție problemei îmbunătățirii continue 
a calității muncii fiecărui tînăr în parte.

în toate acțiunile întreprinse pînă acum, organizația U.T.M. 
a urmărit să dezvolte la fiecare tînăr răspunderea nu numai 
pentru calitatea reparațiilor pe care le execută, dar și pentru 
calitatea lucrărilor executate în întreaga secție. Dovada acestei 
preocupări a ieșit în evidență și cu prilejul unei recente adu
nări generale U.T.M. în care s-a dezbătut pe larg calitatea 
muncii tinerilor din secția montaj-locomotive.

Pț-intre primii <?are au luat cuvîntul a^oșt.mo.nt.atprpl „Nicp- 
lae Burțuc. El s-a referit în mod deosebit la problema califică
rii tinerilor. „în secția noastră — spunea el — lucrează tineri 
cu pregătire profesională diferită. Ar fi fost firesc, deci, ca cele 
4 cursuri de ridicare a calificării profesionale să fie organizate 
diferențiat. Datorită faptului că nu s-a ținut seama de acest 
lucru, pentru unii, lecțiile au fost prea grele, la un nivel prea 
ridicat, iar altora le spuneau lucruri de mult cunoscute. Aceas
ta este și cauza pentru care unii din cei înscriși nu au mai ve
nit deloc la cursuri".

La adunare a fost invitat și Dragoș Longhin, șef de partidă. 
Dînsul a analizat amănunțit cauzele care fac ca uneori repara
țiile să nu fie de cea mai bună calitate. Printre altele, s-a re
ferit nu numai la secția montaj, dar și la aceea de demontat. 
Uneori — spunea vorbitorul — datorită unei organizări defec
tuoase a muncii, aici se lucrează în grabă, piesele sînt deterio
rate, se face risipă de șuruburi, clingherit, cauciuc etc. în 
aceeași adunare, Alecu Alexoaie critica faptul că uneori turnă
toria trimite șantierelor piese prost executate (de exemplu, că
mășile sertarului). Datorită acestor piese defecte, reparațiile 
întîrzie, se face risipă de materiale.

în cadrul adunării generale, utemiștii au făcut o seamă de 
propuneri interesante cu privire la buna organizare a muncii, 
care au fost aduse la cunoștința organizației de partid, a con
ducerii sectorului. Astfel, Aurel Hrib, Turnu Chirilă. Nicolae 
Moraru și alții au propus ca în secție să fie montată o macara 
absolut necesară muncitorilor din partida de legare, să se pună 
în funcțiune instalația de gaz la partida care trimite locomoti
vele în probă. Tot pe baza propunerilor făcute în adunarea ge
nerală cu privire la activitatea de viitor a organizației U.T.M., 
s-a stabilit un plan concret, care prevede, printre altele, să se 
analizeze periodic în adunări generale U.T.M. sau ședințe de 
grupă U.T.M. cum își respectă tinerii angajamentele luate în 
cadrul întrecerii socialiste; în colaborare cu biblioteca tehni
că, să fie organizat un simpozion pe tema calității produselor 
și un altul pe tema „Respectarea procesului tehnologic — înda
torire principală a fiecărui tînăr" ; să se organizeze o largă 
consultare a tinerilor privind cursurile de ridicare a califică
rii profesionale și pe această bază să fie ajutată conducerea 
secției să asigure acestor cursuri o tematică care să răspundă 
nevoilor concrete ale producției, nivelului de pregătire pro
fesională a fiecărui tînăr în parte.

Așa cum s-a apreciat și în adunarea generală U.T.M., con
cursurile „Cine știe meserie, cîștigă" au un rol foarte impor
tant în îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale tinerilor. în 
acest, scop, cu sprijinul inginerilor și maiștrilor secției se va 
organiza un asemenea concurs la care vor participa toți tinerii 
din secția montaj-locomotive. Planul de activități mai prevede, 
de asemenea, mobilizarea tuturor tinerilor la studierea cărții 
tehnice, în care scop se vor face prezentări de cărți, se vor 
organiza vitrine etc.

Acum, atenția organizației U.T.M. e îndreptată spre tradu
cerea în viață a hotărîrilor stabilite, mobilizînd în acest scop 
toți tinerii care lucrează în secția de montaj.

GH. ISTRATE 
C. SLAVIC

La „Electro-Banat"-Timișoara
i HMjU n sectorul II al întreprinderii „Electro-Banat" lu- 

crează un mare număr de tineri. Aici se realizează
I JM 188 de produse care reprezintă 61 la sută din planul
I ÎMI de producție al întregii întreprinderi. Organizația

«Ml U.T.M. de la secția montaj, din cadrul sectorului
I II, una din secțiile principale, inițiază acțiuni inte

resante menite să mobilizeze toți tinerii la îmbună
tățirea continuă a clității produselor.

De curînd, a avut loc o adunare generală U.T.M. deschisă, 
în care s-a dezbătut pe larg contribuția tinerilor la îmbunătă
țirea calității produselor. Tovarășul Petcu Drăgan, șeful sec
ției, invitat la această adunare, a scos în evidență munca rod
nică a unor tineri ca Ion Mureșan, Andrei Pop, Ion Chiriac 
și alții care realizează numai lucrări de cea mai bună calita
te. Fiecare din tinerii care au luat cuvîntul a analizat cu multă 
seriozitate cauzele care duc, uneori, la realizarea unor produse 
de slabă calitate, a făcut în același timp propuneri concrete, de
osebit de interesante. Astfel, s-a propus înlocuirea berculuirei 
manuale la produsul S.D. 100 prin executarea acestei operații 
la prese, cunoașterea de către tineri a documentației de pro
iectare cît și a documentației de execuție, studierea cărții teh
nice adecvată locului de muncă și multe altele.

Pe marginea propunerilor făcute de tineri, comitetul U.T.M. 
a stabilit organizarea unor activități concrete pentru a traduce 
în viață hotărîrile adunării generale U.T.M.

DUMITRU HALAS 
secretar al comitetului 
U.T.M. „Electro-Banat", 

Timișoara

orumbul a ocupat 
în cooperativa 
noastră agricolă, 
în 1964, 29 la sută 
din suprafața ara
bilă. S-a consu
mat pentru aceas

tă cultură aproximativ 10 la 
sută din totalul zilelor de 
muncă depuse pentru produc
ția anului trecut, iar venitu
rile globale realizate se ridică 
la 3 700 000 lei. La Goicea 
Mare, porumbul este o cul
tură rentabilă care asigură 
in fiecare an producții mari 
șt venituri însemnate. Iată 
de ce pentru anul 196.1 am 
hotărît să extindem supra
fața cultivată cu porumb cu 
încă 100 hectare. Firește, la 
baza organizării producției de 
porumb, în acest an, va- sta 
experiența acumulată în anii 
precedenți. Cu un an înainte, 
noi stabilim in principiu so
lele unde vom cultiva porumb, 
le fertilizăm pe cele mai să
race și avem grijă să execu
tăm arătura la un bun nivel 
agrotehnic. Din doi in doi ani 
facem arătura de bază cu 
.scormonitorul în agregat eu 
grapa stelată. Această lucrare3
este însoțită de fertilizarea
parcelelor mai puțin produc
tive, cu îngrășăminte organi
ce. Anul trecut am folosit și
superfosfat.

O experiență valoroasă au 
efectuat în 1964 membrii bri
găzii nr. 4, condusă de tovară
șul Constantin lordache, se

cretarul comitetului coma-.d 
U.T.M. Această brigadă a acut 
repartizată pentru porumb o 
suprafață de 74 hectare i» 
parcela „Șosea', suprafață de 
pe care în anii precedenți se 
obținuseră cele mai mici re
colte. în timpul iernii trecute, 
et au luat măsuri suplimenta
re de fertilizare a solului. Pe 
întreaga suprafață au împrăș
tiat must de grajd colectat d;n 
sectorul zootehnic al unitățu, 
cenușă și gunoi bine fermen
tat. strins din curțile țărani
lor. Ogorul în primăvară l-au 
pregătit in mod deosebit fi au 
semănat hibridul dublu 409. 
Dacă în alți ani pe această 
parcelă nu se recolta mai mult 
de 2 700—2 900 kg de știuleți 
Ia hectar, in toamna trecută 
s-au obținut aici în medie — 
6 560 kg de știuleți la hectar. 
Experiența lor va fi extinsă 
în 1965 pe majoritatea supra
feței cultivate.

Firește, executarea la timp 
a arăturilor, fertilizarea solu
lui sînt factori importanți de 
care depinde Creșterea pro
ducției. dar singuri nu sînt 
.șuftfienți. Așa că, în conti- 
r.fiffre, am acordat aceeași a- 
tenție calității lucrărilor exe
cutate. Anul trecut, porumbul 
l-am semănat numai cu se
mănătoarea 2 S.P.C. 2 la adin- 
cimea de 9—10 cm, la 80 de 
cm între rînduri. Semănatul 
s-a făcut bob cu bob. Tinerii 
Florina Stanciu, Dumitru De
liu, Constantin Matei, Marin

Z«icnn. Marin Simian, Mihai 
Stnuo* si reconuxndxi*i de 
organizația U.TJf„ alături de 
meeaxiactoru Grigore Ștefcn, 
Gicu Pîrrn. Faulted Popescu 
și ceilalți cu reclitct o lucrare 
de un bun «trei agrotehnic. 
Spre deosebire de ceilalți ani, 
tn 1964. am folosit in cultura 
mere doar cinei hibrizi dubli 
fi anume: 206 pe 100 de hec
tare. 306 pe 22 hectare. 311 pe 
100 hectare, 405 pe 200 hecta
re și 409 pe 300 hectare.

Rări tul l-am executat o sin
gură dată la praștia intii ma
nuală, lăsînd în medie cite 
28 000-—32 000 plante la hectar. 
Densitatea am stabilit-o in 
funcție de hibridul folosit si 
de gradul de fertilitate a so
lului.

La '3—4 zile după semănat 
am aplicat grăpatul cu grapa 
cu colți reglabili perpendicu
lar pe rîndurile de porumb, 
pentru a nivela și afina ogo
rul. Cînd plantele aveau două 
frunze, am lucrat o singură 
dată cu sapa rotativă tn lun
gul rinduril&r de porumb, cu 
viteza cea mai mare. în alte 
unități, după cite am auzit, so
luții fbdb'litrfrati cu dapa rota
tivă perpendicular pe rindu- 
rile de porumb. Am încercat 
și noi, dar pur și simplu nu 
ne-a plăcut cum a ieșit aceas
tă lucrare. Am executat apoi 
trei praștie mecanice comple
tate cu trei manuale.

Anul 1964, la noi, a fost în 
general un an bun pentru po

rumb. Totuși, în luna iulie au 
bătut vinturi uscate însoțite 
de un ral de căldură care au 
fost nefavorabile vegetației 
normale a porumbului Cele 
2—3 frunze de la bază au în
ceput să se usuce. Era un fe
nomen pe care nu-l mai în
tâlnisem. Am făcut atunci o 
experiență. In parcela „Ho
tar' a brigăzii nr. 1, unde a- 
ream cultivat hibridul 409 am 
prăsit a patra oară manual 3 
hectare, intercalate cite 1 hec
tar prăsit la 1 hectar neprășit. 
Am urmărit cu atenție evolu
ția vegetației pînă la recolta
re. Frunzele porumbului de pe 
hectarele prășite au rămas 
mult timp verzi. Cocenii erau 
mai viguroși, știuleții crescu
seră, evident, mai mari. La re
coltare, am cântărit separat 
producțiile de știuleți de pe 
fiecare hectar. Pe hectarele 
prășite a patra oară am obți
nut cu 320 kg mai mult decit 
pe celelalte. Poate că nu tn 
totalitate sporul trebuie atri
buit unei singure profile în 
plus. dar. oricum, și această 
lucrare efectuată in condiții 
deosebite, in momente critice, 
contribuie, fără îndoială, la 
realizarea unei producții mai 
bune.

Pentru anul 1965 ne-am 
creat baze sigure pentru a ob
ține o recoltă sporită de po
rumb boabe. Terenul rezervat 
acestei culturi a fost arat la 
timp și întreaga suprafață pla
nificată a fost fertilizată. Uti
lajele sînt puse la punct. Să- 
mînța din hibrizi aleși a 
fost procurată și condiționată. 
Zilele acestea a sosit în uni
tate și brigada de tractoare cu 
toate mașinile agricole în per
fectă stare de funcționare. Are 
loc, acum, instruirea tinerilor 
recomandați de organizația 
U.T.M. pentru a lucra pe se
mănători.

Așteptăm timpul prielnic 
pentru a trece cu toate forțe
le la efectuarea la timp și la 
un bun nivel agrotehnic a în- 
sămințării porumbului.

ION PERȘINARU
ing. agronom la cooperativa 
agricolă de producție din co
muna Goicea Mare, regiunea 

Oltenia

Semănatul lucernei la
G.A.S. Uzunu, raionul 

Giurgiu

Momente din „mica 
istorie" a filmului

Sîntem obișnuiți să credem că 
platoul înseamnă numai înaltele 
încăperi, tapetate cu vată de 
sticlă, cu decoruri din placaj, 
carton și lemn, asemănătoare 
celor de teatru, unde artiști, re
gizori, operatori, mașiniști, cos- 
tumieri dau viață unui scenariu. 
Platoul mai cuprinde însă și la
boratoarele de prelucrare a pe
liculei, sălile de mixaj, atelie
rele mecanice și chiar cabinele 
actorilor. Activitatea într-un 
studio cinematografic nu se re
duce numai la imprimarea ima
ginilor pe peliculă...

Pentru Setilă din filmul 
„Harap Alb“, trebuia săpată al
bia unui rîu, apoi umplută cu 
apă și golită într-o secundă 
închipuiți-vă ce ar fi însemnat 
aceasta: excavarea și transpor
tarea cîtorva mii de vagoane 
de pămînt. După numerose cal
cule, operatorul de filmări com
binate Alexandru Popescu a 
găsit soluția. Cu un sistem de 
oglinzi și cîteva fascicole lumi
noase, abil mînuite, trucajul a 
reușit Setilă se aruncă în un

dele cristaline și după o secun

dă, lată-1... pe fundul uscat al 
rîului.

Florin Piersic, interpretul vi
teazului Harap Alb, așteaptă ne
păsător întilnirea cu ursul. Știa 
dinainte că adversarul lui nu va 
fi decît un tînăr luptător, îm
brăcat într-o piele brun-roșca- 
tă. Ursul vine agale, ținut cu 
lanțul de un necunoscut. Dar, 
ochii parcă nu-s de sticlă: 
mormăiturile sînt prea puterni
ce... Regizorul — Ion Popescu- 
Gopo — ceruse cu împrumut un 
urs de la Circul de stat. Acto
rului i-a pierit pe loc orice en
tuziasm. Cu îmbărbătări și ru
găminți, de-o parte, cu zahăr 
de cealaltă, lupta a început, 
sub privirile atente ale dreso
rului care garantase pentru 
blîndețea animalului său. De a- 
tunci, Florin Piersic povestește 
tuturor că s-a luptat cu un urs 
adevărat, iar cei ce-1 ascultă 
zîmbesc îngăduitor crezînd că 
spune o poveste vînătorească.

Decorul redă un salon de spi
tal. Totul este alb, Imaculat. 
Aici se toarnă filmul „Cinci mi

nute de gîndire", în regia lui 
Virgil Calotescu. Cea mai tînă- 
ră membră a echipei de filmare 
e în cabină, repetă scena ce 
va fi filmată după-amiază. Lu
minița Iacobescu, studentă în 
anul III, la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale", interpretează 
în acest film două roluri. „A- 
semănarea fizică dintre Ileana 
și Valerica, ne spune ea, presu
pune totuși o mare dfterențiere 
psihică. Filmul acesta e o dra
mă psihologică, a cărei acțiune 
se petrece aproape în întregime 
în aceeași cameră albă de spi
tal".

Ca pe vremea filmului mut, 
pe ecran vezi numai mișcarea 
buzelor personajelor, dar de au
zit — în sală nu se aude nimic 
La semnalul luminos al unui 
bec, artistul poporului Kovacs 
Gybrgy și artistul emerit Fory 
Eterle, în fața microfonului, ur- 
mărindu-și cu atenție mișcările 
de pe ecran, rostesc clar și nu
anțat replicile corespunzătoare; 
odată, de două, de cinci, de ze
ce ori. Pînă cînd banda sonoră

coincide exact imaginii de pe 
peliculă. Se face așa-numita 
postsincronizare a filmului 
„Runda a șasea". După această 
operație, regizorul Vladimir Po
pescu, cunoscînd întreaga evo
luție a filmărilor, selecționează 
cele mai bune imagini, din ze
cile aproape identice, care apou 
montate cap la cap, devin „co
pia standard".

De Ia prima lectură a scena
riului, pînă la montaj, fiecare 
din cele aproape 20 de filme 
din producția anului în curs și 
a anului viitor, ce se pregătesc 
în această perioadă în studio
urile de la Buftea, urmează un 
ciclu aproape identic. In același 
timp, fiecare film pune alte pro
bleme, la rezolvarea cărora își 
aduc contribuția foarte mulți 
oameni, mult mai mulți decit 
cei ale căror nume apar pe ge
neric. In plus, stînd în mijlocul 
realizatorilor unui film, afli a- 
mănunte și întîmplări pe care 
aparatul cinematografic nu Ie 
redă niciodată Regizoarei Eli- 
sabeta Bostan, de pildă, l-au 
trebuit multe zile să-l găsească

Un nou produs al întreprinderii de poduri metalice și prefa
bricate din beton Pitești — buncărul metalic, care se află in 

faza de construcție

s
• Sala Floreasca din 

Capitală găzduiește 
mîine seară o Intere
santă partidă interna
țională de handbal. în 
cadrul jocului retur 
din semifinalele „Cu
pei campionilor euro
peni", formația mas
culină Dinamo Bucu? 
rești întîlnește echipa 
Grasshoppers Zurich 
După cum se știe, 
prima întîlnire s-a în
cheiat cu victoria di- 
namoviștilor : 19—11 
și ei sînt virtual ca
lificați pentru finalele 
competiției, ce se va 
desfășura la 3 aprilie 
la Lyon. Cealaltă fi
nalistă este campioa
na R.S.F. Iugoslavia, 
Medvesceak Zagreb.

întilnirea va începe 
la ora 19 și va avea 
în deschidere un 
meci interșcolar: Școa
la medie „Mihai Vi- 
teazu" — Școala me
die „I. L. Caragiale".

• Miercuri a părăsit 
Capitala, plecînd la 
Magdeburg (R. D. 
Germană), echipa de 
polo Dinamo Bucu-

Foto : O. PLEGAN

POR
rești, care va partici
pa timp de trei zile la 
întrecerile turneului 
semifinal al „Cupei 
campionilor europeni*. 
Lotul dinamovist cu
prinde, printre alții, 
pe : Frățilă, Zahan, 
Grințescu, Feșeriu, 
Mihăilescu, Zamfires- 
cu.

Dinamo întîlnește 
astăzi pe Dosza Szol- 
nok, mîine va juca 
cu Dinamo Magde
burg, iar ultima parti
dă o va susține dumi
că in compania forma
ției sovietice N.C.A.C. 
Moscova.

• In ziua a doua a 
concursului internațio
nal de haltere de la 
Moscova, sportivul so
vietic Evgheni Kațura 
a doborît recordul 
mondial la categoria 
ușoară stilul împins 
cu rezultatul de 143 
kg. La triatlon, Kațu
ra a realizat 422,5 kg.

La categoria semi- 
mijlocie, pe primul 
loc s-a clasat Viktor 
Kurențov (U.R.S.S.) cu 
442,5 și 177,5 la „sti
lul aruncat”, perfor

mantă egală cu recor
dul mondial deținut de 
campionul ol i m p i c 
Zdrazila (R.S.C.).

• Cicliștii polonezi 
și bulgari care s-au 
pregătit în comun la 
Plovdiv, au participat 
la o cursă de control 
pe distanța de 66 ki
lometri (traseu mun
tos). A cîștigat tînă- 
rui rutier polonez Jan 
Magiera — lh36’01". 
urmat de Glawliczek 
Balwdzin, Zielinski, 
Kegel și bulgarul Bob- 
cev.

• Turneul interna
tional de lupte libe 
de la Ulanbator, cărei 
a reunit sportivi din 
7 țări, a luat sfîrșit. 
Dintre sportivii romîni 
prezenți la acest con
curs, s-a comportat 
bine Gheorghe Tă- 
pălagă, situat pe pri
mul loc la categor’’ 
52 kg. A Balog a o- 
cupat locul trei ta ca
tegoria 97 kg, iar St. 
Stîngu s-a clasat al 
patrulea la categoria 
grea.

(Agerpres)

Patru din interpreta „Rundei a șasea" în sala de postsincro
nizare a Ulmului

pe interpretul lui Nică din „A- 
mintiri din copilărie" î Pînă să 
descopere, la Bicaz, pe elevul 
fon Bocancea, a trebuit să a- 
leagă din 13 000 de copii. Echi
pa „Răscoalei" a avut mult de 
suferit de pe urma... capriciilor 
acestei ierni. Cînd a fost ne
voie de zăpadă pe dealul Mi
tropoliei, ea a trebuit să fie că
rată cu camioanele, iar în 
timpul filmării la conacul boie
rului Miron Iuga, instalat în 
parcul Palatului Pionierilor, 
zăpada căzută între timp a 
trebuit vopsită în negru, de
oarece era necesar un decor

de toamnă. Locuitorii din cartie
rul Bariera Unirii din Ploiești, 
spectatori nelipsiți la filma
rea „Cartierului veseliei", au 
fost foarte dezamăgiți cînd au 
văzut că artistul Ilarion Cioba- 
nu, în loc să-l bată cu adevărat 
pe un exploatator, își înfundă 
pumnii într-o... pernă. Mulți 
dintre ei nu-și explică cum va 
apare această bătaie pe ecran...

Toate aceste momente, întîm
plări și consemnări succinte fac 
parte din ceea ce se numește 
„mica istorie a filmului".

VALENTIN HOSSU
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HHEORGHE GHEOR(;Hltl-l)E,l
Lulnd cuvintul tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer a spus :

Tovarăși.

DUNĂRI NAȚIONALE

în cursul zilei de ieri, la Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și la Con
siliul de Stat al R.P.R. au so
sit scrisori din întreprinderi, 
unități agricole socialiste, in
stituții de știință și cultură, 
de la numeroși cetățeni, în 
care se urează tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
sănătoșire și se exprimă hotă- 
rîrea nestrămutată de a munci 
neobosit pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noa
stră.

în scrisoarea primită din 
partea colectivului Uzinei 
„Vulcan" din București se 
spune:

„Iubite tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și funcțio
narii -Uzinei „Vulcan" din 
București, au aflat cu îngrijo
rare despre starea sănătății 
Dumneavoastră.

Colectivul uzinei noastre 
muncește cu toată abnegația 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Partidul 
Muncitoresc Romîn, în frunte 
cu Comitetul său Central. Mai 
uniți ca oricînd în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn, în
treaga masă de salariați, în 
frunte cu comuniștii, luptă cu 
hotărîre pentru ca prin munca 
lor să contribuie din plin la 
desăvîrșirea construcției socia
liste în scumpa noastră patrie. 
Republica Populară Romînă.

Iubite tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, colectivul uzi
nei noastre vă dorește din toa
tă inima grabnică însănătoșire, 
pentru ca și pe mai departe să 
vă aduceți contribuția prețioa
să la dezvoltarea și aplicarea 
creatoare a nesecatului tezaur 
al învățăturii marxist-Ieninis- 
te pentru fericirea și propăși
rea harnicului și talentatului 
nostru popor.

Vă dorim din suflet multă 
sănătate și fericire".

„Iubite tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Studenții? ca
drele didactice, întregul colec
tiv de muncă din Institutul 
politehnic București, vă do
resc din toată inima grabnică 
însănătoșire.

Munca Dumneavoastră crea
toare și neobosită în fruntea 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Statului — se spune mai 
departe în scrisoare — însu
flețește întregul nostru po
por, în măreața operă de în
florire economică și culturală 
a patriei noastre.

Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
de atașamentul nostru profund 
față de Partid, de înalta pre
țuire ce o dăm muncii fără 
preget pe care o desfășura’: 
pentru fericirea poporului, 
pentru ridicarea prestigiului 
internațional al țării noastre, 
pentru cauza socialismului.

înconjurați de grija părin
tească a Partidului, de aten
ția deosebită pe care Dumnea
voastră personal o acordați 
învățămîntului, studenții și 
cadrele didactice din Institu
tul politehnic București sînt 
hotărîți să folosească intreag •. 
lor energie pentru înfăptuirea 
politicii Partidului.

Vă urăm din toată inima, 
iubite tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, multă, multă 
sănătate și vă asigurăm de 
toată dragostea noastră, de a- 
dîncul nostru devotament.

într-o scrisoare sosită de la 
cooperativa agricolă de pro
ducție din Drâgănești. raionul 
și regiunea Ploiești, se spune: 
comitetul de partid a luat 
cunoștință de buletinul medi
cal privind starea sănătăți 
Dv. Cu acest prilej, in nu
mele tuturor comuniștilor din 
cooperativa noastră, vă dorim 
grabnică însănătoșire in 
scopul continuării activități 
Dv. pentru desfășurarea con
struirii socialismului in scum
pa noastră patrie. Republica 
Populară Romînă. pentru bi
nele și fericirea poporului 
nostru".

într-o scrisoare sosită din 
Bîrlad se spune: -Iubite to
varășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Colectivul Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad a primit 
cu îngrijorare știrea despre 
starea sănătății Dv. Colectivul 
întreprinderii noastre vă do
rește din toată inima însănă
toșire cit mai grabnică spre 
binele partidului, al patriei 
noastre socialiste și al mișcă
rii comuniste și muncitorești 

. internaționale Vă asigurăm pe 
această cale, scumpe tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Că 
in întreaga noastră activitate 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor trasate de partid, 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în scumpa noa
stră patrie, Republica Popu
lară Romînă".

„Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în acest ultim 
an al planului șesenal, noi, 
chimiștii brăileni, ne străduim 
să traducem în viață hotărî-

rue înțelepte aje Partiduhti 
Muncitoresc Ramin. aje Co
mitetului său Central. în frun
te cu Dmnecvoastră — te 
spune in scrisoarea trimisă 
de către colectivul de Trimet 
al Combinatului de cetsîazâ 
și hirtie din Brăila. In aceste 
momente, vestea cu privire la 
starea sănătății Dv. ne-a um
plut inimile de irtristare. 
Astăzi. gindu—He noastre, ale 
oamenilor rn—«-■ dm Cocobe- 
natul de ceiulcsă și hirtie se 
îndreaptă mai mult ca ondnd 
către Dv. Xo» vă peccactem să 
înzecim eforturile in r-i -vi 
pentru realizarea «r>.~Vr 
din jv Off 5-^? * jy y.
cu bctărirea noastră be a 
: hțtite not realzăr. s produc
ție. primiți urărue noastre «te 
însănătoșire*.

Vi rog, fa awraele n« per- 
soad și al ceioriaip membri 
a» CbatBaM de Măsiștri a- 
probat H această semne, râ

primiți expresia srittsatevîeier 
noastre de mulțanure pexr-- 
ctnstea pe care ae-ati ficat-o 
investixdu-ne ca o mtrnree de 
înaltă încredere și răspnderc. 
Scrisoarea adresați Mara A- 
ăunin Naționale ie tocarisal 
Gheer-g'-.e Gheo-grin-De; ex
primi cb o nare eiantate ho- 
tdrirea fei mg cere ae urai 
de a optica eexhin: poitixa

raterni și externă a pcrtididai 
r «Mfalsi, de « anr-ra i-, con- 
ti aaare artatal ccoaoanei și 
cattaru fa ptt—t aoxstră, mor
tal marote al Repobticti Popz- 
iore Rc—.iae pe cafea socm-

Zaerednxz Mzrea Adzaere
Xennaqti ed ae rem coweera 
vepreeapețtx iaxreeps ewerpae

>-ptat date de poporul nos
tru, tub :mduce-ea partidului, 
re-tra înflorirea Rominiei și 
făurirea anei vieți fericite ce
lor ce msacesc. pentru mărea
ța casai a socialismului și

Lacacrtie renuau continuă 
cMtri fa earrat dimineții. 

(Agerpres)

Raportul Comisiei de validare a mandatelor deputaților
Marii Adunări Naționale prezentat

de deputatul Demostene Botez
Tovarăș adxă <T la sa=ă, 54

tarera, adxă ’.U la u

ții și daseăhi lor vă poartă, 
scumpe tovarășe Gheorghe 
Gbecrgbru-Dej. a dragoste 
fierbinte. Dorim dm toată m-

cragoste. recunoștință șt înal
tă prețuire, care sint m ace
lași timp sexttimenteje adinct 
a> întregului popor, să vă 
dea oca forțe pentru a grăbi 
însănătoșirea dv.

Xe angajăm in fata dv, to
varășe Gh. Gbeorghm-Dej. că 
vom depune întreaga capaci
tate și putere de muncă pen
tru desăvîrșirea pregătirii 
noastre profesionale și potiti- 
co-ideoiogice. pentru formarea 
unor noi promoții de specia
liști la nivelul cerut de dez
voltarea științei, tehnicii și 
culturii contemporane.

Vă dorim încă o dată, iubite 
tovarășe Gh. Gbeorghiu-Dej. 
însănătoșire grabnică și pu
teri depline pentru a ne con
duce cu aceeași clarviziune, 
fermitate și înțelepciune spre 
un viitor tot mai strălucit în 
scumpa noastră patrie".

In numeroase scrisori care 
sosesc din întreaga țară oa
menii muncii urează tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
grabnică însănătoșire și își ex
primă hotartrea de a munci 
cu toate forțele pentru înfăp
tuirea politicii partidului 
nostru.

Ambasadorul R. P. Mongole 
la București, Togoociin Ghen- 
den a oferit joi după-amiază 
un cocteil cu prilejul celei 
de-a 44-a aniversări a Arma
tei Populare Mongole.

Au participat general maior 
Ionel Vasile, adjunct al minis
trului Forțelor Armate, repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, generali și o- 
fițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Joi seara, la Teatrul Mic a 
avut loc premiera unui spec
tacol alcătuit din cinci schițe 
ale lui I. L. Caragiale intitu
late „Moșii", „La poștă", „Căl
dură mare", „Temi și varia- 
țiuni", „De închiriat", drama

tizate de Valeriu Moisescu și 
piesa „Cîntăreața cheală" de 
Eugen Ionescu. Regia specta
colului aparține lui Valeriu 
Moisescu, iar scenografia este 
semnată de Adriana Leonescu. 
Din distribuție fac parte Jean 
Lorin, Olga Tudorache, Valy 
Cios, Tudorel Popa, Doina Tu- 
țescu și Vasile Nițulescu.

• Joi după-amiază s-au în
cheiat lucrările Conferinței 
internaționale organizate la 
București de Biroul regional 
pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății în cola
borare cu Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale din 
R. P. Romînă, care a avut ca 
temă combaterea și preveni
rea bolilor cardio-vasculare.

Au participat specialiști din 
27 de țări. Reprezentanții ță
rilor participante au prezentat 
rapoarte privind principalele

aspecte ale patologiei cardio
vasculare, după care au avut 
loc discuții urmate de con
cluzii practice.

In raportul acad. prof. C. 
Iliescu, consilier temporar al 
O.MJS., directorul Centrului 
de asistență a cardiacilor As- 
car-București, au fost subli
niate aspectele organizării a- 
sistenței acordate în țara noa
stră bolnavilor cardio-vascu- 
lari.

• Cu prilejul deschiderii 
Expoziției de artă plastică 
bulgară la București, ambasa
dorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, Gheorghi Bogdanov, 
a organizat joi după-amiază 
la reședința sa o întilnire în
tre artiștii plastici bulgari și 
artiști plastici romîni.

(Agerpres)

re a procedat la restf «tarea 
dor* re» irir. pe nara cărora

U tis
pală. !e aggt.O ce aa aval

ti-toaz pe" ti — focare depetiax
m per» procesele verbte aje

țâre, prec-jsâ si eeăelaâe doec-

că 4L5 la uti.

d. 23 i=re »ș5»ix

Ttetoe depurate atest te 
Marea Admare XaGccaăă. O 
aără MU la casă «m deonC 
ca cctetie s. tnreă i Bj-

tare «a ărret: pr-t fap te pro-

Tot drputiar. «W k lh-

tertacă en-rășar pentru tDerscl

• Ccoăâa Bedoniă Ceafetaiă
Cnrrtfcij oe vaticare rapor

tează Marti s — : -A — Xaț_cca- 
le că tot cei depstaț: as 
fost declarați aleși iu stihetă 
«eformnate eu prevedertie 
Ccetstitutie Rețxibtim Popu
lare Romiue și ale Legii ar. 
* 1952: nu s-a depus aia o 
contestație apotiiu valabili
tății alsgerli oepetatilor în 
Marea Acimare Xațiocală.

Tovarăși și tovarășe,
Permiteți-nu să vă prerint 

unele date cu privire ia com
ponența deputaților aleși in 
Marea Adunare Națională 
pentru cea de a 5-a legisla- 

j tură.
Marea Adunare Națională se 

compune din: 218 deputați

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

BAIA MARE (de la cores- j 
pondentul nostru).

Ieri, colectivul de muncă al : 
întreprinderii forestiere Satu | 
Mare a raportat îndeplinirea 
planului de producție trimes- ' 
trial. Datorită dotării gurilor 
de exploatare cu mașini și u- 
tilaje de mare randament, ex
tinderii metodei de exploatare 
a fagului în trunchiuri lungi j 
și catarge precum și organi
zării lucrului în brigăzi com
plexe, în perioada care a tre
cut de la începutul anului in
dicele de utilizare a masei 
lemnoase a crescut cu 15 la 
sută față de plan iar calitatea 
produselor s-a îmbunătățit cu 
1 la sută. Ca urmare munci- 1 
torii, tehnicienii și inginerii | 
din această întreprindere 
fruntașă în cadrul D.R.EF - 
Maramureș au produs peste 
plan 2 300 mc bușteni din di- ; 
ferite specii, 100 mc cherestea 
de calitate superioară etc. Pe 
locuri fruntașe în întrecerea 
socialistă se situează brigăzile I 
complexe conduse de Icon 
Poptile de la unitatea de in
dustrializare a lemnului Bixai 
și Vasile Dragomir de la sec
torul de exploatare a lemnu
lui Satu-Mare.

D= tocalnl depsatatiler

S> de stat.
Dm mstiărol teul al depu- 

tațtior Mam Ads~4n Xaț.:- 
rale. *T sint ferre msEcxtoa- 
re. țărănc. iz^eâectiaale

G'xr^jLZ.ția deputahăcr Ma
rii Ah—Xatăooale oglm- 
dește dephna egalitate a 
ror ce-âțer*.'jre u—«tarea ța
prietenia trainică dartre po 
pomi rosnin și națxcalitățDe 
conlocuitoare- Dm totalul de- 
putaților aleși. 85j5 la setă 
sînt retnini, ș; 14.4 la sută din 
rindul minorităților națaccale 
— maghiari, german:, evrei, 
ucraineni, sirbi etc.

După virstă, deputății Mară 
Adunări Naționale se impar- 
astfel: 116 au virsta pină la

oep-taț p:artă :-aărui tiBa

Tovarăp reȚ» -'
Si deputate.

C.-mpror^ța Maro Aduaăr. 
Xațaccăje reflecți p-aerrae ca- 

faptnl că in cei mai înalt or
gan al putem de stat au fost 
alegi oameni care «.-au ciști- 
gat respecta! r încrederea po- 
poruhn munctre. care cunosc 
îndeaproape viața maselor.

Ia ușa rerificăr- docn-

ptivmd alegerea depenattioe in 
Marea Adu-are XațanaH. Co

că toți cei 4C5 caer&dati- uxdo- 

de vaLcare. a căror alegere ca 
oeputați a fost verificată de 
către preydTZte de virstă an 
fost declarau aleși deputati in 
Marea re-» Xapwr-a’a pe 
faaza respeesârti prevede.—ar 
Constituției Repubixti Popu
lare Roctine și a Legii 
nr. 91952. supune spre apro
bare Mani Adunări Naționale 
validarea mandatelor pentru 
fiecare dintre deputății aleși

La centrul de calcul al Universității București

I baia aa fraza șj rodaj a 
j Utiaeier de Tractoare Brașov
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I
n lumea contemporani ener
gia electrică prezintă o im
portanță deosebită pentru 
progresul industriei, agricul
turii și în zenerel pentru pro
gresul întregi redetâți. Me
canizările complezs si auto

matizările proceselor tehnologie H fata 
ramurile de producție tint de neconceput 
fără folosirea energiei electrice.

Încă din primii ani ai construcției socia
liste în țara noastră. Partidul Mvnccz-esc 
Romîn a înscris între obiect-.rr.e pr-.rma- 
le de perspectivă ale politicii sale econo
mice electrificarea întregii țări, ca o con
diție hotăritoare pentru oufustrializarea 
Srii și pentru ridicarea continuă a năe- 

lui de trai al oamenilor numai de la 
orașe fi sate.

Planul de 10 ani de dectrificare a fixat 
liniile directoare ale caiorificârii rationale 
a tuturor resurselor energetice din țara 
noastră prin concentrarea producției de 
energie electrică m termocentrale modeme 
— în care sînt instalate grupuri cu puteri 
unitare mari și cu parametri ridicați ai a- 
burului — fi amenajarea completă a re
surselor hidroenergetice ale țării, introdu
cerea pe scară cit mai largă a termoficării, 
crearea unui sistem energetic unic, prin 
interconectarea sistemelor locale, extinde
rea rețelelor de distribuție din mediul ur
ban și rural în vederea creșterii consumu
lui pentru nevoile casnice, pregătirea ca
drelor de muncitori, tehnicieni si ingineri 
necesari înfăptuirii planului de electrificare.

Pe linie mereu ascendentă, industria e- 
nergetică a cunoscut o continuă dezvol
tare în cadrul planului șesenal.

Puterea instalată în centralele electrica 
a ajuns de la 501 MW, cit era în 1938, la 
cca 3 000 MW la sfîrșitul anului 1964. Nu
mai în anul 1964 au fost puse în funcți
une grupuri electrogene care însumează o 
putere mai mare ca cea instalată pină în

Forța energetică
a patriei

1938. In anul 1965, într-o singură lună se 
realizează producția de energie electrică 
a arului 1938.

Încă de la începutul realizării planului 
de electrificare a țării, s-a pus accent deo
sebit pe montarea în centrale a unor a- 
gregate de o înaltă tehnicitate, in care să 
fie folosiți cărbuni inferiori (ligniți, deșe
uri de cărbune) și gaze naturale de toată 
presiune care nu pot căpăta deocamdată 
utilizări md economice. In perioada 1^2— 
1954 au iniret în funcțiune centrale cu 
parametri medn, cum este cemraia ce le 
Doicașți. In eras 1954—1956^»au constna 

Astfel tim centralele ^Steaua roșie" — 
Fîntineie. Parcțeni și BorzeștL Aceste cen
trale cu fost eâăpete cu agregau cu puten 
mari — cu grupuri de 25 și 50 MW.

Centralele termoeleetnce ccmstruite n 
ultimii ani tint echiștcte ca grupuri Ce 
putere și mai mare — de 100 și 150 MW. 
Pentru anii imediat urm-ton se șrrece.:: 
intrarea in funcțiune a umor grupuri de 
200 și 300 MW.

O altă realizare importantă este centra
la hidroelectrică Bicaz cu o putere mrta- 
lată de 210 MW. Lanțul celor 12 hidro
centrale de pe riul Bistrița, in atol de Ste- 
jaru, parte puse în funcțiune, constituie ter 
exemplu de exploatare completă și com-

Ing .Nicolaie Gheorghiu 
adjunct al ministrului 

minelor și energiei electrice

plexă a unui bazin hidrografic. Toata a- 
ceste centrale de pe Bistrito-ecei cor 
acea o putere instalată de 250 000 hW.

In cnul 1962 au început luc-irue de 
construcție a hidrocentralei ^16 Februarie" 
— Argeș, care este un obiecție imp -«rtart 
ai pianului de electrificare. .4 reerti hâdm- 
cesitnii este rubterenă și ca eres o pa
tere de 220 MU*. Pe lingă energts âexzn- 
ai furnizată anual, de 400 mikomm kWh, 
ea ta oferi pcnbilitctea măririi mprajețe- 
lor mgtbile din bazinul Argeș cu cea 
100000 ha, redării circuitului agricol prin 
scoaterea de sub inundații a cca ÎOUJO ha 
suprafață de pimint, șrrecum și creștem 
debitului de apă pentru aprocizioemrea 
Capitalei.

In curs de realizare este ceatrda electri
că de termcficare Craioca, care ca acea 
in primă etapă o putere de 350 MW. Cen
trala este amplasată lingă noul combinat 
chimic, care este in curs de punere fn 
funcțiune. Ea ca folosi drept combustibil ’

lignitul din bazinul carbonifer Oltenia. 
Pentru tutor se precede ca această cen
trală să fie extinsă cu încă două grupuri 
de 300 MW. Astfel, puterea ei finală va 
fi de aproape două ori mai mare decît a 
tuturor uzinelor electrice din Romînia a- 
r.ului 1938

Paralel cu construcția centralelor elec
trice, a început realizarea unui cast plan 
de extindere a rețelei electrice de trans 
port. Prin construirea, în 1959, a liniei de 
110 LV cu dublu circuit Fîntineie — Bra
șov »-a realizat interconectarea sistemului 
eriergetic din Tmsdcania centrala cu sis- 
temul Muntenia, punindu-se astfel bazele 
SMtemului energetic național. In perioada 
1954—1958 r-au mai construit liniile de 
110 kV Fîntineie — Tîmăceni fi Paroșeni 
— Hunedoara. In anul 1957 a fost dată 
in exploatare lâtia de 110 kV Borzești — 
Focșani — Buzău — Ploiești prin care 
sistemul energetic Moldova a fost interco
nectat la sistemul energetic național. In 
anul 1960, prin realizarea legăturii Chiș- 
ccm — Gura Ialcmiței — Medgidia siste
mul energetic Dobrogea a fost interconec
tat la sistemul energetic național. In anii 
I960 — 1963 a continuat punerea în func
țiune a unor importante Unii de 110, 220 
și 400 kV.

O grijă deosebită s-a dat ți dezvoltării

rețelei de distribuție de medie și joasă 
tensiune din mediul urban și rural. In 
opera de electrificare rurală au fost, de 
asemenea, obținute importante rezultate, 
în perioada 1950—1964 au fost electrifi
cate 6 056 sate față de numai 438 sate 
electrificate pină în anul 1945, s-au con
struit peste 24 000 km rețea de joasă ten
siune și peste 6 000 posturi de transfor
mare.

In condițiile specifice țării noastre se 
dezvoltă puternic termoficarea urbană si 
industrială. Astfel, termoficarea urbană s-a 
introdus și se extinde în București, 
Onești, Ploiești, Arad, Timișoara, Pitești, 
Suceava, Oradea fi alte aentre.

Cum e și firesc, industriei energetice i se 
rezervă în continuare un rol important în 
dezvoltarea economiei noastre socialiste. In 
perioada 1964—1970 urmează a se rea
liza centrale termoelectrice de termoficare 
fi condensații care vor fi echipate cu uni
tăți de mare tehnicitate. In planul de per
spectivă se prevede construirea unor im
portante centrale hidroelectrice, atit pe 
riurile interioare, cit fi pe Dunăre. Se ca 
realiza în această etapă, împreună cu 
R.S.F. Iugoslavia, amenajarea Sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la Porțile 
de Fier. Toate obiectivele principale fi hi
drocentrala care va acea o putere totală 
instalată de 2 000 000 kW cor fi paritare și 
simetrice. Prin anvergura sa, prin efectul 
regulator asupra navigației, ca fi una din 
cele mai importante realizări în acest do
meniu din Europa.

Se vor face în continuare eforturi pentru 
ca electrificarea tuturor localităților din 
țară să se termine într-un timp cit mai 
scurt. Se va extinde mult consumul de 
energie electrică în agricultură și în sco
puri casnice. Nu este departe ziua cînd 
patria noastră se ca număra printre țările 
cu consum ridicat de energie electrică.

I — Ia cinematografele Giulesti 
(orele 10; 12,30; 15; 17^6L 30),

I Bucegi (orele 9, 11,30; Hi 1630, 
1 19; 21,30). Buzești (orele 10;
I 12,15; 15.30: 18; 20,30). DIAVO- 
j LUL DEȘERTULUI — la cinemato- 
I graful înfrățirea între popoare 

(orele 10; 15,45; 18; 20.15). COMI
SARUL MAIGRET SE ÎNFU
RIE — la cinematograful Cultu
ral (orele 15,30; 18, 20.30). CRO
NICĂ CUBANÂ — la cinemato
graful Dacia (orele 15,15; 17,45 ;
20,30). CEI ȘAPTE MAGNIFICI — 
la cinematograful Dacia (orele 
9,45; 12,30). UN ENORIAȘ CIU
DAT — la cinematografele Doi
na (orele 11,45; 14; 16,15; 18,30 ; 
20,45), Floreasca (orele 16: 18,15; 
20,30). CALABOUCH — Ia ci
nematograful Crîngași (orfeio 
16; 18,15; 20,30). CU MII-
NILE PE ORAȘ >— la cinemato
graful Unirea (orele 16, 18.15;
20.30) . LEGEA ȘI FORȚA - I» 
cinematografele Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 21), 
Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18.30;
20.30) , Modern (orele 9,45; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21). ȘEFUL — 
la cinematograful Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). ELENA DIN TRO- 
IA — la cinematogralul Munca 
(orele 10; 16; 18,30; 20). C1NTÎND 
IN PLOAIE — la cinematograful 
Popular (orele 10,30-, 16; 18,15;
20.30) . PATRU FETE ÎNTR-O
CURTE — la cinematografele Ar
ta (orele 16; 18,15; 20,30), Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,30).
SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII — (cinemascop) la cine
matograful Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30). CEI TREI MUȘCHE
TARI — (cinemascop, ambele se
rii) ia cinematograful Gblentina 
(orele 15,30; 19). GHEPARDUL — 
(cinemascop, arabele serij)ki)a ci
nematograful Rahova (orele 16;
19.30) . EROI CURAJOȘI TI-
GR1I — la cinematografuli'Progre- 
sul (orele 15,30; 18; 20.19)t CÎN- 
TĂREAȚA SCLAVĂ — I» cinema
tograful Lira (orele ...15110: 18;
20.30) . SĂRUTUL - la cinemato
graful Drumul Sărit (orelș 16; 18; 
20). PAULA CAPTIVA —"la ci
nematograful Ferentari (orele 14; 
16; 18; 20). TITANIC VALS — 
la cinematograful Cotroceni (orele 
16; 18,15; 20.30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15). CINE-I CRIMI
NALUL ? — (cinemascop) la cine
matograful Pacea (orele 16: 18;
20).

In 10 săptămîni — 
800 000 lei economii 

la prețul de cost
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Cu fiecare schimb, 
cu fiecare zi metalurgiștii din 
Bîrlad realizează noi economii 
la prețui de cost. Valorificînd 
cu pricepere oțelul pentru 
rulmenți, discurile abrazive, 
diamantele, carburanții și lu- 
brifianții ei au înregistrat nu
mai în luna februarie 563 000 
lei economii la prețul de 
cost. In acest fel, suma totală 
a economiilor realizate la 
prețul de cost de la începutul 
anului și pînă în prezent se 
ridică la circa 800 000 lei, 
ceea ce reprezintă mai mult 
de o treime din valoarea an
gajamentului luat în întrece
rea socialistă pe acest an.



Lansarea în ft R. S. S. a navei Sudan

cosmice satelit „ Voshod—2“
la „masa rotundă^

Pentru prima dată un om a ieșit 
din cabina navei in Cosmos

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 18 martie 1965, la 
ora 10 (ora Moscovei), in Uniunea Sovietică a lost 
plasată pe o orbită de satelit al Pămîntului, cu aju
torul unei puternice rachete purtătoare, nava cosmică 
satelit „Voshod-2", pilotată de un echipaj alcătuit 
din pilotul cosmonaut col. Pavel Beleaev, comandan
tul navei, și pilotul cosmonaut It. col. Alexei Leonov, 
pilotul secund.

Nava-satelit „Voshod-2“ s-a 
plasat pe o orbită apropiată 
de cea stabilită prin calcul.

Potrivit datelor preliminare, 
perioada de revoluție a navei- 
satelit în jurul Pămîntului 
este de 90,9 minute, distanța 
minimă de la suprafața Pă
mîntului (la perigeu) și cea 
maximă (la apogeu) sînt ega
le respectiv cu 173 și 495 
km, înclinarea orbitei este de 
aproximativ 65 grade.

Pentru prima oară în lume, 
un om a ieșit din cabina unei 
nave satelit în spațiul cos
mic. La ora 11,30 (ora Mosco
vei), Alexei Leonov a ieșit din

cabina navei „Voshod-2“ în 
spațiul cosmic într-un costum 
special de scafandru cosmic, 
cu sistem autonom de asigu
rare a proceselor vitale, s-a 
îndepărtat de navă la o dis
tanță de pînă la 5 m, a efec
tuat cu succes complexul de 
cercetări și observații, dina
inte stabilite, și s-a înapoiat 
cu bine la bordul navei.

X
Zborul cu succes al navei 

cosmice sovietice „Voshod-2“ 
continuă. La ora 21, ora Mos
covei, nava își încheiase cea 
de-a opta revoluție.

Pe ecranele televiziunii
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: Televiziunea 
sovietică a prezentat secvențe 
înlățișînd ieșirea lui Alexei Le
onov de pe bordul navei „Vos
hod-2" în Cosmos. Videoînre- 
gistrarea s-a efectuat in timp 
ce funcționa sistemul cosmovi- 
zi unii.

Pe ecran s-a văzut limpede 
mai intii deschizătura din care 
a apărut mai intii casca cos
monautului, iar apoi Leonov 
însuși s-a ridicat pînă Ia briu, 
așteptînd instrucțiuni de la co
mandantul . navei-

Alexei Leonov a ieșit din 
trapa navei și a întins picioa
rele, tinindu-se un timp de 
bară.

S-a văzut cum cosmonautul 
a luat o pozifie orizontală, a- 
poi verticală și a inceput să se 
Îndepărteze de navă cu spate
le înainte. Pe ecran se vedea 
bine dispozitivul care îl lega 
pe cosmonaut de cabina navei.

Secvențele au redat zborul 
orizontal liber al lui Leonov 
in apropierea navei, rotația lui 
în spațiu și revenirea la bordul 
navei „Voshod-2",,, i(jl;

, tțmeh vj.+rtib r

Amănunte privind

Pavel Beleaev, comandantul na
vei cosmice „Voshod-2“ s-a năs
cut la 26 iunie 1925, în satul 
Celiscevo din regiunea Vologda 
(la nord de Moscova). După ab
solvirea școlii, a început să lu
creze ca strungar într-o uzină. 
In anii celui de-al 2-lea război 
mondial, Pavel Beleaev a intrat 
la școala de aviație, pe care a 
absolvit-o în 1945. A participat 
la războiul din Extremul Orient 
ca pilot pe un avion de vînă- 
toare.

în 1959, obținînd clasificarea 
de „Pilot militar clasa a II-a“, 
Beleaev este trimis la studii la 
Academia Militară de aviație, pe 
care a absolvit-o cu succes, 
în prezent, Pavel Beleaev urmea
ză cursuri speciale fără frecventă 
la aceeași academie. Beleaev eftte 
un bun parașutist.

îmbrăcămintea cosmică
Costumul de sca- 

tandru cosmic 
care oferă omu

lui posibilitatea să iasă 
din cabină în Cosmos, 
deschide noi perspecti
ve penlru cunoașterea 
tainelor Universului. 
Costumul este ca un 
le! de cabină ermetică 
în miniatură. El este 
alcătuit dintr-o cască 
metalică cu o vizieră, 
un costum ermetic, 
confecționat din cîteva 
straturi, mănuși și în
călțăminte de o con

strucție specială. Cos
tumul de scafandru 
cosmic are și o sursă 
ăiepirjijă proprie care 
alimentează mijloacele 
de comunicații și sis
temul de înregistrare 
a funcțiilor fiziologice.

Costumul de scafan
dru cosmic este dotai 
cu un sistem de venti
lații prin care se 
pompează aer la. tem 
peratura camerei. A- 
cest aer înlătură sur
plusul de căldură din 
organism și îndepăr

tează umezeala produ 
să de piele.

Pentru ca cosmo 

-uaincălz'ească din 
cauza căldurii emise 
de razele solare și să 
nu se răcească peste 
măsură cînd se ailă 
In umbra Pămîntului 
sau a navei, costumul 
de scafandru cosmic 
este acoperit cu un 
strat termoizolator 
gros și este vopsii 
intr-o culoare deschisă 
care reilectă căldura.

Primele comentarii

„Un strălucit succes"
Agenția United Press Interna

tional anunță că „oficialități ale 
S.U.A. au apreciat ultima reali
zare sovietică în domeniul spațial 
ca pe un strălucit succes care 
accentuează și mai mult întîieta- 
tea Rusiei față de America în 
zborurile spațiale cu oameni la 
bord“. Agenția citează, între al
tele, declarația lui dr. Edward 
C. Welsh, secretar executiv al 
Consiliului național pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic, care a spus în
tre altele : „Este evoluția logică 
a programului de zboruri ale 
navelor cu oameni la bord pe care 
ei îl desfășoară. Aceasta îi ajută 
să-și mențină întîietatea pe care 
o au în dcțmeniul zborurilor spa

țiale. El dovedește că dispun de 
costume suficient de bune menite 
să permită omului să se miște 
in afara navei lor“.

★
„Oamenii de știință, specialiști 

în domeniul zborurilor spațiale 
din Anglia, au salutat realizarea 
Uniunii Sovietice în domeniul tri
miterii de oameni în spațiul cos
mic ca pe un extraordinar efort și 
un mare pas înainte, care face po
sibilă asamblarea unor uriașe 
platforme spațiale orbitale", men
ționează agenția REUTER.

„Aceasta este realizarea cea 
mai de necrezut chiar pentru seco
lul nostru de evenimente nevero
simile", a declarat Kenneth Gat
land, vicepreședintele Societății 
interplanetare britanice.

Pavel Beleaev și soția sa Ta
tiana au două fiice — Irina, de 
16 ani, și Ludmila de 10 ani.

După încheierea discuțiilor, 
mai mult protocolare, din 
prima zi a Conferinței 

„mesei rotunde" de la Khartum, 
vorbitorii au trecut la prezenta
rea în amănunt a punctelor lor 
de vedere. După aprecierea 
cercurilor apropiate reuniunii,
partidele politice și-au definit 
pozițiile lor, așa cum erau deja 
cunoscute, înregistrîndu-se, încă 
de pe acum, divergențe serioase 
în problema greu de rezolvat 
„dacă trebuie separat sau nu su
dul de nord". Reprezentanții 
partidului Comunist, Partidului
național unionist, Partidului
popular democrat șl Partidul fra
ților musulmani au respins pozi
ția grupărilor politice sudiste, 
care cer completa separare a 
nordului de sud. Secretarul ge
neral al P.C. din Sudan, Mahd- 
jub, a declarat că „cea mai bună 
garanție a unei soluționări juste 
a problemei sudului o constituie 
dezvoltarea democratică a între
gului Sudan". Respingînd ideea, 
atît a separării, cât și a federali
zării țării, Partidul Comunist Su
danez preconizează o soluție care 
comportă descentralizarea, prin 
instituirea unor adunări regio
nale, alese în toate provinciile 
Sudanului. Potrivit acestei for
mule propuse de P.C. Sudanez, 
guvernul central de la Khartum 
va controla principalele sectoare: 
apărarea, securitatea și politica 
externă a țării. Pentru menține
rea și consolidarea unității ță
rii s-a declarat și Abdel Rahman, 
președintele Partidului popular 
democrat. „Separatismul și izo
laționismul slăbesc forțele noa
stre și nu fac altceva declt să 
folosească unor interese străine", 
a spus președintele Partidului 
popular democrat. El a informat 
totodată validitatea mandatului 
delegaților sudiști, arătând că a- 
ceștia „nu au o influență adevă
rată în provinciile meridionale și 
nu au reușit să asigure un climat 
de pace înaintea deschiderii con
ferinței". In sprijinul acestei idei, 
Rahman a cerut participarea și a 
altor grupări sudiste la actuala 
conferință.

Aripa de stingă a partidului 
sudist S.A.N.U. a propus orga
nizarea unui sistem federal, în 
care să se acorde sudului ace
leași drepturi ca și nordului. In 
planul acestei fracțiuni a S.A.N.U. 
fiecare regiune va avea parla
mentul și guvernul său propriu, 
precum* șFântreaga posibilitate de

a controla sectoarele economiei, 
educației, agriculturii și securită
ții interne. In cuvântarea sa, li
derul aripii de dreapta a parti
dului. S.A.N.U., Jaden, a res
pins ideea unității dintre nord 
și sud.

★

La Khartum au continuat în 
dimineața zilei de 18 martie dis
cuțiile în legătură cu viitorul 
provinciilor meridionale ale Su
danului. Fostul prim ministru Is
mail Al Azhari a arătat că Parti
dul național unionist se pronunță 
„pentru organizarea unui stat fe
deral cu condiția însă ca unita
tea Sudanului să fie respectată". 
In cuvîntarea sa, Azhari a afir
mai că Partidul unității suda
neze, care n-a fost invitat la con
ferință, trebuie să ia parte la 
masa tratativelor.

Aducînd conferinței salutul 
președintelui Ghanei, Nkrumah, 
ministrul informațiilor din aceas
tă țară, Welbeck, a cerut tuturor 
reprezentanților partidelor suda
neze^ să dea dovadă de înțelegere 
și răbdare pentru a găsi proble
mei sudului o soluție în spiritul 

................ A-Cartei Organizației Unității 
fricane.

Protestul
lui Sartre

Cunoscutul scriitor fran
cez a renunțat de a con
ferenția în S.U.A. con- 
damnlnd politica ameri

cană în Vietnam

ITALIA — Demonstrație la Roma a muncitorilor constructori allați 
în grevă pentru îmbunătățirea condi/iilor de muncă și sporirea 

salariilor

Schimb de mesaje sovieto-en^lex

—

SUCCESUL

LUI RADU ALDULESCU

C', unoscutul scriitor francez, 
Jean Paul Sartre, a a- 
nunțat printr-o telegra

mă trimisă Universității Cor
neli din S.U.A. că renunță de 
a mai ținep serie de conferințe 
de etică și istorie, pe care tre
buia să le prezinte în S.U.A. 
în cea de a doua parte a lunii 
aprilie. Scriitorul și-a motivat 
hotărîrea, afirmînd că „politi
ca de violență" pe care S.U.A. 
o duce în Vietnam constituie 
un obstacol pentru vizita sa in 
Statele Unite. Sartre a declarat 
unui corespondent al ziarului 
„New York Times" că, în 
timpul luptei pentru indepen
dența Vietnamului el a spriji
nit pe insurgenți împotriva ad
ministrației franceze și că, de 
data aceasta, nu dorește să se 
afle în S.U.A. în timp ce se co
mit acte agresive împotriva 
poporului din R. D. Vietnam.

la

LA LONDRA

Proiectul 
propune 
partici- 

din 1954

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
TASS, la 20 februarie a.c., din 
însărcinarea guvernului său, 
H. Trevelyan, ambasadorul 
Marii Britanii la Moscova, a 
transmis Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. pro
iectul de mesaj al copreședin
ților Conferinței de la Gene
va din 1954 în legătură cu si
tuația din Vietnam, 
englez al mesajului 
ca guvernele țărilor 
pante la Conferința
și guvernele reprezentate în 
Comisia internațională de 
control să prezinte neîntîr
ziat copreședinților o decla
rație în careH'să-Și’ ’bipuhă1 "3J 
punctele lor de vedere asupra 
situației din Vietnam și, în 
special, asupra circumstanțe
lor în care, după părerea lor, 
poate fi realizată reglementa
rea pașnică.

în legătură cu acest proiect 
de mesaj, la 15 martie a.c., la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., lui T. Brimdow, 
însărcinat cu afaceri'ad-inte- 
rim al Marii Britanii la Mos
cova, i s-a remis un proiect 
sovietic de mesaj al copreșe
dinților în care se arată că 
copreședinții Conferinței de 
la Geneva din 1954 pentru In
dochina, constatînd cu pro-

fundă neliniște încordarea 
primejdioasă în Vietnam, care 
a luat naștere în urma imix
tiunii armate a S.U.A. în 
treburile poporului vietnamez, 
condamnă încălcarea brutală 
de către Statele Unite ale A- 
mericii a acordurilor de
Geneva din 1954, cheamă gu
vernul S.U.A. să pună capăt 
neîntîrziat acțiunilor agresi
ve împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, să retragă 
în întregime trupele și să e- 
vacueze armamentul din Viet
namul de sud, precum și să 
dea poporului vietnamez posi
bilitatea de a-și hotărî singur 

• soarta.

„Ziua de luptă a Vietnamului

împotriva imperialismului

american"
HANOI 18 (Agerpres). — Cu 

prilejul „Zilei de luptă a Viet
namului împotriva imperialismu
lui american", care se sărbătorește 
la 19 martie, Frontul Patriei 
din Vietnam a publicat un apel 
în care condamnă războiul dus 
împotriva poporului sud-vietna- 
mez, precum și atacurile. între
prinse în ultimul timp asupra 
teritoriului R. D. Vietnam.

PE SCURT
LONDRA. — La 18 martie a 

avut loc o întrevedere între A. A. 
Gromîko, ministru al afacerilor 
externe al U.R.S.S. și H. Wilson, 
primul ministru al Marii Britanii. 
In cursul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate probleme in
ternaționale actuale și probleme 
privind relațiile sovieto-engleze.

Convorbirea a avut un caracter 
sincer și prietenesc.

PARIS. — După cum transmite 
corespondentul agenției V.N.A., 
în capitala Franței a avut loc 
semnarea documentului cu privi
re la prelungirea acordului de 
schimburi comerciale și plăți în
tre R. D. Vietnam și Franța.

ATENA. ■— La Curtea Supremă 
din Atena a început examinarea 
cererii ministrului de justiție, Ba- 
copoulos, pentru excluderea de
finitivă din iuncția de procuror 
general al Curții Supreme a Iui 

<C. Kallias. ijAcesia a iost suspen
dat dipr. fuppțja,. ea pe termen de 
trei luni de către Ministerul Jus
tiției, fiind făcut responsabil pen
tru depășirea atribuțiilor sale și 
abuz de putere în anchetarea ca
zului Lambrakis, cu scopul de a in
fluența pe magistralii însărcinați 
cu stabilirea persoanelor vinovate 
de asasinat.

Dezbaterile au început pe margi
nea cererii Ministerului de Justi
ție și a raportului întocmit de 
Floras, membru a) Curții, privind 
intervențiile tendențioase ale lui 
Kollias pentru închiderea cazului 
Lambrakis.

Cosmonautul Alexei Leonov, în 
vârstă de 30 de ani, s-a născut în 
Altai (Siberia). Tatău său, pen
sionarul Arhip Leonov, împreună 
cu soția sa, Evdokia, locuiesc în 
orașul Kaliningrad.

Cosmonautul Aleksei Leonov 
a intrat la școala de aviație din 
Ciuguevsk (Ucraina) în anul 
1953. A făcut serviciul militar în 
diferite unități ale forțelor ae
riene militare, în prezent este a- 
viator și urmează cursurile Aca
demiei „Jukovski“.

Cosmonautul Aleksei Leonov 
și soția sa Svetlana au o fiică în 
vârstă de patru ani — Viktoria.

Cum a reușit 
cosmonautul 

să părăsească nava?

B
rin lansarea navei „Voshod-2“ cu doi 
cosmonauți la bord, se confirmă că 
zborurile cosmice periterestre cu

, echipaj alcătuit din doi sau mai 
mulți membri pot fi efectuate în

I mod sistematic și nu doar ca o per
formanță unică.

După cum se știe, primul zbor de acest fel 
a fost efectuat în octombrie 1964.

Noua realizare dovedește că în Uniunea Sovie
tică au fost obținute rezultatele excelente în pri
vința protecției organismului uman împotriva ra
diațiilor cosmice de energie înaltă, din momentul 
ce orbita navei „Voshod 2“ a fost împinsă la a- 
pogeu pînă în imediata vecinătate a centurii ra
diațiilor cosmice circumterestre. Totodată, ieșirea 
unora dintre cosmonauți în afara cosmonavei — 
în timpul zborului constituie cea mai puternică 
mărturie că mijloacele de protecție antiradiative 
au atins un asemenea nivel îneît pot fi folosite 
chiar și în cazul celor mai dezavantajoase împre
jurări.

Cum a putut cosmonautul să părăsească nava 
spațială ? Evident ne putem lesne imagina ieși
rea din navă al oricărui membru al echipajului. 
Toată problema este ca simultan cu ieșirea ace
stuia să fie împiedicat contactul interiorului ca
binei cu mediul cosmic ai cărui factori (radiații, 
vid, micrometeoriți etc.) pot avea efecte vătămă
toare asupra echipajului. De aceea se pot presu
pune că de data aceasta cabina navei are două 
compartimente locuibile ce se pot perfect izola

între ele, îneît în momentul ieșirii cosmonautului 
dintr-unul din compartimente echipajul rămas în 
celălalt compartiment nu intră în contact cu fac
torii nocivi spațiali enumerați.

Pentru a părăsi nava este suficient ca astro
nautul să deschidă portiera după care el poate 
printr-o simplă „opintire" să se desprindă de 
navă.

Nu are nevoie pentru aceasta de vreun alt sis
tem de propulsie, dată fiind starea de imponde
rabilitate. Mai dificilă este desigur reîntoarcerea 
pe bordul navei. Cu toate acestea, dacă între 
navă și cosmonaut se menține o permanentă le
gătură printr-un cablu, atunci cosmonautul poate 
fi readus la bord după realizarea programului de 
cercetări întocmai ca și un scafandru submarin 
prin simpla acționare a cablului din interiorul 
navei.

Desprinderea unui cosmonaut de nava pe care 
zboară constituie o realizare excepțională atît 
tehnico-științifică în domeniul explorării spațiale, 
cît mai ales pentru perspectivele pe care le des
chide.

Intr-adevăr, asamblarea în viitor a complicate
lor stații spațiale periterestre, prin elemente ex
pediate separat de pe Părnînt, sau transbordarea 
unui cosmonaut de pe o navă pe alta în cadrul 
unui „rendez-vous" cosmic dintre două nave în 
vederea coborîrii pe Lună sau reîntoarcerii de 
pe Lună a unui echipaj, cit și eventuala salvare 
a unui echipaj aflat pe o navă spațială ce ar fi 
avariată devin posibile.

Sînt doar cîteva dintre cele mai importante 
operațiuni, practic, posibile de acum înainte în 
cosmonautică.

Felicităm pe oamenii de știință, constructorii 
de nave, cosmonauții sovietici, pentru această 
nouă și remarcabilă realizare pe drumul explo
rării Cosmosului.

Conf univ. ing. ION PASCARU 
membru al Comisiei de Astronautică 

a Academiei R.P.R.

LONDRA 18. — Corespon
dentul Agerpres, L. RODES- 
CU, transmite :

La „Royal Festival Hall" a 
avut loc miercuri seara un 
concert al orchestrei simfoni
ce B.B.C., dirijată de Harry 
Newstone. în cadrul progra
mului, violoncelistul Radu Al- 
dulescu a interpretat concer
tul pentru violoncel și or
chestră de Șostakovici. Artis
tul romîn, care apare pentru 
prima dată în fața publicu
lui londonez, s-a bucurat de 
o caldă primire, fiind înde
lung aplaudat și rechemat. 
Presa engleză de joi, aprecia
ză în mod elogios pe interpre
tul romîn. Cronicarul ziarului 
„GUARDIAN", subliniază că 
el „a depășit cu mare ușurin
ță dificultățile tehnice ale lu
crării", iar ziarul „TIMES" 
scrie că Aldulescu „s-a dove
dit un instrumentist sensibil, 
cu finețe muzicală, cu un su
net plăcut, expresiv". „Radu 
Aldulescu a făcut o remarca
bilă impresie ca solist în con
certul lui Șostakovici" — scrie 
„DAILY TELEGRAPH", iar 
cronicarul lui „FINANCIAL 
TIMES" arată că solistul ro
mîn „este un interpret vigu
ros, plin de nerv și de o sen
sibilitate sinceră".

De un deosebit succes s-a 
bucurat și interpretarea dată 
de Radu Aldulescu sîmbătă, 
13 martie. în studioul de con
certe al B.B.C. concertului 
pentru violoncel și orchestră 
de Dvorak. Programul, dirijat 
tot de Harry Newstone, a fost 
radiodifuzat.

Un nou cotidian
britanic

în toamna acestui an, scrie 
agenția REUTER, în Marea Bri- 
tanie urmează să apară un nou 
cotidian, care va purta, probabil, 
numele de „THE GLOBE". Con
siliul provizoriu al fondatorilor 
noului ziar este condus de Emest 
Kay, editor al revistei „TIME 
AND TIDE". El a declarat că 
ziarul va fi sprijinit de mai mulți 
mepibri influenți ai Partidului la
burist, dar nu va avea legături 
oficiale cu partidul.

REUTER menționează că 
„THE GLOBE" va fi al doilea 
cotidian național ce va apare în 
Marea Britanie în decurs de 12 
luni. în septembrie anul trecut 
a fost lansat, după cum se știe, 
„THE SUN", primul ziar națio
nal nou apărut în ultimii 34 de 
ani.

„Observer-- „Fermentul libertății in orașele

La sfîrșitul lunii de
cembrie studenții U- 
niversității Califor

nia din Berkeley (S.U.A.) au 
organizat demonstrații și 
alte acțiuni de protest îm
potriva refuzului rectoratu
lui de a li se permite o 
mai mare libertate de cu
vînt și întrunire. Conflic
tul între studenți și con
ducerea Universității avea 
la bază intențiile studenți
lor de a desfășura acțiuni 
active de sprijinire a luptei 
pentru drepturi a popu
lației de culoare. Timp de 
cîteva zile studenții au re
fuzat să participe la 
cursuri și au manifestat în 
orășelul universitar, ceea 
ce a avut drept urmare 
arestarea unui număr de 
aproximativ 700 de demon
stranți. Recent, la Univer
sitatea Yale s-au desfășu
rat alte demonstrații ale 
studenților. Totodată dr. 
Clark Kerr, președintele U- 
niversității California, a 
făcut cunoscută intenția sa 
de a demisiona. în legă
tură cu toate acestea săp- 
tămînalul britanic „OB
SERVER" a publicat sub 
titlul „Fermentul libertății 
în orășelele universitare" 
o corespondență din Wa
shington în care scrie prin
tre altele.

„Anunțarea de către dr. Clark 
Kerr, președintele Universității 
din California, a intenției sale de 
a demisiona reprezintă un simp
tom al noului val care a cuprins 
generația studenților din această 
(ară. Problema imediată o con
stituie dreptul studenților de a 
lua cuvîntul în public, ceea ce 
dr. Kerr a denumit „mișcarea 
murdară pentru dreptul la cu- 
vînt“. El a declarat că, prin de
misia sa, intenționează să prevină 
„o nouă confruntare la Berkeley". 
Berkeley însuși, care cu cei 27 000 
de studenți ai săi este cea mai 
mare și mai cunosc tă secție a 
Universității din California, s-a 
aflat într-o stare de agitație, în-

PARIS. — Comitetul de orga
nizare al Festivalului internațio
nal al filmului de la Cannes a 
anunțat că actuala ediție se va 
desfășura între 12 și 17 mai. La 
acest festival și-au anunțat parti
ciparea numeroase țări, printre 
care : Franța, Italia, U.R.S.S., 
S.U.A., Japonia, Cehoslovacia, 
Polonia, R. P. Ungară, Grecia. 
R. P. Romînă se va prezenta la 
acest festival cu ' 
spînzuraților".

filmul „Pădurea

li

cepînd din trimestrul trecut. Con
dusă de un student în filozofie, 
înflăcărat și inteligent, Mario Sa
do, organizația studenților „Miș
carea pentru libertatea cuvîntu- 
lui“ a organizat mitinguri de 
masă, greve și demonstrații care 
au dus la sute de arestări — ca 
să nu mai vorbim de criza din 
cadrul conducerii Universității.

Acțiunile au început după ce 
nouă tineri au fost arestați deoa
rece demonstrau cu pancarte în 
care cereau dreptul la cuvînt 
sau strigau lozincile lor în mega
foane. Dr. Kerr, care și-a început 
activitatea ca un expert în pro
blemele legislației muncii, este 
probabil acum cea mai cunoscută 
persoană în politica academică 
din țară. El este un om ambițios 
și cei care-l cunosc bine ar fi 
surprinși dacă ar demisiona cu 
adevărat. Ei consideră că Kerr a 
fost adus de studenți într-o pozi
ție șubredă și amenință cu de
misia într-o încercare de a se 
pune la o parte de conflictul 
dintre conducerea de dreapta a 
Universității și studenții de 
stingă.

Un profesor de istorie din Ber
keley a fost întrebat care este,

după părerea lui, cauza demon
strațiilor ce au avut loc aici. El 
a răspuns că există două cauze 
principale. Una din ele o con
stituie încercarea de a se ajunge 
la o universitate mai larg accesi
bilă maselor. A doua cauză o re
prezintă dezvoltarea unor noi 
forme de acțiuni politice. Par, de 
asemenea, să existe doi fermenți 
în universitățile americane. Pri
mul este influența mișcării în fa
voarea drepturilor civile care a 
preocupat profund majoritatea 
studenților americani. Aceasta a 
avut o influență asupra tactici
lor, dar a înzestrat, de asemenea, 
pe mulți studenți cu noi și pa
sionante convingeri morale. Al 
doilea îl constituie noua tendință 
spre calitate în învățămînt.

Dar, scrie „OBSERVER" în 
încheiere, „luate în totalitate, eve- 
niventele petrecute la Berkeley și 
Yale reprezintă un semn încu
rajator. Studenți care cu zece ani 
în urmă erau interesați numai de 
fotbal și modă sînt acum îndea
juns de mult preocupați de drep
turile civile și libertățile acade
mice pentru a organiza demon
strații în sprijinul lor“.

PEKIN. — -i 
Nouă anunță că 
lei de 18 martie, o unitate a a- 
viației Armatei Populare de Eli
berare a doborît un avion de fa
bricație americană tip „RF-101“, 
aparținînd ciankaișiștilor, care e- 
fectua un zbor de recunoaștere 
în spațiul aerian al regiunii de 
coastă din sud-estul R. P. Chi
neze.

Agenția China 
în dimineața zi-

SANTIAGO DE CHILE. — 
La Santiago de Chile au în
ceput lucrările primei confe
rințe a Biroului regional pen
tru America Latină a Organi
zației Națiunilor Unite pen
tru alimentație și agricultură 
(F.A.O.). Participanții la con
ferință acordă o deosebită a- 
tenție problemelor agricultu
rii. Din datele oficiale .ale 
O.N.U., reiese că țările din 
Arherica Latină importă anu
al produse alimentare în va- 

I loare de 600 milioane dolari. 
I Rărhînerea în urmă a agricul
turii țărilor latino-americane 
face, ca în această parte a 
lumii 120 milioane de oameni 
— adică mai bine de jumătate 
din populația Americii Lati
ne — să ducă o lipsă acută de 
alimente.

Grevă în universitățile
italiene

In toate universitățile italiene s-a desfășurat miercuri o grevă 
proclamată de asociațiile naționale ale profesorilor universitari, 
asistenților și studenților. La universitatea din Roma greva a 
continuat și joi, oricare activitate didactică fiind întreruptă. 
Greva a fost proclamată ca urmare a neprezentării în parlament 
a legilor referitoare la reforma universitară.

Intr-un comunicat al societății studenților se subliniază că 
greva s-a desfășurat cu succes în marile orașe universitare.

Problema reformei universitare a fost părăsită, împreună cu 
alte probleme, de către partidele din coaliția guvernamentală 
ca urmare a profundelor neînțelegeri existente între ele referi
toare la așa-numitul plan democrat-creștinului Guy, conside
rat ca necorespunzător de Comisia parlamentară pentru reforma 
școlară.

GIORGIO PASTORE 
corespondentul Agerpres la Roma
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PARIS. — La Paris se desfășoa
ră cel de-al V-lea Festival interna
țional al filmului de turism 1965. 
Acest festival este organizat anu
al de către Asociația culturală 
fianceză „Artă, folclor, istorie* si 
turism", sub patronajul Consiliului 
municipal al Parisului și al Con
siliului general al Senei. Scopul a- 
cestei manifestări este de a promo
va filme cu caracter turistic, fa- 
vorizînd curentele pentru schim
buri culturale și turistice în lumea 
întreagă.

Au fost decernate 13 premii a- 
tribuite de juriul festivalului. R.P. 
Romînă a primit pentru a treia 
oară premiul I pentru filmele tu
ristice „Paradisul păsărilor" și 
„Acolo unde Dunărea întîlnește 
Carpații". La ceremonia decernă
rii diplomelor au asistat și repre
zentanți ai Ambasadei R.P. Romi
ne la Paris.


