
INVITAȚIE LA O DEZBATERE CU TEMA:

Școala superioară — 
și producția

cin
Biblioteca Centrală

Regina'S Proletari din loaie țările, uniți-vă!
tfajnedoara-De va

itineretului is
In salutul adresat de Comitetul Central al P.5LK. celei 

de-a V-a Conferințe a U.A.SJL, se subliniază sarcinile care 
stau în fața institutelor și universităților noastre, a organi
zațiilor U.TJW. și asociațiilor studenților de a forma, pentru 
toate domeniile de activitate, specialiști ca an înalt nivel 
de pregătire teoretică și practică.

Formarea unor asemenea specialiști, capabili să contri
buie efectiv, la organizarea și conducerea producției, la re
zolvarea cu cele mai bune rezultate a sarcinilor de produc
ție, îndată după absolvire, presupune, evident, asigurare, 
unei legături strînse, eficiente, între studiul teoretic și acti
vitatea practică, organizarea unor acțiuni care să-l ajute pe 
student să fie în permanență la curent cu tot eeea ce este 
nou în specialitatea sa, cu toate problemele pe care ie ridică 
domeniul de producție în care va fi chemat să activeze.

Rostul dezbaterii pe care își propune s-o organizeze 
„Scînteia tineretului" este de a evidenția acea experiență 
acele metode care vin în cea mai mare măsură in sprîjtaal 
realizării acestei sarcini. Adresăm invitația de a lua parte t» 
dezbatere tovarășilor profesori, specialiștilor, studeațaor, ta- 
turor celor care, împărtășindu-și propria experiență, pot 
contribui și pe această cale la formarea unor specialiști cu 
o înaltă pregătire teoretică și practică.

Publicăm astăzi cuvintul tovarășului prof. univ. RADI 
VOINEA, membru corespondent al Academiei JLPJL pro - 
rector al Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej
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INUEPLINIE

IAȘI (de Ia corespondentul nostru)
Feroviarii de Ia Depoul C.F.R.—Pașcani au raportat îndepli

nirea planului trimestrial la tone-kilometri cu 12 zile mai devreme. 
Rezultatele cele mai bune au fost obținute de mecanicii și fochiștii 
de pe locomotivele cu seria 150 000 de la traficul de marfă. Ei au 
remorcat pină în prezent 124 trenuri cu supratonaj, transportînd 
in plus 7 000 de tone. Datorită folosirii mai raționale a forței 
de tracțiune a locomotivelor, a măsurilor speciale luate pentru 
evitarea pierderilor de căldură în timpul iernii și a reducerii 
timpului de manevră în stații, colectivul Depoului C.F.R. din 
Pașcani a economisit de la începutul anului aproape 1 000 tone 
combustibil convențional.

★
Au mai raportat îndeplinirea planului trimestrial: Fabrica de 

tananți, Întreprinderea de poduri metalice și beton armat și în
treprinderea forestieră din Pitești, întreprinderile forestiere Rucăr 
și Domnești — regiunea Argeș, 25 de întreprinderi din regiunea 
Ploiești — printre care întreprinderea forestieră Cîmpina, Fa
brica de șamotă Azuga și altele.

Duminică 28 martie 1965

I
nvățămîntul superior 
modem și, în pri
mul rind, învăță- 
mîntul tehnic (in fi 
trebuie să fină sea
ma de doi parame
tri principali, care 
determină întreaga sa orientare: 

pe de o parte de condițiile 
fi necesitățile economiei fi cul
turii țării noastre, pe de altă 
parte de cerințele progresului 
Științei fi tehnicii mondiale, 
astfel ca absolvenții să se poată 
integra cu bune rezultate în pro
ducție imediat după terminarea 
cursurilor. Legătura încățămin- 
tului cu practica nu privește 
doar o verigă sau alta, ci ansam
blul activității școlii superioare, 
orientarea ei, profilul și conținu
tul specialităților, al numărului 
și gradului de pregătire a cadre
lor, al metodicii de predare ș. 
însușire a cunoștințelor etc. lată 
de ce ni se pare oportună o dis
cuție și un schimb de experiență 
în această direcție.

In ceea ce privește experiența 
politehnicii bucureștene, voi a- 
minti, mai înainte de orice, preo
cuparea existentă la noi pentru

Extinderea metodelor moderne de turnare
în întreprinderile metalur

gice din regiunea Cluj se ex
tinde turnarea de precizie în 
modele ușor fuzibile și în for
me cu liant de bachelită. La 
Uzina „Unirea" din Cluj, de 
exemplu, metoda de turnare 
în modele ușor fuzibile a fost 
extinsă la peste 340 de repere, 
iar metoda de turnare în for
me coji cu liant de bachelită

la 140 de repere. Prin aplica
rea acestor două metode, la 
turnătoria uzinei s-au econo
misit — prin reducerea adau
surilor de prelucrare — de la 
începutul cinului mai bine de 
3 200 kg metal.

Aceste metode moderne 
turnare s-au extins la un 
măr mare de repere și la 
întreprinderi din regiune.

Pregătiri pentru viitoarea 
campanie de fabricație

GALAȚI. — (de Ia corespon
dentul nostru):

Fabricile de conserve din Te
cuci și Zagna Vădeni se pregă
tesc pentru noua producție. La 
cele două fabrici de conserve 
din regiunea Galați se fac în 
aceste zile pregătiri intense în 
vederea începerii producției din 
noua recoltă de legume și fruc
te. La ambele fabrici au fost sta
bilite încă din toamnă măsuri 
tehnico-organizatorice în vede
rea executării reviziei și repara- 

# fiilor utilajelor pentru extinderea 
micii mecanizări, cît și pentru c- 
fectuarea unor reparații capitale. 
Așa, de pildă, la Fabrica de con
serve din Tecuci, ca urmare a 
măsurilor luate pentru desfășu
rarea lucrărilor într-un ritm sus
ținut, sînt gata de a intra în pro
ducție 6 batoze de curățat mază
re, linia pentru fabricarea con-

servelor de mazăre, sterilizatorul 
continuu, cît și linia pentru fabri
carea sucului de roșii. Avansate 
sînt lucrările de pregătire a uti
lajelor și la cealaltă fabrică, de 
la Zagna Vădeni. Iată ce ne-a 
spus în această privință tov. Vir
gil Damian, directorul fabricii:

— In ceea ce pricește revină 
și reparația mașinilor și instala
țiilor fabricii, putem spune că 
a fost realizată pină acum in 
proporție de 80 la sută. Srnt ga
ta pentru a intra tn producție 
liniile de fabricare a coaserceLor 
de fasole și mazăre, precum și 
batozele de curățat. Pină la sfir- 
șitul acestei luni, întregul utilai 
ca fi pus la punct pină m cele 
mai mici amănunte, cu excepția 
unei linii la care lucrăm acum, și 
la care reparațiile tor fi termina
te pină la sfirșitul lunii viitoare.

La cimp in

Foto : AGERPRES

Mecanizatorii de la G.A.S. Pantelimon —București, lucrează cu întreaga capacitate a mașinilor la 
însămînțarea borceagului și lucernei

DIN

Muncitor

DFA A. — Colectivul oțelâriei electrice a Combinatului siderur
gie Hunedoara a realizat întreaga producție prevăzută pentru 

> al auuhri. O parte însemnată din producția 
tituie oțelurile speciale pentru rulmenți și utilaje 
luri sHcioase pentru industria electrotehnică. Față 
oțdarii au redus timpul de staționare a agrega- 

leăar pentru reparații și au ridicat cu 1 Ia sută indicele de utili-

Colectivul Fabrică de aglomerare numărul 1 de la Combinatul 
■ara a anunțat, de asemenea, îndeplinirea planului pe 
estru. In timpul care a trecui din acest an lucrătorii 
livrat furnalelor peste sarcinile de plan o cantitate 
de fier aglomerat din care se pot produce mai mult 

de fonti.

Călan an elaborat și ei ultimele tone de fontă 
mile de plan pentru primul trimestru al anului. 

Ier t-a obținut îndeosebi prin ridicarea productivității 
. Experiența valoroasă dobiodită in această privință a 
naliștilor să realizeze anul acesta indici de utilizare a 
mai mari en 68 la sută decit in anul premergător șese- 

ă. Procentul de fontă declasată s-a micșorat in acest timp de 
pe 3 ori.

vâț. Popreaca zăpada mai sfă- 
r-sxe pe cotise. iar in șesul J5- 
pei șt Prutui'-i fcncir mus
tesc de apă. ia LețcanL Ra$- 
cani. Mvspjem. Voxneșu și 
alte unități au iraceput arătu
rile ti insăonisțărJe din pet-sa 
spocă.

Prțrttre peinctpaieâe ctioecn- 

nij se txxrtiră : arături pe ssai 
moit de 16 000 de hectare ti 
insămiațări pe o srrprafaCi de 
41 967 hectare

In puține zte trebuie 6ec_ 
executat un voittra mare de 
lucrări.

Pe raza raioc t îu. sini două 
SALT.: Podul Dcaiet și Viă- 
deai. Cooperativele au cac- 
tractat insă un volum mare 
de lucrări și cu SALT. Cocl
ești. Răducănem și Hoiboca 
aflate în vecinătatea râsetu
lui. Așa că la executarea lu
crărilor din campania de pri
măvară vor lua parte 519 trac
toare, 235 semănători de po
rumb. 2 SPC 2 și SPC 6. 165 
semănători universale și alte 
utilaje agricole. In scopul ur
gentării lucrărilor au fost pre
gătite și atelajele proprietate 
obștească ce vor fi folosite pc 
terenurile greu accesibile trac
toarelor.

In funcție de aceste mijloace 
a fost stabilită viteza zilnici, 
de lucru : 2 567 de hectare 1. 
arat și 2 801 hectare la setnă-

nax Fucasirea din plin a ca- 
pac-îâ^. mașinilor și atelajelor 
poate asugura executarea ară- 

ia 7 zile bune de lucru, 
.ar a semănatului în 12 zile.

La sfirșitul lunii februarie 
să începutul lunii martie în 
rgamray - le U.TM. din cele 

35 de cooperative agricole de 
“reducție au avut loc adunări 
gmrrale, care au dezbătut sar
cinile ce le revin tinerilor în 
saspanta de primăvară. Pes- 

•e 50 de tineri au fost reco- 
mandați și instruiți deja la 
'ALT. pentru a lucra pe se- 
-amțnîtorile de porumb 

2 SPC 2 și SPC 6. Un număr 
de 62 tineri vor lucra ca mî- 
-.uiteri pe semănătorile uni
versale. iar 100 lucrează la a- 
it cu plugurile tractate 

de animale. Aproape 500 de 
t-n-eri conductori de atelaje 
st alții lucrează alături de 
■.-irstnici la 
cite 100 kg 
niu și 200 kg 
nectar a celor
vor fi insămînțate cu sfeclă 
de zahăr, și alte plante tehnice.

In urma sprijinului și indru- 
ntâru primite din partea con- 
•.iit. agricol raional, sămin- 
ța a fost asigurată în toate

fertilizarea, cu 
azotat de ano- 
superfosfat la 
1 750 hectare ce

I. ȘERBU

'Continuare in pap. a lll-a)

TOATĂ TARA
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). —
La Fabrica de rulmenți din 

Bîrlad, mișcarea de inovații a 
căpătat în acest an o largă 
dezvoltare. Pînă în prezent, 
ritmul propunerilor înregis
trate la cabinetul tehnic este de 
două inovații la fiecare 3 zile. 
Numeroase propuneri de ino
vații au fost acceptate pentru 
aplicare și introduse în proce
sul de producție. Printre aces
tea se află și cele referitoare la 
mărirea randamentului cup
toarelor de încălzire cu păcu-

ră, simplificarea procesului de 
strunjire la unele tipuri de 
strunguri și automatizarea o- 
perației de frezare a coliviilor 
de alamă. Valoarea antecal- 
culată a economiilor pe care 
fabrica le va realiza prin a- 
plicarea celor 3 inovații amin
tite se ridică la aproape 
950 000 lei. Motiv pentru care 
autorii — strungarul Benone 
Bogescu, maistrul Petru Lef
ter, inginerii Sava Leonte, 
Gheorghe Constantin și Ște
fan Moldovanu — au primit 
felicitări.

csatinuă. intens înLucrările agricole de primăvară 
sudul țării și au început în săptămîna aceasta și în 
celelalte regiuni. Mecanizatorii și membrii coopera
tivelor agricole de producție 
bune din acest an pentru a 
mînțările și celelalte lucrări 
în vederea sporirii producției 
fost executate lucrări de pregătire a terenului și în- 
sămînțări pe suprafețe însemnate.

Din datele centralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că pînă la 25 martie, au fost exe
cutate arături de primăvară pe 240 000 hectare și au 
fost discuite și grăpate 720 000 hectare, cu 300 000 
hectare mai mult decît în anul trecut. Au fost în- 
sămînțate culturi din prima urgență — mazăre, plante 
de nutreț, sfeclă de zahăr — pe aproape 400 000 hec
tare. în regiunile Dobrogea, București, Banat și Ga
lați semănatul acestor culturi s-a făcut pe mari su-

folosesc condițiile mai 
executa la vreme însă- 
agricole de primăvară, 
agricole. Ca urmare, au

praleje. Tot in aceste regiuni au fost însănintate si 
cele mai man suprafețe cu legume.

Concomitent cu aceste lucrări a continuat Îngrijirea 
semănăturilor de toamnă. Datorită lucrărilor de 
calitate efectuate la semănat si a condițiilor 
meteorologice favorabile oin timpul toamnei 
iernii, semănăturile se dezvoltă bine in toate 
unile. Pentru asigurarea unor recolte sporite, meca
nizatorii și membrii cooperativelor de producție îm
prăștie îngrășăminte și fac. la indicația specialiștilor, 
lucrările de îngrijire corespunzătoare stării de vegetație 
a fiecărei tarlale în parte. Se continuă, de asemenea, 
fertilizarea terenurilor, semănatul legumelor în cimp 
și răsadnițe, plantările de pomi și vie, lucrările de 
îngrijire a pășunilor și tinetelor naturale.

bună 
agre- 
si al 
regi-

(Agerprei)

Jaed-f. «L-.r pttfru <L-.ire ce: 
ztai beai Jaccmți Bonton de 
pe șantierul Cccrfriac tulul de 
celuloze fi hirtze din Dej, 
cițiva dintre miile de con
structori sub miinile cărora 
s-au înălțat, rind pe rînd, 
cetățile industriei noastre 

chimice.
Pasiunea pentru munca de 
constructor, hărnicia, price
perea și bogata experiență 
acumulată pe șantierele pa
triei le-a adus acestor tineri 
aici, la Dej, titlul de o- 
noare: echipă fruntașă în 
întrecerea socialistă. Și acum 
să facem cunoștință : Gheor
ghe Sorociuc, șeful echipei. 
Constantin Dumitrescu, Con
stantin Drăgan și Benito 

Praglovschi.

GALAȚT (de U
Mascând en însuflețire, intensificind in trecerea socialistă, do

cherii și mecanizatorii Direcției regionale a navigației civile — 
Galați, an pătat raporta îndeplinirea planului trimestrial cu 15 
zile inainte de termen la manipulare de mărfuri. Succesele obți
nute se datoresc aplicării în termenele stabilite a unor obiective 
din planul de măsuri tehnico-organizatorice. Prin mai buna orga
nizare a operațiilor de încărcare-descărcare. a folosirii la capaci
tatea maximă a celor aproape 25 de macarale de 5 și 10 tone și a 
celor peste 70 de tractoare stivuitoare, autocamioane, remorci 
etc- productivitatea muncii a crescut cu 4 la sută peste sarcina 
planificată. Ca urmare, pînă la data de 25 martie a.c„ au fost 
manipulate, peste planul trimestrului I, 133 363 tone de mărfuri. 
Succesele obținute pină in prezent sint o confirmare a hotăririi 
acestui colectiv de a se menține în fruntea întrecerii socialiste și 
de a păstra steagul de întreprindere fruntașă pe ramură, în între
cerea socialistă pe țară, primit de curind pentru rezultatele obți
nute in anul 1964.

Echilibrarea rotorului unei turbosuflante, care funcționează la zeci 
de mii de rotații pe minut, cere cunoștințe temeinice, răbdare și 
conștiinciozitate. Aceste însușiri îl caracterizează și pe tînărul 
Pavel Mușa — evidențiat în întrecerea socialistă — de la Uzina 
brașoveană ..Hidromecanica', surprins în timp ce lucra la mașina 

de echilibrare dinamică

Foto : N. STELOR1AN

Electrificarea

la sate

în regiunea 
Dobrogea

în regiunea Dobrogea a în
ceput zilele acestea construcția 
unei noi linii electrice de 20 KV 
pe traseul Baia — Caugagia — 
Atmagea, în lungime de 40 kn>, 
la care vor fi racordate 7 locali
tăți. De la începutul anului, în 
regiune au fost conectate la re
țeaua electrică alte 4 localități 
din nordul regiunii: Pătlăgeanca, 
Partizani, Luminița și Trestenic. 
în prezent se lucrează Ia electri
ficarea altor localități din cele 
25 planificate anul acesta, cu 
care se va încheia în linii mari 
electrificarea regiunii.

Prin extinderea în acest an cu 
încă 165 km a rețelei electrice 
de înaltă și joasă tensiune, unită
ților agricole din această parte a 
tării li se creează posibilitatea 
folosirii în măsură mai largă a 
energiei electrice pentru mecani
zarea unor lucrări, în special în 
sectorul zootehnic.

in regiunea Argeș

Satele Gura Văii, Sărăcinești și 
Furești sînt primele din regiunea 
Argeș care au fost conectate la 
rețeaua electrică în acest an. în 
prezent se efectuează ultimele 
lucrări în vederea electrificării 
satelor Mazili, Priboru și a altora. 
Pentru anul acesta s-a prevăzut 
electrificarea în această parte a 
țării a 70 de sate. Cu acestea, a- 
proape 40 la sută din satele și 
comunele regiunii Argeș vor fi 
electrificate.

electrificarea în această parte



Exm mnmi/i
■I aza sectorului 

| nostru zootehnic 
o constituie cele 
733 capete taurine 
și 1 361 porcine — 

I o adevărată a- 
vere. Sector zoo

tehnic dezvoltat are unitatea 
noastră de mulți ani. Dar, 
pentru prima dată anul tre
cut el și-a îndeplinit planul 
și a realizat veniturile pro
puse : 2 006 litri lapte pe cap 
de vacă furajată și un venit 
de 1860 000 lei, care repre
zintă 21 la sută din venitul 
total realizat. Fără îndoială 
că sînt mulți factori care au 
contribuit la obținerea aces
tui rezultat. Dintre aceștia eu 
o să mă opresc mai mult asu
pra disciplinei socialiste a 
muncii.

în primul rînd, noi am luat 
măsuri să creăm condițiile ne
cesare pentru ca toți tinerii 
să respecte disciplina muncii. 
Am avut în vedere, în primul 
rînd, ajutorarea tinerilor pen
tru a cunoaște bine ce sarcini 
le revin. Am început cu lu
cruri simple, dar esențiale — 
cunoașterea de către fiecare 
tînăr a producției și venituri
lor planificate pe sector, pe 
fermă, și pe loturi de anima
le. La începutul anului, în ca
drul unei adunări generale 
U.T.M., am prezentat cifrele 
planului de producție și am 
discutat despre căile de reali
zare a lor. în aceeași peri
oadă, am organizat și un con
curs „Cine știe, cîștigă" pe te
ma producțiilor și veniturilor 
ce trebuie realizate. Cu a- 
jutorul organizației de partid 
am inițiat tribuna zootehnis
tului fruntaș. în pauzele de la 
prînz, în mijlocul tinerilor au 
fost invitați fruntașii sectoru
lui care au explicat metodele 
lor de muncă, „secretele" re
zultatelor obținute de ei.

O contribuție importantă la 
întărirea disciplinei în muncă 
a adus-o preocuparea organi
zației U.T.M. pentru organiza
rea plăcută, interesantă a 
timpului liber. Cu forțele 
noastre, ale tinerilor, am 
amenajat la una din fer
me un club. Avem aici 
aparat de radio, jocuri de șah, 
o bibliotecă, ziare și reviste. 
La început, tinerii preferau ca

-----•-----

Noi 
cinematografe 

sătești
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
In ultimul timp, Întreprin

derea cinematografică regio
nală Galați a înființat la sate 
încă un număr de 10 noi ci
nematografe pe bandă de 16 
m.m. Printre satele și comu
nele în care au fost înființate 
noi unități cinematografice se 
numără și Faraoane, Gura Ga- 
liței și Păulești din raionul 
Focșani, Răchitosu, raionul 
Panciu, Suhurlui, raionul Ga
lați, Sihleanu, raionul Brăila, 
Robească, raionul Făurei și 
altele. Cu noile unității înfiin
țate recent, numărul cinema
tografelor sătești din cadrul 
regiunii Galați a ajuns la 
1268, creîndu-se în acest fel 
condiții optime pentru ca un 
număr din ce în ce mai mare 
de țărani cooperatori să aibă 
la dispoziție și să vizioneze 
filme documentare și filme ar
tistice. 

Săptămina viitoare 
pe ecrane

★ ★

„Mă iubește — nu mă iubește"

în orele libere de la prînz să 
meargă acasă. Curînd însă în
trecerile de șah organizate în
tre ferme, lecturile colective, 
informările politice, călăto
riile pe hartă, prezentările de 
cărți și filme au făcut clubul 
aproape neîncăpător. De cu
rînd ne-am procurat și mate
riale sportive. într-o cameră 
pe care o amenajăm acum 
vom instala masa de tenis iar 
peste cîteva zile vom începe 
amenajarea terenului de vo-

VIATA

DE

ORGANIZAȚIE

lei. Am și constituit două e- 
chipe de volei, una de fete și 
una de băieți.

Formarea unei opinii puter
nice care să nu admită nici o 
abatere de la regulile de mun
că stabilite a fost o preocu
pare principală a organizației 
U.T.M. Am încetățenit obi
ceiul ca, periodic, să analizăm 
în adunarea generală U.T.M. 
munca a doi-trei tineri. De 
curînd, în adunarea generală, 
am analizat atitudinea față de 
muncă a îngrijitorului Gheor
ghe Herbei. Este unul din în- 
grijitorii-mulgători buni. Dar, 
în una din zile, cînd lipseau 
alimentatorii, el a refuzat să 
îndeplinească indicația briga
dierului de a ajuta la trans
portul furajelor. „Eu sînt mul
gător și regulamentul de grajd 
nu prevede obligația de a 
transporta furajele". Discuta
rea atitudinii lui a dat naște
re la vii dezbateri în aduna

rea generală. Acum, ne pre
gătim să punem în discuție pe 
utemistul Traian Ivanov. El 
nu a săvîrșit nici o abatere în 
muncă. Considerăm însă că ti
nerii vor avea multe de învă
țat din analiza activității sale. 
El a obținut rezultate bune în 
muncă. De curînd însă a venit 
la brigadier să-și prezinte 
„demisia" din munca de șef 
de echipă. „îmi dă prea multă 
bătaie de cap și nu vreau să 
mă pun rău cu băieții" — 
ne-a spus el. Sîntem siguri că 
tinerii, în adunare, îl vor a- 
juta să înțeleagă de ce este 
greșită atitudinea sa.

Așa cum spuneam, am obți
nut bune rezultate în străda
nia noastră de a întări disci
plina în muncă. Iată cîteva. 
Dacă anul de producție 1964 
l-am început de la 112 grame 
spor în greutate zilnică la 
porcii sub 30 de kg, acum am 
pornit de la un spor zilnic de 
275 de grame. La porcii mari, 
anul trecut, am pornit de la 
117 grame, iar acum de la 373 
de grame. în ianuarie anul 
trecut, datorită proastei în
grijirii, a nerespectării regu
lilor de pregătirea animalelor 
pentru tătare, au murit 38 de 
viței. în ianuarie 1965 s-au 
născut 72 de viței și nu a mu
rit nici unul.

Rezultatele obținute ne a- 
rată că în munca de educare 
a tinerilor, de întărire a disci
plinei sîntem pe drumul cel 
bun și avem convingerea că 
tinerii își vor aduce o preți
oasă contribuție la realizarea 
unei producții medii pe cap 
de vacă furajată de 2 500 litri 
lapte (cu 500 de litri mai mult 
decit prevede planul) și la 
realizarea unui venit de cel 
puțin 2 000 000 lei.

Ing. ENEA CERGHIZAN 
membru ai biroului organiza
ției U.T.M. din sectorul zoo
tehnic al cooperativei agricole 

de producție Lovrin

Decor brașovean

Foto : N. STELOR1AN

Studenti din anul III al Institutului agronomic din Timișoara în laboratorul de iitopatologie 
Foto : O. PLECAN

STĂPÎNII ADINCURILOR
i e oamenii care

poartă marea pe
Fumeri, i-am întîlnit 

BSes3\ prima dată în larg, 
Hfl . acolo unde la su- 
liWf'■1îl1' praf ața apei răzba

teau lumini ciudate, 
ca sclipirile unei comori tainice 
ascunse în adincime. Erau de 
fapt flăcările aparatului de sudat 
sub apă, mînuit la peste 17 m a- 
dîncime de membrii brigăzii de 
scafandri din portul Constanța. 
Descoperiseră aproape de digul 
farului epava unui vas scufun
dat și lucrau s-o readucă la 
suprafață. Aparatele de sudură 
tăiau acum scheletul vasului în 
părți mai mici spre a fi ridicat 
mai cu ușurință de macaralele 
șlepului. Anul trecut alte două 
epave, acoperite de alge și stele 
de mare, au fost trezite de ei din 
somnul lor bintuit de pești și 
scoase la lumină. Oțelul lor, 
smuls adincurilor a fost trimis 
cuptoarelor hunedorene și scli
pește azi în osiile unei locomo
tive Diesel electrice sau poate 
se înfioară de regăsirea cu marea 
în prova zveltă a unui vas abia 
coborit de pe schelele Șantieru
lui naval de la Galați.

Cînd, după terminarea lucru
lui, luminile din adîncuri s-au 
stins, scafandrii au ieșit din apă 
cu valurile alunecîndu-le de pe 
umeri ca o mantie descheiată, de 
cavaler. Și-au scos căștile de oțel, 
devenite mai grele, acum, în a- 
fara apei și șalupa de serviciu a 
pornit încet spre port. Trecuseră, 
pentru fiecare, patru ore de mun
că încordată, atentă și neștiută, 
sub apă. Unii din ei au la activ 
peste 5000 de ore de lucru in a- 
dîncime, 5000 de ore în care au 
simțit pe umeri ca o mină de 
prieteni, apăsarea mării. Pentru 
că, între ei și mare s-a încheiat 
de mult o prietenie statornică.

Nenumărate sînt misiunile cu 
care șalupele de lucru ale sca
fandrilor părăsesc zi de zi rada 
portului. Uneori scafandrii de
vin... bărbieri. In drumurile lungi 
ce străbat mările și oceanele lu

La finisaj — ultimul bloc din cartier
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru). —
Constructorii piteșteni lu

crează de zor la finisarea ul
timului bloc din cele 35 care 
compun noul cartier „Bucu
rești". Pe acest șantier al 
Trustului regional de cons
trucții Argeș au fost construi

mii, vapoarelor li se prind de fun
dul calei „bărbi" groase, alcătuite 
din depuneri de scoici, alge și 
ierburi care le frinează viteza. 
De aceea, din etnd în cînd, tre
buie să intre in acțiune scafan
drii, care, înarmați cu bare lungi, 
răzuiesc tabla de oțel incit la 
urmă, peretele vasului apare la 
fel de neted ca un obraz proas
păt ras. Atunci, li se pare că ta
sul se privește în oglinda apei și 
că zîmbește mulțumit admirîn- 
du-și „obrazul".

însemnare

Alteori, cînd posturile de ra
dio din port recepționează 
S.O.S.-ul vreunui vas aflat în 
primejdie, o vedetă rapidă se în
dreaptă spre locul unde vaporul 
s-a izbit de vreun banc de nisip 
sau de vreo stîncă, suferind o 
spărtură a pereților. Pe șalupa de 
intervenții se găsesc neapărat și 
cîțiva membri ai brigăzii de sca
fandri. Ei au sarcina grea de a 
coborî în valuri și adesea, în pli
nă furtună dezlănțuită, să astupe 
spărtura de pe fundul vasului 
punîndu-i un „dop“ de oțel. A- 
tunci lumina aparatului de su
dură răzbește din nou la supra
față vestind că acolo jos, în a- 
dîncuri, oamenii lucrează. Nu
meroase vapoare ce străbat azi 
mările sub pavilion turcesc, ita
lian, egiptean sau grecesc au 
fost salvate datorită intervenției 
rapide și curajoase a brigăzii de 
scafandri romîni condusă de Ion 
Davidescu. Unul din pereții se
diului brigăzii, e aproape în în
tregime acoperit de pavilioanele 
multicolore ale caselor salvate, 
primite în semn de recunoștință 
din partea echipajelor. E un loc 
spre care scafandrii privesc ade

te pină în prezent aproape 
1 650 de apartamente, o școală 
de 8 ani și un complex comer
cial.

Zilele acestea au fost pre
date pentru recepție blocurile 
33 și 34, care însumează 90 
de apartamente.

sea cu mîndrie și bucurie legi
timă.

Dar nu numai apa mărilor le-a 
învelit ți îmbrățișat trupurile; 
scafandru noștri migrează uneori 
pină adine în susul fluviilor cu 
apă dulce, acolo unde lucrările 
de ridicare a unui baraj sau ar
cuirea unui pod peste ape ne
cesită montarea armăturilor sub 
apă.

Pilonii „Podului prieteniei" de 
peste Dunăre sau fundațiile ba
rajului de la Argeș poartă și 
semnăturile lor. Iar de curînd 
două din șalupele de lucru ale 
brigăzii au urcat pe Dunăre pină 
la Porțile de Fier.

O meserie minunată, ee face 
din fiecare scafandru eroul unui 
basm a cărui plăsmuire continuă 
zilnic. Dar permisul de intrare in 
această lume a basmelor, în îm
părăția de vrajă a adincurilor, nu 
se obține ușor. Înainte de a-l pri
mi, scafandrul trebuie să dea un 
examen din care să reiasă că are 
cunoștințe practice de mecanică, 
dulgherie, lăcătușerie, sudură și 
noțiuni teoretice de anatomie, fi
zică sau construcția navelor. Iar 
condiția fizică excelentă, și o să
nătate de fier sînt, de asemenea, 
cerințe riguroase ale meseriei de 
scafandru. Dar, toate acestea 
n-ar fi de ajuns dacă acolo, în 
adînc, nu s-ar cimenta între oa
meni o prietenie trainică, bazată 
pe încrederea deplină în celălalt 
și ajutor reciproc, mergînd une
ori pină la sacrificiu. Fiindcă îm
potriva stihiilor dezlănțuite sau a 
capcanelor adincurilor, curajul, 
oricit de mare, al unuia singur, 
nu e de-ajuns. Numai uniți acești, 
umeri puternici de tovarăși și 
prieteni pot sprijini împfeună, a- 
semenea atlanților din vechime, 
marea.

VICTOR MAȘEK

POȘTA
REDACȚIEI

Popa Elisabeta — Cîmpu- 
lung-Muscel, str. 16 Fe
bruarie nr. 21.

Frecventînd cursurile u- 
nui institut de învățămînt 
superior (cu recomandarea 
întreprinderii la care ati 
lucrat), vechimea în mun
că vi se consideră neîntre
ruptă și pe timpul școlari
zării.

Absolvenții institutelor 
de învățămînt superior, 
proveniți din cîmpul mun
cii, au și ei obligația de a 
lucra, conform contractului, 
timp de 3 ani în secțiile 
productive ale întreprinde
rii de la care au plecat la 
facultate.

P. Maria — comuna Vîr- 
ful Cîmpului, raionul Do- 
rohoi.

Absolvenții școlilor medii 
de cultură generală,-cu di
plomă de maturitate, care 
funcționează ca suplinitori 
în învățămînt la clasele 
I—IV, indiferent de vechi
mea în muncă se pot cali
fica, urmînd cursurile in
stitutelor pedagogice pen
tru învățători cu durata de 
2 ani. Vechimea în învăță
mînt nu poate suplini stu
diile corespunzătoare de 
specialitate.

Gh. I. Negrea — Hune
doara, str. Toamnei nr. 19.

Reținem din scrisoarea 
dv. adresată redacției, do
rința de a populariza acti
vitatea în producție a celui 
mai tînăr prim-topitor din 
secția oțelărie II, tovarășul 
Ion Bogdan. Datele pe care 
le cuprinde corespondența 
trimisă nu sînt însă sufi
ciente.

Completînd coresponden
ța cu alte fapte interesan
te, scriindu-ne despre felul 
cum organizează el activi
tatea echipei pe care o 
conduce, locul de muncă, 
cum se preocupă de ridi
carea calificării sale profe
sionale și a membrilor e- 
chipei, veți realiza un ma

Acțiuni organizate de Societatea
de științe naturale și geografie

Societatea de științe naturale 
și geografie din R. P. Romînă, 
organizează în acest semestru, 
pentru profesorii de specialitate, 
excursii la Hidrocentrala „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, 
în Lunca Dunării, la stațiunea 
hortiviticolă Valea Călugărească, 
la vulcanii noroioși din preajma 
Buzăului etc. Planul de activitate 
pe anul în curs al Societății de 
științe naturale și geografie cu- 
princte și alte acțiuni variate, me
nite să contribuie la sporirea efi
cienței lecțiilor de specialitate. 

terial care va întruni con
dițiile publicării.

Marinoiu Nicolae — str. 
Ghioceilor nr. 21 — Tîr- 
goviște.

Facultatea de metalurgie 
din cadrul Institutului po
litehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“, cuprinde mai 
multe secții: Furnale și 
oțelării; Turnătorie de 
fontă, oțel și metale ne
feroase ; Prelucrări- plastice 
și tratamente termice; Me
talurgia neferoasă.

Cursurile au o durată de 
5 ani. La concursul de ad
mitere se susțin probe scri
se și orale la matematic^ 
(algebră, trigonometrie, 
geometrie plană și în spa
țiu), fizică (mecanică, căl
dură, structura atomului) 
și la chimia organică — 
scris.

Paraschiv Vasile — Ca
lea Unirii — bloc D 2, Cra
iova.

în legătură cu stagiul ce 
trebuie să-1 aibă un mun
citor pentru a fi promovat 
din categoria a 7-a în ca
tegoria a 8-a de salarizare, 
Direcția economică din De
partamentul Energiei Elec
trice a Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice 
ne-a comunicat: „In con
formitate cu dispozițiunile 
în vigoare, un muncitor, 
pentru a se putea prezenta 
la Comisia tehnică de înca
drare pentru promovare în 
categoria a 8-a, trebuie să 
aibă un stagiu în producție 
stabilit în funcție de re
țeaua tarifară respectivă, 
iar ca pregătire trebuie să 
fie absolvent al școlii teh
nice . de muncitori califi
cați".

Astfel, în rețeaua con- 
strucții-mașini se cere un 
stagiu de 54 luni în mese
ria respectivă (din care 24 
luni în categoria a 7-a). în 
rețeaua construcții-montaj, 
72 luni stagiu în meserie 
(din care 30 luni în cate
goria ă 7-a).

Printre altele, se vor organiza 
două colocvii despre geografia fi
zică regională și modernizarea 
predării acestei discipline în șco
lile de cultură generală, la care 
vor participa numeroși profesori 
de specialitate. De asemenea, în 
dentarele regionale se vor desfă
șura simpozioane și conferințe 
care vor dezbate diferite proble
me complexe prevăzute în pro
grama de studiu a obiectului geo
grafiei și științelor naturale în în- 
vățămîntul de toate gradele.

(Agerpres)

„PĂDUREA
SPÎNZURVIILOR

Studioul Tadjiktilm 
a realizat comedia în 
culori „Mă iubește — 
nu mă iubește'. Ac
țiunea filmului se pe
trece intr-un sat din 
Tadjikistan și are în 
centrul ei pe Unire 
cintăreață Zuhra și pe 
curajosul aviator Ta
hiti.

Rolul Zuhrei este 
interpretat de actrija 
S. Azmatova, pe care 
publicul nostru a cu
noscut-o în filmul 
„Regăsirea". Regia fil
mului este semnată de 
Aii Hamraev.

„Clopoțelul"
Clopote! este nu

mele unei marionete 
de la un teatru de 
păpuși din R.P. Chine
ză. Acesta. împreună 
cu cîțiva copii, trece 
prin mai multe peripe
ții din momentul cînd 
s-a pierdut de cele
lalte marionete și pi
nă revine în mijlocul 
lor.

Filmul este jucat de 
copii și se adresează 
in special lor.

Scenariul aparține 
lui Hsieh-Tien, iar 
regia lui Cen-Fan- 
Tien.

„Parisul vesel"

Aventurile pisicuței 
Mewsette la Paris le 
povestește filmul de 
desene animate de 
lung metraj „Parisul

vesel' — producție a 
studiourilor din S.U.A.

Vocile lui Mewset- 
te și Jaune Tom sînt 
împrumutate de acto

rii Judy Garland șl 
Robert Gaulet.

Regia filmului este 
semnată de Abe Le- 
vitow.

[ ecranizare creatoare
I valorează mai mult 

decit un original ci-
■ nematografic care 
nu are a se con
frunta pe plan ar
tistic decit cu sine

însuși. Transpunerea suferă o du
blă raportare în mintea spectato
rului și de aceea, oricit de izbu
tită, se vor auzi glasuri nemul
țumite, dorind altceva, adică acel 
ceva cu totul particular, singular, 
pe care ni-l declanșează prima 
lectură a operei. (Uneori chiar 
noi înșine, reluind după o vreme 
o carte îndrăgită, suferim deza
măgirea timpului care a tocit, 
poate, sensibilități ce ne făcuseră 
si aderăm cindva total la litera
tura respectivă).

Opera realizată după Rebrea- 
nu de Tttus Popovici și Liviu 
Ciulei cu lăudabil și unit efort 
cinematografic creator, se susține 
fără trimiteri și comparări, ciști- 
gindu-și, lucru rar în istoria e- 
cranizirilor — o viață indepen
dentă, un adevăr al său uman și 
artistic ce captivează, convinge 
și demonstrează.

Scenaristul argumentează, în 
niște împrejurări de viață modi
ficate față de roman, evoluția 
unui personaj ce reproduce doar 
în mare istoria cunoscută a lui 
Apostol Bologa (tînăr ardelean 
plecat voluntar în armata austro- 
ungară care, ajungînd în situația 
să lupte împotriva romînilor, de
zertează, e prins și executat). Fră- 
mîntarea lui Bologa capătă, de la 
început, în versiunea cinemato
grafică, semnificații filozofice mai 
largi, puternicul lui cutremur in
terior se extinde dar nu mai por
nește de la același epicentru 
dramatic al cărții. Sursele con
flictului sînt căutate în relațiile

lui Apostol cu cei din jur și nu 
în situația extremă a romanului. 
De aici necesitatea pe care au 
simțit-o autorii filmului de a pre
ciza unele personaje literare : so
cialistul utopic Miiller, militaris
tul Varga, ordonanța Petre, țăra
nul maghiar Vidor etc., care au 
un rol în evoluția lui Bologa. Pe 
Klapka l-am lăsat voit la urmă, 
deși el reprezintă pe ecran, ca și 
in carte amorsa exploziei de con
știință a eroului.

In interpretarea actorului Ciu
lei, personajul are o consistență 
umană sporită, complexitatea lui 
e fin nuanțată, dualitatea firii 
sale subliniată, dar influența de
terminantă exercitată asupra lui 
Bologa rămîne mai mult expusă 
decît demonstrată în film. Sem
nele de întrebare cu care înțe
lepciunea umanitară a lui Klapka 
punctează, trufașele certitudini 
eronate ale tînărului ofițer încor
setat de prejudecățile militaris
mului prusac, se precipită de la 
început, nu mai au o dureroasă 
gradație psihologică. DeclanșaTea 
„ex abrupto" a surpării interioare 
a lui Bologa dă o anume discon
tinuitate curbei pe care o descrie 
pe ecran criza sa sufletească. 
Criză care pornește de la zdrun
cinarea unor principii devenite 
vulnerabile prin argumentele pa
cifistului Klapka și ajunge să 
zguduie întreg universul lăuntric 
al tînărului. Procesul de umani
zare, de sensibilizare a ființei în
chistate care era Bologa (înrolat 
voluntar din ambiția puerilă de 
a-și demonstra el însuși și celor
lalți că e curajos, bărbat), trep
tata lărgire a receptivității față de 
viață a acestui tînăr livresc re
prezintă o valoare psihologică in
discutabilă a filmului lui Ciulei. 
Ajung aici la contribuția regizo

rului față de scenariul — înche
gat, consecvent repet, cu logica 
demonstrației specifică lui Titus 
Popovici. Liviu Ciulei a adîncit 
procesul maturizării lui Bologa 
pe plan uman și intelectual, ac- 
centuînd cinematografic situațiile 
noi din biografia eroului: episo
dul aventurii cu Roza, dezamăgi
rea față de filistinismul și prostia 
demagogic-patriotardă a familiei 
logodnicei lui Bologa, distanțarea 
de Varga, înțelegerea mai ome
nească a complexității, contrazi
cerilor lui Klapka și, în sfîrșit, 
dragostea pură, generoasă, rege
neratoare a Ilonei. Experiențele

C-ronica
numeroase (deși fugare) de viață, 
mai mult decît argumentele filo
zofice uneori cam vagi, necon
vingătoare ale lui Klapka sau 
Miiller, punctează în film traver
sarea unor etape superioare de 
înțelegere ale eroului. Erou care 
chiar dacă nu ajunge să vadă 
limpede necesitatea transformării 
războiului agresiv într-unul drept, 
de eliberare națională și socială 
capătă, față de viață, de oameni, 
de istorie, alte dimensiuni de 
apreciere. Ceea ce constituia la 
început pentru tînărul ofițer edu
cat în spiritul supunerii oarbe 
față de ierarhie, ordine și disci
plină militarists o „crimă", o 
„trădare", o „dezertare" ajunge 
să însemne, în final, o datorie 
morală, un imperativ de conștiin
ță fără de care viața nu și-ar 
mai avea sens. Locotenentul țan

țoș, care în dimineața plumburie 
a spînzurării cehului Svoboda, 
acuzat de dezertare, supraveghea
ză nervos ritualul acesta sinistru, 
ajunge la o ciudată seninătate 
față de perspectiva propriei sale 
execuții.

„Ești nebun, nu mai vrei să 
trăiești!“ ii reproșează Klapka ce 
se agață de viață laș, disperat, 
gata de orice compromis. „Nu 
mai pot trăi așa /“ — îi răspunde 
lucid, Bologa, exprimînd lapidar 
saltul de conștiință, demnitate, 
făcut de erou și totodată pasul 
care-l mai desparte pină la a 
înțelege cum trebuie trăit altfel.

Regizorul acumulează din nu
meroase amănunte expresive in
certitudinile eroilor fără a ajunge, 
însă, la cristalizarea noilor ade
văruri. E foarte sugestivă în acest 
sens scena de la popotă care o- 
glindește concepțiile contrarii, 
foarte haotice ale ofițerilor.

Atmosfera tranșeelor, a spatelui 
frontului, ambianța fizică și mai 
ales psihică a războiului, admira
bil recompuse pe ecran, acționea
ză asupra eroilor ca un convin
gător catalizator de conștiințe. 
Filmul e lucrat pe viziuni mari, 
simbolice, plastice și pe o rar în- 
tîlnită în cinematograful romînesc 
acuratețe a detaliului psihologic. 
Poezia dramatică de mare vibra
ție a imaginii compensează, ades, 
lipsa de vigoare psihologică a 
unor momente importante din 
scenariu. Marșul acela halucinant

Un cadru din film

al ostașilor ce înaintează meca
nic intr-o lumină difuză ce de
personalizează, estompează con
tururile pină la ireal, fantomatic, 
apoi — ca un fulger de lucidi
tate — privirea îngrozită a unuia 
oprită, probabil, asupra spânzură
torii ce-și leagănă amenințător la
țul (spînzurătoare pe care n-o 
vedem dar îi simțim prezența 
sugerată ascuțit, sinistru de o 
admirabilă partitură muzicală a 
lui Theodor Grigoriu) comprimă, 
metaforic, toată încleștarea dra
matică a filmului. Bezna tranșee
lor unde sînt aruncați, de-a val
ma, fără sens, într-un conglome
rat de națiuni mii de oameni cu 
convingeri diferiăe e spartă din 
cînd în cînd de reflectorul ce 
scrutează, necruțător, cu lumina 
sa crudă, dureroasă, zonele de 
inconștiență și ignoranță.

Reflectorul devine pe ecran a- 
cel „alter ego" al lui Bologa, in
tuim că sub lumina lui gene
roasă eroul poartă cu sine însuși 
un zguduitor colocviu despre 
viață și moarte, adevăr și înșelă
torie, trădare față de niște prin
cipii ostile omului sau, dimpo
trivă, datorie față de om. Ceea 
ce nu-i reușește întotdeauna ac
torului Rebengiuc (copleșit de o 
sarcină artistică uriașă) în mono
logul subtil și dramatic, e com
pletat figurativ prin acest leit
motiv simbolic. Talentul lui Ooi- 
diu Gologan e amplificat aici de 
viziunea sigură, originală a regi
zorului. Căutări plastice de cele 
mai multe ori fericit finalizate, 
îmbogățesc peisajul cinematogra
fic național cu valori certe. Com
poziția îndelung gîndită a ca
drului (dar nu statică); valoarea 
culorilor tranșante alb-negru pînă 
la cele mai fine nuanțe de ce

nușiu dezolant, apăsător (dimi
neața mohorîtă a primei execu
ții, cerul greoi mocirlos din scena 
despărțirii de Roza, și apoi acele 
intensități diferite ale nopților pe 
front: noaptea așteptării:nelini
știte în tranșee, cea violertță, fu
ribundă a atacului reflectorului, 
noaptea amețită, obscura a a- 
venturii cu Roza, cea ridicolă din 
casa logodnicei îngînînd pros
tește o romanță la modă etc. 
etc.) imprimă operei un emoțio
nant adevăr artistic. Ciulei în- 4 
cheagă cu mai multă forță din 
imagine (ambianță, rezolvare, 
plastică), decît din situația dra
matică propriu-zisă un simțămînt, 
o idee. El se dovedește din nou 
mai mult un poet al filmului de
cît un riguros arhitect. De ace
ea narațiunea sa, cu multe lun
gimi, cîștigă în vibrația lirică 
ceea ce pierde în ritm, în inten
sitate dramatică. Dirijarea actori
lor e dimpotrivă lucidă, corectă 
dar uneori rigidă, ca în cazul in
terpretului principal la care am 
avut senzația că suportă, uneori, 
cu greu caracterul copleșitor al 
rolului. O conlucrare sensibilă 
atentă a dus la o valoroasă 
creație actoricească a , Anei 
Szelesz — Ilona —- Simplă, vie, 
autentică, de un registru drama
tic surprinzător. Ștefan Ciubo- 
tărașu (Petre), Gydrgy Kovacs 
(colonelul Karg), Andrei Csiki 
(Varga), Emeric Schaffer (Mil
ler), Costache Antoniu (preotul) 
— ca să nu amintim decît cîteva 
remarcabile interpretări — con
tribuie la impunătoarea ținută 
artistică a recentei realizări a 
Studioului București.

ALICE MĂNOI'U



Adunări cu prilejul atribuirii 
numelui de Gheorghe Gheorghiu-Dej

Plecarea unor delegații 
de peste hotare

Hidrocentrala
de pe Argeș

« T eri după-amiază, peste 
+ ■ I 4 000 de constructori și 

montori, ai Șantierului 
Hidrocentralei de pe Argeș, 
s-au adunat pe platforma 
din fața uzinei într-o aduna- 
re prilejuită de atribui
rea numelui de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, hidrocentralei 
de pe Argeș.
' Hotărîrea C.C. al P.M.R., a 
Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R . 
a fost citită de către tovarășul 
Marinescu Gheorghe, secretar 
al Comitetului regional de 
partid Argeș. Inginerul Ștefan 
Nicolae, directorul grupului 
de șantiere al hidrocentralei. 
Farkaș Alexandru, șeful bri
găzii de mineri de la Aref. 
Dănilă Viorăl, șeful șantiera- 
lui baraj, și alții s-au angajat 
în numele constructorilor, să

* muncească cu toate forțele lor 
pentru ca toate lucrările să 
fie de cea mai bună calitate 
și să fie terminate într-un 
timp cît mai scurt în nume
le celor 3 000 de tineri de pe 
acest șantier a luat cuvîntul 
tov. Petre Gras, secretarul co
mitetului U.T.M. al hidrocen
tralei, care a exprimat hotărî
rea întregului tineret de pe 
șantier de a nu precupeți nici 
un efort în munca pe care o 
depune, alături de ceilalți 

i muncitori, la executarea in 
termen a acestui mare obiec
tiv al șesenalului.

In încheierea adunării, to
varășul Francisc Anton, se
cretarul comitetului de partid 
al hidrocentralei, a dat citire 
telegramei adresată C.C. al 
P.M.R., în care, printre altele, 
se spune :

' ' „Hotărîrea C.C. al P.M.R., a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri al R.P.R. în 
care s-a hotărît să se atribuie 
numele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej hidrocentralei 
de pe Argeș constituie pentru 
colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni care con- 

A struiesc acest mare obiectiv 
energetic al planului de 6 ani, 
o nouă dovadă a înaltei a- 
precieri dată muncii noastre. 
Pentru miile de constructori 
și montori nu poate fi mai de
osebită cinste, decît aceea de 
a-și închina întreaga forță 
creatoare unei lucrări care 
poartă acest nume scump în
tregului popor. Sînt vii în 
inima noastră și nu vom uita 
niciodată indicațiile deosebit 
de prețioase date de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu 
ocazia vizitei făcute pe șanti
er, la începutul turnării bara
jului și ne angajăm în fața 
C.C; al P.M.R. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru 
transpunerea în viață a aces
tor indicații, pentru punerea 
în funcțiune la tărmen a 
hidrocentralei".

A avut loc apoi dezvelirea 
’ plăcii roșii simbolice, așe

zată pe cel mai înalt turn 
de excavație, cu noul nu
me: Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

'â
Combinatul

chimico metalurgic 
Baia Mare

Adunarea cu prilejul căreia 
Combinatului chimico- 
metalurgic Baia Mare i 

s-a atribuit numele „Gheorghe

Colectivul de muncă al Com- 
binațului chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej* * 
Baia Mare a obținut în anul 
trecut peste prevederile pla
nului metale și produse chi- 

.. mice în valoare de peste 82 
milioane ei. Pentru rezulta
tele deosebite în produejie, 
Combinatului chimico-meta
lurgic „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej*  din Baia Mare i 
s-a decernat Steagul roșu și 
Diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură în între
cerea socialistă pe tură pe 
anul 1964. In fotografie: 
secția de cupru electrolitic, 
utilată cu instalații mo

derne

Teatrul „Lucia Sturdzâ Bu- 
landra" anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață, în noaptea 
de 26 martie 1965, după o grea 
suferință, a actorului V. Rănea, 
artist emerit.

★
Corpul defunctului se află de

pus la Casa artiștilor din str. 
Nuferilor nr. 27, unde publicul 
va avea acces duminică 28 mar
tie, între orele 10—14 și 16—19 
și luni 29 martie, între orele 10— 
12.

Mitingul de doliu va avei loc 
luni 29 martie, ora 12, iar înhu
marea se va face la Cimitirul 
Bellu la ora 13.

O stea cade din cer — cine
mascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21,15^, Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Progresul 
(15; 17; 19; 21). Arhivă secre
tă de pe Elba : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Mofturi 1900: 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Ma
dame Sains Gene: Feroviar 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). Zborul întrerupt: Bu- 
zești (16; 18; 20). Regina cînte- 
celor: Bucegi (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21), Flamura 
(9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,30;
21). Nouă zile dintr-un an: 
Popular (16; 18,15; 20,30). Fata 
cu părul cărunt: Arta (16; 18,15;
20,30). Acoperișul: Aurora
(10,30; 12,15; 14; 16,15; 18,15;
20,30). Diavolul deșertului: Mo
șilor (15; 17; 19; 21). Hatari (am
bele serii): Cosmos (16; 19). Ghi
nionistul : Viitotul (16: 18,15;
20,30). Ivaiio : Colentina (16; 
17,30; 19; 21,30). Lunga noapte 
a lui’43: Melodia (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Cel mai mare spectacol: 
Volga (10; 14; 17; 20). Valurile 
Dunării : Floreasca (16; 18;
20). Procesul maimuțelor : 
Rahova (15.30: 18; 20,30). Cei 
șapte magnifici — cinemascop: 
Lira (10,30;'15; 17,45; 20,30). Mi
cul pescar — cinemascop : 
Drumul Sării- (16; 18; 20). Un 
enoriaș ciudat: Ferentari (14,30; 
16,30: 18.30; 20,30) Totul des
pre Eva : Cotroceni (15,15; 18; 
20,45; Șeful : Crîngași (16; 
18.15; 20.30). Strigătul Corlei: 
Pacea (15.45; 18; 20,15) Viață 
ușoară: Munca (16; 18,15;
20,30). Titanic vals: Vitan (16; 
18.15; 2030).

dragoste. 2030 Filmul artistic: 
..Medicul gi Vraciul"! In încheiere: 
Buletin de știri. Sport. Buletin me
teorologic.

LUNI 29 MARTIE
19,00 Jurnalul televiziunii. 19,10 

Pentru tineret: filmul artistic 
„Fără teamă și reproș". 20,30 Tea
trul de-a lungul veacurilor (XVI): 
Teatrul romantic francezi „Chatter
ton", de Alfred de Vigny,h.Her- 
nani" de Victor Hugo. 22,20 Tele- 
sport. In încheiere: Buletin do 
știri. Buletin meteorologic,

Foto : AGERPRES

Concert
Concertul Filarmonicii die stat 

„Ceorge Enescu" de simbătă 
seardj dirijat de Emanuel Elenes- 
cu, a avut ca solistă pe cunos- 

nh^cuta pianistă din R. P. Ungară, 
. Annie Fișcher. Ea a interpretat 

Concertul pentru pian și orches
tră nr. 27 în Si bemol major de 
Mozart. Programul a mai cuprins 
Simfonia nr. 99 în Mi bemol 
major de Haydn, Burlesca de Mi
hail Jora fi poemul simfonic 
„Serbări romane" de Respighi.

(Agerpres)

Gbeorghiu-De;' a avut loc 
ieri.

S-au adunat aproape 15M 
de oameni. Mitingul a fost 
deschis de Gngcre Ciocan, 
prim-secretar al Cernite". — — 
orășenesc de partid Baia Ma
re, care a dat citire Hctărir- 
C.C. al P.M.R. a Consiiîuhii 
de Sta: și Consiliului de Mi
niștri al R-P-R- cu privire la 
eternizarea memoriei tovară
șului Gheorghe Gbeocghsu- 
Dej.

în cuvîntul său. tovarășul 
Florian Băgâiuț. directe--! 
combinatului, a spus: -Fap
tul că întreprinderea noastră 
se află printre unitățiie eco
nomice care vor purta numele 
marelui fiu al clasei munci - 
toare, arată aprecierea ce 
ne-o dă partidul si guvemu- 
Această mare cinste reprezin
tă pentru noi un nou imbold. 
Vom face ca marca fabricii 
noastre, care va purta de a- 
cum înainte acest nume 
scump poporului, să fie bine 
apreciată nu numai in țară 
dar și peste hotare".

In cuvîntul său. prim-topi- 
torul loan Cetățean HI a 
spus : ..Strins uniți in jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central încercat vom munci 
în fiecare zi în așa fel incit 
combinatul nostru să poarte 
cu cinste numele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", atit de drag 
nouă*.

în încheierea mitingului, 
tov. Dumitru Leaua. inginer 
șef al combinatului, a dat citi
re telegramei adresată de co
lectivul combinatului Comite
tului Central al P.M.R.. Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale R P.R-. în care 
printre altele, se spune :

„în momentele de grea du
rere suferite de partid și po
por, colectivul nostru de mun
că și-a exprimat hotărârea 
fermă de a strings și mai pu
ternic rîndurile în jurul parti
dului, a Comitetului său Cen
tral. Asigurăm conducerea 
partidului și statului nostru 
că muncitorii, tehnicienii și 
inginerii combinatului nu vor 
precupeți nici un efort pen
tru continua ridicare a nive
lului tehnic al producției, îm
bunătățirea neîncetată a ca
lității produselor, realizarea la 
termen și cu maximum de efi
ciență a investițiilor. Contribu
ind din toate puterile la în
florirea și prosperitatea pa
triei noastre socialiste ca un 
permanent și suprem omagiu 
adus memoriei marelui dispă
rut.

Casa de cultură 
a studenților 

din Cluj

M ii de studenți clujeni 
(peste 6 000) au partici
pat în Piața Păcii la mi- 

tîtgul studenților și cadrelor 
didactice din Cluj, prilejuit de 
atribuirea numelui tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ca
sei de cultură a studenților. 
Mitingul a fost deschis de con
ferențiarul Aurel Negucioiu, 
secretar al comitetului de 
partid al centrului universitar 
Cluj, care a dat citire hotărî- 
rii C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri privitoare la eterni
zarea memoriei tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej. Apoi,

Școala superioară 
și producția

de „pedagogie" a fost introdus 
la toate facultățile în scopul de 
a pregăti pe viitorii ingineri pen
tru sarcinile ce le cor reveni în 
producție in vederea ridicării ca
lificării muncitorilor.

O preocupare deosebită o con- 
stitue pentru noi justa proporțio
nare a disciplmeiar de cultură 
generală, cultură tehnică și de 
specialitate ; urmănsn astfel ca, 

cunoștințe din discipbseie fun
damentale (matematici, fizică, 
chimie) și de cultură tehnici 
(mecanică, termotehrucă. elec
trotehnică) absolvenții si fie pri
cind capabili să rezolve ia pro
ducție problemele noi care me- 
citabil nu pot fi toate tratate ia 
facultate, iar pe de altă parte, 
să aibă cunoștințe de specialitate 
suficient de adinei pentru a se 
adapta nevoilor concrete ale lo
cului de muncă intr-un timp mi
nim. Trebuie, cred, să avem în 
vedere necesitatea continuei per
fecționări a acestui raport și pe 
viitor.

In ceea ce privește conținutul 
cursurilor, putem aminti preocu-

s-a âenvix: puaca pe către «st 
seris : ..Ca» de caCssi a știr

be naft * de tavdgMMBd

și grijă. -Acest Meru — tpa- 
nea Era Szefcey — esie o dova
dă a griiu pe care ne-c acordă 
part-duh Asigurăm emdocrrea 
partidului de profundul acsîru 
atașament fată de cauza con
struirii soctaiisrmhă- Dtrecto-
rul casei de cultură. Lauren- 
țta Hodorog, s-a angajai să 
muncească in așa fel incit a- 
cest lăcaș să devină un centru 
puternic de educație patriotei 
și comunistă a studenților.

In încheierea mitingului a 
fost adoptată o telegramă a- 
dresată CC al PMR.. Con
siliului de Stat și Cocstiruiui 
de Mînișrri ai R_P_R

In telegramă se spune, prin
tre altele : Noi, studenții ro
mâni. maghiari, germani din 
Cluj, ne angajăm in fața con
ducerii partidului și stamhn 
nostru să învățăm cu și mai 
multă rimă pentru a ne însuși 
cunoștințe teoretice și practice 
la cel mai înalt nivel pentru 
a putea pune toate cuceririle 
științei și culturii în slujba 
prosperității și înfloririi scum
pei noastre patrii.

AURELIA POPESCU 
VASILE MOINEAGU 

BUS IOAN

Școala medie nr. 1
din Birlad

„Oamenii muncii, profesorii 
și elevii din orașul Birlad. 
trăiesc o zi emoționantă — a 
spus Constantin Parfene. di
rectorul școlii, la mitingul care 
s-a ținut în acest oraș. Școala 
medie nr. 1 va purta numele 
înflăcăratului luptător revolu
ționar, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Iată de ce inimile noa
stre vibrează de sentimentul 
înălțător al mîndriei".

Costache Constantin, elev în 
clasa a Xl-a. a arătat: „Cu 
ani în urmă, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a spus că tine
retul din țara noastră, bucu- 
rîndu-se de soarele socialis
mului, poate să-și făurească 
cele mai înaripate visuri. Azi, 
aceste cuvinte au devenit o 
realitate vie. Hotărîrea noastră 
fermă este de a sluji zi de zi 
patria și partidul, de a învăța 
cu pasiune și perseverență 
pentru a deveni cadre de nă
dejde ale Romîniei socia
liste".

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I

cmwftmțe predete^âaad Hl, IV

Sosirea umî delegații a CC
al Ligii Tioertiului Comunist Chinei

Ieri dnmneată a sosit ~ 
Capctală o de-egatie a Cooi- 
tetuluî Central al T-f~*  Ttoe- 
retohn Omn-int CMtnrr care 
la toritațza Crezâetubd Cen
tral ai r>-TTr Tîme-e&hz: 

| Mtmenor j. ■ «ii să facă o 
vurtă in țara noasfră.

este mrxxrsâ de 
Hai Sbu-ch.i-g. nsersbru al 
Secreta: .atutu; CC al Ligii 
Thaeretuhx: Cmtr c Chinez 
Din delegație mai fac parte Li 
C;i-și. șeful secției organiza
torice a Ligii Tmeretuiui Co
munist Chinez. Tao Siao-pn. 
vicepreședinte al Federației 
Studenților pe întreaga Chină. 
Sen Iue-hua. adjunct al sec
ției relații externe a Federa
ției Tineretului din întreaga 
Chină.

La aeroport delegația a fost 
întâmpinată de tovarășii Ște
fan Birlea. Octavian Nistor și

• SPORT • SPORT • SPORT • Expoziții in orașul Sf. Gtieorghe
Tenis de masă

Și fetele noastre au păstrat 
„Cupa campionilor europeni"
Echipa feminină de tenis de masă Voința București și-a păstrat 

trofeul „Cupei campionilor europeni", cucerit anul trecut. Aseară, în 
finala celei de-a doua ediții a competiției, disputată în sala „Trac- 
rul" din Brașov, jucătoarele bucureștene au învins cu scorul de 5—1 
echipa D.T.C. Kaiserberg, campioana R. F. Germane. în real pro
gres, tinăra noastră reprezentantă Eleonora Mihalca și-a înscris în 
palmares o frumoasă victorie, învingind-o cu 2—X (22—20 ; 19—21 ; 
24—22) pe fosta campioană europeană Agnes Simon. Mihalca a 
întrecut-o cu 2—0 (21—9; 21—11) și pe Rose Marie Seidel, contri
buind din plin la succesul echipei sale. Două puncte a realizat și 
campioana țării noastre Maria Alexandru. Ea a ciștigat cu 2—1 
(21—9; 16—21; 21—11) în fața lui Seidel și cu 2—0 (21—8; 21—17) 
partida cu Grober. A cincea victorie a fost adusă de EUa Constan- 
tinescu, învingătoare cu 2—0 (21—17; 21—11) în meciul cu Grober. 
Agnes Simon a dispus cu 2—0 (21—12 ; 22—20) de Ella Constan- 
tinescu.

în urma acestui succes, cele două „Cupe ale campionilor euro
peni" la tenis de masă au rămas în țara noastră, conțin uind să fie 
deținute de C.S.M. Cluj la masculin și Voința București la feminin.

★ ♦
• Pe stadionul 

„23 August" din 
Capitală se va 
desfășura astăzi 
primul cuplaj in- 
terbucureștean de 
fotbal din cadrul 
returului campio
natului republi
can. In primul joc, de la ora 14. 
Steaua întilnește pa Progresul, 
după care se va disputa partida 
dintre liderul clasameatuhu Di
namo și echipa Rapid, clasată pe 
locul trei.

In țară, etapa a treia a returului 
programează partidele: ȘtiinU Cra
iova — Știința Cluj; Farul Coc- 
stanța — Steagul roșu Brasov ■. 
U. T. Arad — Dinamo Pttești. 
C.SA4.S. lași — Minerul m.s 
Mare; Crișul Oradea — PetroM 
Ploiești.

In cadrul emisiunii ..Sport si 
muzică*  a posturilor noastre de 
rndio. se vor transmite aspecte *o  
desfășurarea partidele: de Sa 
București. Craiova. C <mrt—țs 
Uși și Oradea. Transmisia Începe 
U era 1530 pe programul L

Gheorghe Stixca. secretari ai
CC al U.TM.. de membri ai
Biroului. activat; ai CC al 
U.TM. și ai Ccesflmhfi 
UA.SR. De a fc»-.
de față Van Tun. consiher al 
Ambasadei R. P Chinese ia 
București.

în cursul aceleași nie. de
legația a fost primită la CC al 
U.T.M. de către tovarășul 
Petru Enache. prim-secretar al 
C.C. al U.TM., și de alți 
membri ai Biroului CC al 
U.TM

După-amiază, delegația CC 
al Ligii Tineretului Comunist 
Chinez a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism, in semn de omagiu 
adus memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

• Sâmbătă, pe stadionul Gloria 
din Capitală s-a disputat meciul de 
rugbi din cadrul campionatului re
publican dintre echipele bucurește- 
ne Grivita roșie și Gloria. Rugbiștii 
de Ia Grivita roșia au terminat 
învingători cu scorul de 24—6 
;3—&. De remarcat că Gloria a 
condus cu 3—0 și 6—0. dar a ce-

*

feri c^pd-amâczd a 
Începu: in •ala Fio-
nttca II concursul 
repubiiccr. de sală al 
atletnor seniori.

Participarea nume- 
rani și publicul dor
nic sd vadă la startul 
probelor pe atlelii noș
tri trunlafi pentru pri
sm oară în acest an. 
au arătat încă o dată 
amploarea pe care a 
!uct-o activitatea atle
tică in sezonul de 
terni.

Probele de viteză — 
a^t la iele ci fi la 
băieți — au prilejuit, 
încă de Ia alergarea

seriilor, dispute strin- 
se.

La 50 m plat a ciști
gat Alexandru Tudo- 
rașcu (Metalul) care a 
Întrecut pe Gh. Zamii- 
rescu (Steaua) și pe 
tlnârul I. Levonian 
(Constanta) care a 
ocupat un neașteptat 
loc III. La fete, o sur
priză: patrusutista E- 
caterina Cheșu (Știin
ța) a ciștigat cu 6,6 
secunde intrecind pe 
consacratele Crista 
Mezaroș (6,6) și Ioana 
Petrescu (6,7).

Săritura cu prăjina 
a lost clștigată, după

te perimează pină la absolvire, 
îa perioada de pregătire a exa
menului de stat ne propunem ca 
fiecare catedră să organizeze ex
puneri de sinteză cu privire la 
dementele nou apărute in pro
ducție și știință in răstimpul res
pectiv.

Am dori să aflăm și punctele 
de vedere ale întreprinderilor 
cure pnmeic studenții noștri la 
practică, absolvenți de-ai noștri, 
pricind nivelul lor de pregătire, 
modei cum este concepută prac
tica, cum s-ar putea folosi mai 
bum zMe pe care studenții le 
petrec ia uzină, daci abiolcențu 
reușesc si-și calorifice cunoștin
țele m producție, si se adapteze

La cimp, 
in fiecare zi

Lz cantități suficâeate 
fi de rauitatr ccrespcmzâtoare. 
Au fon tcgzr.: 431 tooe 
de săufiaU de porumb dubiu 

a -, ga r aȚ. a Iutii 
care peeoorr.:ră șocurile tim

Informații

La Ambasada R. P. Ungare 
a avut loc sâmbătă o conferin
ță de presă cu pvflerul celei 
de-a 2b-a aniversări a eliberă
rii Ungariei de sub jugul fas- 
r-»«t

A vortat cu acest prilej Jo- 
zsef Vince, ambasadorul R. P 
Ungare la București.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai prese: centrale, ai a- 
genției române de presă -Ager
pres*  și Radioteleviziunii. co
respondenți ai presa străine 
și atașați culturali ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P Română. precum și func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

i Agerpres)

dat In partea a doua a Intilnirii 
în fața unei echipe, care a știut să 
fructifice din plin situațiile oferite.

• Turneul in
ternațional femi
nin de șah de la 
Belgrad a conti
nuat cu disputa
rea unor partide 
întrerupte și ami
nate. Șahista ro- 
mînă Elisabeta 

repurtat două vic
torii în fața iugoslavelor Stadler și 
Kures, iar Bilek a învins-o pe Ko- 
narkowska. Pe primul loc în cla
sament se află Bilek cu 10 punc
te, urmată de Polihroniade 8 punc
te (2), Liliak 7,5 puncte, Lazare- 
vici 7 puncte (1), Katia Iovanovici 
7 puncte. Margareta Teodorescu 
ocupă locul opt cu 6 puncte, la 
egalitate cu Asenova. Partida Po
lihroniade — Hemskerk, jucată 
vineri, a contat pentru ultima run
dă, astfel că șahista noastră mai 
are de disputat doar partidele în
trerupte.

• Astăzi, in sala Dinamo din 
Capitală se vor desfășura următoa
rele partide din cadrul campiona
tului categoriei A la volei: Dinamo 
București — C.S.M. Cluj (feminin) 
Metalul București — Combinatul 
Poligrafic București (feminin); se
mănătoarea București — Știința 
Petroșeni (masculin); Steaua Bucu
rești — Minerul Baia Mare (mas
culin).

(Agerpres)

* *

o luptă epuizantă, de 
Silviu Cristescu urmat 
de Afanasi Savin, a- 
mlndoi trecind ștache
ta la 4,30 m. Săritura 
in lungime fete a fost 
clștigată de E. Poto- 
roacă (Știinfa) cu 5,82 
m, iar triplu salt de 
Nicolae Mărășescu 
(Steaua) cu 15,17 m. 
Proba de săritură în 
înălțime a fost clști
gată de AJ. Spiridon, 
care a stabilit un nou 
record de sală: 2,04 m. 
Concursul continuă 
astăzi dimineață de Ia 
ora 9.

S. DUMITRESCU

purii, cele mai productive în 
condițiile raionului. Unele 
unități ca Perieni și altele vor 
însămînța unele suprafețe de 
porumb și cu sămînță din cul
tură proprie pe care au ales-o, 
tratat-o și încercat-o din vre
me.

La consiliul agricol raional 
au fost instruiți toți inginerii 
și președinții de unități și 167 
de brigadieri cu privire la fo
losirea mașinilor de însămîn- 
țat porumb.

Timpul continuă să fie în 
general nefavorabil executării 
lucrărilor dar în „ferestre" se 
lucrează Pină în seara zilei de 
23 martie la cooperativa agri
colă din Lețcani se araseră 90 
de hectare, la Roșeam 85 de 
hectare, iar la Țigănești și 
Movileni cite 40 de hectare. In 
întreg raionul se araseră a- 
proape 600 de hectare. Intr-o 
singură zi — 21 martie — au 
ieșit la arat, pe suprafețele 
care au permis. 277 de utilaje 
ale cooperativelor de produc
ție. Concomitent a început și 
executarea cetoriafie lucrări. 
Au fost grăpato 414 hectare 
de griu de toamnă Pină la 
22 martie fuseseră insămința- 
te 24 de hectare cu orz, 25 
hectare eu ovăz și 20 hectare cu 
diferite legume Pe locurile 
rr.a; rrâtate au intrat și trac
toarele. care au făcut lucrări 
de cultivate pe 326 hectare de 
ogoare de toamnă.

în cursul zilei de sfinbătă au 
părăsit Capital delegații de 
partid U gr. e— - —e— -.x de
ssas. deiegațn ale unor parti
de rrm miște, care au partici-

Ghecrgbe Gheorghiu-Dej.
Deiegatia de partid p ga-

«4 condusă de Ciu En-’.ai. vi- 
aepiejtiduite al CC al Parti- 
duiCcmur rt Chinez, pre- 
nneru: Ctestliului de Stat a! 
R- P- Chmeze

La plecare, membrii delega
ției au fost conduși de tova- 
răac Xarotae Ceausescu. Chiv-a 
Snrâca. ton Gheorghe Maurer. 
Gheorghe AnostoL Cornelia 
Mănescu. Mhail Florescu. 
Graseia Vass. Ioc. Cosma. Du
mitru Gheorghiu. Andrei 
Păcuram

Cju Ec-lai a trimis o tele
gramă tovarășilor Nicolae 
Ceaușeseu. prim-secretar al 
Cctratetului Central al Parti
dului Munatoresc Român. 
Cîirru Stoica. președintele 
Cnrrrilmhn de Stat al R. P. 
Rcer.ir.e. Ion Gheorghe Maurer, 
preșeifiiiteie OoMffinloi de Mi
niștri al R. P Române, in care 
se spune: _In momentul în 
care părăsesc granița R P Ro
mine vă exprim încă o dată, 
in numele tuturor tovarășilor 
delegației de partid și guver
namentale a R P. Chineze, 
sincere mulțumiri. Ospitalita
tea călduroasă pe care ne-ați 
acordat-o in zilele in care am 
participat la funeraliile tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. stimat conducător al po
porului romîn, prieten apro

Lucrări enesciene tipărite
în colaborare cu Muzeul me

morial „George Enescu". Editura 
muzicali a scos recent de sub ti
par „Oedip" — capodopera ma
relui muzician romîn. Realizare 
tehnografică originală, lucrarea 
cuprinde reproduceri fotografice 
după 560 de pagini din manuscri
sul compozitorului. Ediția se di
fuzează prin Muzeul memorial și 
constituie un omagiu adus lui 
George Enescu, de la a cărui 
moarte se împlinesc în luna mai 
10 ani.

Editura va tipări în continuare

Recent, in sala Muzeului 
din Sf. Gheorghe, filiala So
cietății de istorie și lingvisti
că a expus o serie de 85 de 
fotografii represented monu
mente de arhitectură din oraș 
și raion. Sînt prezentate con
strucții din epoca feudalismu
lui timpuriu, în stilul Renaș
terii (clădiri din satele Vîr- 
ghiș, Ozun, Zălan) în stil ba
roc, precum și cele mai repre
zentative creații de artă popu
lară cum sînt: porticul din 
Ghidfalău, turnul de lemn din 
Chichiș și altele.

Expoziția e completată cu 
albume care cuprind aspecte 
ale monumentelor arhitectu
rale din raion.

Tot în acest oraș, vizitatorii 
pot admira în cadrul unei ex
poziții de desen, deschisă la 
Școala de 8 ani nr. 4, peste 50 
de lucrări executate de către 
elevi, în acuarelă, tuș sau în 
creion. In desenele lor, elevii 
înfățișează aspecte din activi
tatea școlară, peripeții ale 
vacanțelor.

Ambele expoziții suscită un 
interes deosebit, fiind vizitate 
nu numai de localnici, dar și

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — 

cinemascop (ambele serii): 
Patria (10; 13,30; 17; 20;30), 
București (9,30; 13; 16,30;
20). Tovarășii: Republica 
(9,45; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45). 
Spărgătorul — cinemascop : 
Luceafărul (9,15; 11^0; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Grivita (9,45; 
12; 14.15; 16.30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Djura — cinema
scop: Carpați (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Soții în oraș: Capitol (9,15 ; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15).
Mă iubește, nu mă iubește : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;'
20.30) . Era noapte la Roma
(ambele serii) : Central (10 ; 
13; 16; 19). Legea și forța :
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21), Excelsior (10;
12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21),
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30 ;
20.30) , Modern (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Musafiri ciu- 
dați pe muntele de gheață : 
Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 
de trepte spre cer — Temelii 
de oțel — Prefață la un poem 
— Pretutindeni muncesc oa
meni — Inaugurarea lucrări
lor de construcție a sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier i Timpuri 
Noi (10—15,15 în continuare : 
17; 18.45; 20,45). Omul din fo
tografie : Doina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20.30). Tudor: cine
mascop (ambele serii) : Giu- 
lești (10; 14; 18). Roșu și ne
gru (ambele serii): înfrățirea 
între popoare (10.30; 16; 19,45).

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 28 MARTIE

830 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Reieta gospodinei. 
930 Emisiunea pentru copii ți ti
neretul școlar: Nazbîtiile tai Țăn- 
dirică. Teiejunutal pionierilor. 
Reportajul filmat . Copiii din 
Băicoi*.  11.00 Ertrsmnea pentru 
sate. In jurul orei 14.00 — Fotbal. 
Transmisi-zne de la Stadionul „23 
August" a intilaixilor dintre echi
pele Steaua — Progresul ți Dinamo 
Buc. — Rapid. 19,00 Jurnalul tele
viziunii. 19,10 Recital din versurile 
tai Tudor Arghezi. 19,30 Poeme de 

piat al poporului chinez, • 
constituit o întruchipare vie a 
prieteniei frățești și de ne
zdruncinat dintre poporal chi
nez și poporul romin.

Doresc ca poporul romîn, 
sub conducerea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn. să repurteze 
victorii și mai mari în con
strucția socialistă și în lupta 
pentru cauza noastră comună.

Fie ca prietenia și unitatea 
dintre poporul chinez și po
porul romin sâ trăiască în 
veci

★
Delegația de stat din Franța 

condusă de Jacques Marette, 
ministrul poștelor și teleco
municațiilor. reprezentantul 
președintelui Franței.

Delegația a fost condusă la 
plecare de Dumitru Simules- 
cu. PcmțMliu Macovgi. de 
fiTtirwiiiri superiori din Mi
nisterul Afacerilor. Externe.

*
Delegația Partidului Comu

nist din Izrael: Samuel Mi- 
kunis. secretar general al Par
tidului Comunist din Izrael.

La plecare a fost condus de 
tovarășii Dumitru Coliu, Ion 
Cotoț. Constantin Lâzărescu.

★
Delegația Partidului Comu

nist din Grecia condusă de 
Apostolos Grozos. președintele 
C.C. al P.C. din Grecia.

Delegația a fost condusă la 
plecare de tovarășii Leonte 
Răutu. Lie Verdeț, Constantin 
Lâzărescu, de activiști de 
partid.

(Agerpres)

lucrările maestrului Enescu. Încă 
în cursul acestui an vor apare 
Suita a II-a pentru orchestră. 
Simfonia de cameră pentru 12 
instrumente op. 33, cele două 
Cvartete op. 22, Sonata ll-a op. 
26 nr. 2 pentru pian și violoncel. 
Impresii din copilărie op. 28 pen
tru violină și pian. Preludiu și 
fugă pentru pian, Doina pentru 
voce ți trei instrumente cu coar
de, Cadența la Concertul pentru 
cioară și orchestră de Brahms.

(Agerpres)

de cei aflați în excursii sau la 
odihnă în stațiunile balneo
climaterice din vecinătate.

GH. BRIOTĂ 
învățător

V. RONEA ,



Să înceteze acțiunile agresive 
ale S.U.A. în Vietnam!

Protestul 
energic 

al opiniei 
publice

ln parcul Hibiya din Tokio a 
avut loc un miting la care au 
participat aproximativ 10000 de 
persoane care au cerut încetarea 
imediată a folosirii gazelor toxi
ce împotriva poporului din Viet
namul de sud.

Un număr de 76 de parlamen
tari socialiști, în frunte cu Kan- 
jiro Sato, președintele fracțiunii 
parlamentare a acestui partid, au 
vizitat Ambasada S.U.A. din To
kio și au cerut încetarea ime
diată a folosirii substanțelor to
xice împotriva poporului sud- 
vietnamez și a atacurilor aeriene 
împotriva R.D. Vietnam.

Vn grup de deputați demo- 
crat-creștini, printre care Piccoli 
și Folchi, au solicitat în ședința 
Camerei deputaților pe ministrul 
de externe „să informeze Camera 
în legătură cu situația militară 
din Vietnamul de sud, și îndeo
sebi, cu știrile referitoare la folo
sirea de către S.U.A. a gazelor 
toxice, precum și în legătură cu 
concursul pe care îl dă Italia 
inițiativelor care tind să restabi
lească pacea în acea regiune a 
lumii“.

RELATĂRILE ZIARULUI 
„SUN"

Sub titlul „Adevărata oroare a 
Vietnamului", ziarul englez 
„SUN“ a publicat la 25 martie 
o relatare a corespondentului său 
din Saigon, Anthony Carthew.

ln Vietnam se petrec și alte 
lucruri îngrozitoare pe lîngă 
folosirea substanțelor toxice, 
scrie corespondentul. Orașele de 
litoral ale Vietnamului de sud 
sînt aglomerate pînă la refuz de 
aproximativ 200 000 de refugiați, 
al căror număr crește rapid din 
momentul în care avioane ame
ricane „Canberra"" au început să 
bombardeze regiunile muntoase. 
Spitalele și dispensarele de-a lun
gul întregului litoral sînt arhipli
ne de oameni care au avut de 
suferit în timpul bombardamen
telor.

Autorul scrie în continuare 
despre armamentul folosit de a- 
mericani. Acesta se compune din 
napalm, fosfor alb și altele. 
„Am văzut, scrie autorul cum 
a fost folosit aici napalmul. Mă 
aflam în elicopterul care zbura 
deasupra cîmpului de luptă și 
am văzut cum acest foc mistui
tor cuprindea totul"",

Folosirea gazelor toxice, 
o încălcare flagrantă 

a acordurilor 
internaționale

HI rmăresc cu un sentiment de firească 
| îngrijorare evenimentele care se pe- 
, trec în Vietnam. Ceea ce se întîm- 
j plă în acest încercat colț al lumii, 
; indignează pe orice om, conștient de 
! responsabilitățile pe care le incumbă 

apărarea păcii. Bombardamentele co
tidiene întreprinse de aviația americană împotriva 
R. D. Vietnam, cărora li s-au adăugat recent acte 
recunoscute de folosire a gazelor împotriva partiza
nilor, reprezintă o grosolană violare a normelor de 
drept internațional, a acordurilor de la Geneva din 
1954. Este încălcată în mod deliberat integritatea 
teritorială, și suveranitatea unui stat independent 
— Republica Democrată Vietnam.

Citesc știri publicate în ziare sau le ascult la 
posturile de radio și îmi dau seama că focarul de

încordare din Vietnam generează o situație extrem 
de periculoasă. Incapabile să înfrângă rezistența 
justificată a unui popor dornic de libertate, cercu
rile agresive din S.U.A. au lansat politica extinderii 
războiului din Vietnam, folosind în acest scop, 
mijloace respinse de conștiința umanității, cum 
ar fi gazele toxice.

Uriașul val de proteste pe care l-a stîmit folo
sirea gazelor de către aviația americană arată că 
opinia publică înfierează pe cei care nu se dau 
înlături să utilizeze arme nepermise de conven
țiile internaționale în vigoare. Nici un fel de 
„justificări**  ce se pretind diplomatice nu pot ab
solvi de răspunderi pe promotorii unei asemenea 
politici. Utilizarea substanțelor toxice în Vietnam 
introduce un element de extremă gravitate în 
situația, și așa destul de complicată, din peninsula 
Indochineză. Consider pe deplin întemeiată și 
conformă cerințelor fundamentale ale normelor 
internaționale, chemarea larg adresată S.U.A. de 
către forțe din cele mai diverse, de pretutindeni, 
de a înceta folosirea gazelor. îmi alătur glasul 
milioanelor de oameni de pe toate continentele 
care cer cu fermitate ca guvernul S.U.A. să pună 
capăt neîntârziat acțiunilor sale împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze amestecul inadmisibil în tre
burile interne ale poporului sud-vietnamez șj in
tervenția militară în Vietnamul de sud, să aplice 
cu strictețe acordurile de la Geneva din 1954.

Sînt convins că lupta poporului vietnamez este 
dreaptă și că nu există forță în lume care să o 
poată înfrânge.

Prof. univ. FL. CIOKESCU 
membru corespondent al Academiei R.P.R.

italo-frânceze
ROMA 27 (Agerpres). — Sîm- 

bătă au început la Roma discu
țiile dintre ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de 
Murville, și ministrul de externe 
italian, Amintore Fanfani. Obser
vatorii politici din Roma subli
niază că la Roma, Couve de Mur
ville va avea, de asemenea, între
vederi cu primul ministru ita
lian, Aldo Moro, precum și cu 
alte oficialități ale guvernului ita
lian. In cursul întrevederilor vor 
fi abordate în special, probleme 
privitoare la planul realizării uni
tății politice vest-europene. După 
cum se știe, guvernul italian a 
propus recent „celor șase"" țări 
membre ale Pieței comune orga
nizarea la Veneția în luna mai, 
a unei conferințe a miniștrilor de 
externe ai acestor țări care să 
studieze posibilitățile și modali
tățile de a se încheia un tratat 
pentru crearea Uniunii politice 
vest-europene. In cercurile poli
tice franceze se subliniază că deși 
Franța nu este împotriva unei 
asemenea conferințe, ea conside
ră că aceasta trebuie totuși pre
gătită cu grijă întrucît există di
verse puncte care mai trebuie 
încă clarificate pentru a se putea 
evita un eșec al Conferinței.

Declarații ale:
• GUVERNULUI

R. D. VIETNAM
HANOI. — în cadrul unei 

conferințe de presă, care a avut 
loc la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam s-a dat 
publicității o declarație a guver
nului R.D. Vietnam în care se 
condamnă folosirea de către 
S.UA. a gazelor toxice în Viet
namul de sud.

Guvernul R.D. Vietnam se spu
ne în declarație, face apel la toa
te guvernele și popoarele să con
damne cu severitate această bru
tală și flagrantă încălcare a nor
melor de drept internațional.

• GUVERNULUI U.R.S.S.
MOSCOVA. — Ministerul A- 

facerilor Externe al U.R.S.S. a 
adresat la 26 martie o notă Am
basadei S.U.A. la Moscova în 
care se arată că „Guvernul so
vietic condamnă cu hotărâre fo
losirea gazelor toxice de către 
Statele Unite ale Americii împo
triva populației Vietnamului de 
sud”.

„Guvernul S.U.A. știe, desigur 
— se arată în notă — că folosi
rea gazelor sufocante, toxice și a 
altor gaze asemănătoare este in
terzisă de mult și condamnată cu 
hotărire de popoarele lumii.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
guvernul S.U.A. să chibzuiască 
în modul cel mai serios asupra 
răspunderii pe care și-o asumă 
recurgînd la o acțiune atît de 
inumană ca folosirea armei chi
mice și să ia măsurile necesare 
pentru a se pune capăt de urgen
ță folosirii substanțelor toxice în 
Vietnamul de sud".

• GUVERNULUI

R. P. D. COREENE

PHENIAN. — După cum trans
mite Agenția Centrală Telegrafi
că Coreeană, Guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității o de
clarație în care exprimă „hotă

ANGLIA. Recent, în salonul de expoziții al sălilor de concer
te Royal Festival Hall din Lon dra, a avut loc deschiderea 
unei expoziții închinate lui George Enesca ln fotogralie 

Aspect de la expoziție

rârea sa de a acorda poporului 
frate vietnamez orice formă de 
ajutor material și moral, inclusiv 
arme, dînd astfel un răspuns ac
tiv declarației recente a Comite
tului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud". Declarația anunță, de 
asemenea, hotărârea guvernului 
R.P.D. Coreene de a lua „măsuri 
pentru trimiterea de voluntari în 
Vietnamul de sud, în momentul 
în care Frontul Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud 
va cere acest lucru".

Problema sud-vietnameză, se 
subliniază în declarație, trebuie 
să fie rezolvată de însuși poporul 
sud-vietnamez.

• GUVERNULUI

R. S. F. IUGOSLAVIA
în legătură cu folosirea gaze

lor toxice în Vietnam, agenția 
Taniug a fost autorizată să de
clare. că „guvernul iugoslav 
condamnă acțiunile agresive ale 
S.U.A. îndreptate împotriva su
veranității și integrității terito
riale a Republicii Democrate 
Vietnam* 1. „Guvernul iugoslav 
condamnă în modul cel mai ener
gic folosirea gazelor toxice ca o 
încălcare flagrantă a normelor 
dreptului internațional, cei care 
le folosesc asumîndu-și răspun
derea pentru toate consecințele 
posibile".

• MINISTRULUI

DE EXTERNE AL INDIEI
DELHI. — Ministrul afacerilor 

externe al Indiei, Swaran Singh, 
a făcut o declarație oficială în 
Parlament în care a arătat că fo
losirea gazelor toxice de către 
S.U.A. în Vietnam constituie un 
act împotriva conștiinței umani
tății. „Cerem ca S.U.A. să nu 
mai folosească astfel de mij
loace în Vietnamul de sud", a 
spus ministrul de externe in
dian.

din viata 
tineretului 

lumii
Noi demonstrații 
ale studenților 

spanioli

■|. tirile sosite din Spa- 
1. nia ne relevă că ia 
I! ciuda represiunilor 
I ; și a mancxTelor au- 
i torităților franchiste 

urmărind scindarea 
mișcării revendicati

ve studențești, acțiunile studen
ților n-au încetat. începând de 
la mijlocul săptămânii trecute s-a 
semnalat un nou val de demons
trații, în special în centrele uni
versitare din provincie. înfrun
ți nd cordoanele poliției, peste 
3000 de studenți ai școlii de in
gineri din Bilbao au manifestat 
pe străzile centrale ale orașului 
scandând ..Libertate ; numeroși 
studenți au fost arestați. La Bar
celona studenții de la mai multe 
facultăți au intrat din nou in 
grevă. în încercarea de a-i inti
mida, rectoratul a anunțat închi
derea facultăților de litere și de 
științe economice, amenințind cu 
exmatricularea pe toți cei ce par
ticipă la grevă. La universitatea 
din La Laguna (insulele Canare 
studenții au părăsit amfiteatrul 
principal atunci când unul din 
conducătorii S-E.L'. sindicatul 
universitar franchist) a vrut să ia 
cuvântul.

Ultimele 48 de ore au marcat 
o creștere a valului luptei stu
dențești. Vineri, aproximativ 
2 500 de studenți s-an întrunit 
în cadrul unui miting în centrul 
capitalei spaniole cerând guver
nului să accepte schimbarea ac
tualelor sindicate studențești din 
universități. Poliția a intervenit 
cu brutalitate imprăștiindu-i pe 
manifestanți

Autoritățile încearcă prin in
tensificarea măsurilor represive 
să oprească și să înăbușe lupta 
studențimii pentru drepturi de
mocratice. Potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, poliția a a- 
restat 10 studenți care au parti
cipat la o întrunire unde s-a ho
tărât organizarea unor contacte 
între reprezentanții universității 
din Madrid și cei ai universități
lor din Barcelona și Bilbao îd 
vederea proclamării unei greve 
generale. în același timp s-au 
semnalat in cursul zilei de vineri 
numeroase arestări de studenți 
madrileni din nodurile partici- 
panților la mitingul din central 
capitalei.

Ultimele vești recepționate din 
Spania vorbesc despre continua
rea și extinderea demonstrațiilor 
studențești. Conform relatărilor 
agenției de presă oficiale spa
niole E.F.E., în fața școlii de in
gineri din Barcelona a avut loc o 
nouă manifestație a studenților 
în sprijinul revendicărilor de 
democratizare a vieții universita
re, manifestație reprimată de 
jandarmerie și poliție.

Agenția REUTER subliniază 
că noul val de acțiuni studen
țești coincide cu apariția în presa 
spaniolă a unor critici deschise 
împotriva regimului — critici 
care reflectă creșterea mișcării 
opoziționiste, antifranchiste.

E. R

Amînarea alegerilor din Bolivia
venimentele din 
Bolivia au luat o 
nouă turnură prin 
amînarea cu O lună 
a alegerilor gene
rale care urmau 
să gibă loc la 

26 septembrie. Anunțînd în 
mod oficial această hotărire 
a juntei guvernamentale, co
lonelul Quiroga Teran pur
tătorul de cuvînt al juntei, a de
clarat că amînarea se datorește 
„creării unei stări de anarhie pu
țin propice ținerii unor alegeri 
libere".

După cum se știe, în ultimele 
zile situația politică din Bolivia 
s-a complicat, înregistrindu-se o 
încordare în relațiile dintre con
ducătorul juntei militare, gene
ralul Rene Barrientos și liderii 
principalelor partide politice opo
ziționiste. Un element suplimen
tar de tensiune l-a constituit și 
faptul că împotriva lui Barrien
tos s-a comis un atentat ln timp 
ce călătorea din orașul său natal. 
Tarata, spre Cochabamba, un 
necunoscut a tras asupra lui câte
va focuri de armă, rănindu-1. 
Autoritățile au atribuit atentatul 
unor elemente ce se opun candi
daturii lui Barrientos la preșe
dinția țării. Dar după cum prac
tica boliviana a demonstrat, așa 
zisele „comploturi" sînt adesea 
montate, servind drept pretext 
pentru dezlănțuirea unei serii de 
represiuni împotriva partidelor 
politice din opoziție. De data a- 
ceasta, evenimentul a coincis cu 
o intensă campanie dusă de par
tidele din opoziție împotriva can
didaturii lui Barrientos la preșe
dinția țării. Toate forțele opozi
ției consideră că aspirațiile ge
neralului sînt incompatibile cu 
funcția ce o îndeplinește în pre
zent și i-au cerut să demisioneze 
din postul de conducător al jun
tei, înainte de a se prezenta la 
alegeri. Ziua de 25 martie, ulti
mul termen prevăzut de consti
tuție, a trecut fără ca șeful juntei 
militare să-și fi prezentat demi
sia. (constituția prevede ca orice 
candidat la postul de președinte, 
care deține funcții de răspundere

Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres).

— La plenara C.C. al P.C.U.S., 
L. I. Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., în numele 
prezidiului a prezentat rapor
tul „Cu privire la măsurile 
urgente pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii sovie
tice". După ce a relevat măsu
rile adoptate de plenara din 
noiembrie 1964 cu privire la 
unificarea organizațiilor de 
partid regionale șl de ți
nut, raportorul a arătat că 
problema măsurilor urgen
te pentru dezvoltarea a- 
griculturii a fost pusă in dez- 

• baterea Comitetului Central 
! datorită faptului că _în ultimii 

ani s-au semnalat lipsuri și 
greșeli importante în condu
cerea agriculturii". —Agricul- 

I tura noastră, a spus vorbito- 
j ruh prin întregul mers al evo

luției istorice, și-a demonstrat 
forța sa vitală invincibilă. 
Sprijinindu-se pe sistemul so
cialist, partidul comunist a 
desfășurat o activitate consi
derabilă în vederea dezvoltă
rii agriculturii". Plenara C.C 

| al P.C.U.S. din septembrie
1953 elaborat o âinie justs 
in domeniul agriculnirii. Tre
buie să spunem că atît timp 

j cit hotărârile ei au fost tra
duse în viață, noi am inregi- 

! strat rezultate certe... Din pă
cate. însă, aceste rezultate po
zitive nu au fost consolidate 
și dezvoltate mai departe... In 
timp ce pînă în 1959 se înre
gistra un avînt simțitor al a- 
griculturii, în perioada care a 
urmat aceasta a început, de 
fapt, să bată pasul pe loc".

Vorbitorul a arătat că prin
cipalele cauze ale acestei si
tuații sînt: „punctul slab în 
conducerea agriculturii îl con
stituie faptul că cerințele legi
lor economice de dezvoltare a 
economiei socialiste erau luate 
în considerare în mod insufi
cient, iar uneori chiar erau 
nesocotite™ O consolidare in
suficientă cu măsuri necesare 
de ordin economic a vastelor 
sarcini ce se puneau în fața a- 
griculturii™ în mod practic s-a 
făcut foarte puțin pentru ridi
carea nivelului tehnic al agri
culturii, creșterea fertilității... 
In sfîrșit, s-au semnalat lip
suri serioase în munca orga
nelor de partid, de stat și a- 
gricole".

In continuare, în raport, 
sînt expuse măsurile econo
mice elaborate de Prezidiul 
C.C. al P.C.U5. îndreptate 
spre consolidarea organizatc- 
rico-economică a colhozurilor 
și sovhozurilor.

Vorbitorul a arătat că tre
buie folosiți pe larg stimulen- 
ții economici și morali, să se 
treacă „la planuri stabile de 
achiziții ale produselor agricole 
pe mai mulți ani", să se or
ganizeze și „achiziții peste 
plan în gospodăriile care vor 
avea un surplus de cereale- 
marfă", să se sporească pre
țurile de achiziție, „fără ma
jorarea actualelor prețuri cu 
amănuntul la pîine, crupe, 
carne și preparate din carne... 
In noul cincinal se prevede 
să fie investite în colhozuri 
71 miliarde ruble".

în stat, să demisioneze, din postul 
respectiv cu șase luni înainte de 
alegeri).

Barrientos se vedea totuși, în 
ultimul timp, și în perspectiva 
de a pierde sprijinul armatei. 
Agenția PRENSA LATINA a 
anunțat că influente personalități 
ale forțelor armate se alătură 
partidelor politice din opoziție 
care i-au cerut lui Barrientos 
să-și prezinte demisia. Printre 
cei care susțineau această cerere 
se afla însuși generalul Alfredo 
Ovando, șeful forțelor armate, 
socotit piuă de curând omul cel 
mai sigur al lui Barrientcs. Par
tizanii lui Barrientos i-ar fi cerut, 
însă, să rămână la postul de pre
ședinte al juntei și să „expulzeze 
din țară pe militarii trădători de 
genul lui Alfredo Ovando". în 
fața acestei situații, în unele 
cercuri politice boliviene se con
sidera, în ultimul timp, că sin
gura măsură care ar putea con
tribui la soluționarea temporară 
a crizei ar fi amânarea alegerilor 
prezidențiale din 26 septembrie.

Prezumțiile ziarelor boliviene 
„PRESEXCIA- și -EI. DIAR- 
RIO“ au fost acum confirmate. 
Colonelul Quiroga Teran a arătat 
că partidele politice au cerut ca 
alegerile să nu fie amânate pen
tru o perioadă prea lungă și 
generalul Barrientos să se anga
jeze în mod public că va renun
ța la postul de președinte al jun
tei guvernamentale cu 6 luni îna
inte de alegeri. Nu se știe, însă, 
dacă această măsură nu este o 
nouă manevră de tipul celor pre
cedente, dacă nu este o reedi
tare a jocului de-a candidatura 
pe care a mizat pînă în ultimul 
timp Barrientos. Generalul în
cearcă cumva numai să cîștige 
timp ? Presiunea adversarilor săi 
s-a mărit și gestul anunțat ar pu
tea fi destinat doar calmării 
spiritelor.

Indiferent de felul cum vor 
evolua evenimentele, actuala 
stare de confuzie denotă insta
bilitatea vieții politice boliviene 
și confirmă slăbirea poziției jun
tei militare.

V. URSU

In continuare, raportorul a 
subliniat necesitatea intensifi
cării înzestrării tehnico-mate- 
riale a producției colhoznico- 
sovhoznice și a arătat că în 
cursul cincinalului viitor se 
prevede dublarea producției 
de tractoare", că este nevoie 
să se elaboreze ..un plan de 
electrificare largă a agricul
turii" și că industria chimică 
..trebuie să-și îmbunătățească 
activitatea, să accelereze rit
mul de producție și livrare a 
îngrășămintelor". Raportorul 
a arătat, de asemenea, că par
tidul și statul trebuie să acor
de un sprijin multilateral a- 
plicării realizărilor științei în 
producția agricolă.

Arătind că în agricultura 
UJLS5. s-au format în de
cursul istoriei două tipuri de 
gospodării obștești — gospodă
rii de stat și gospodării colec
tive — vorbitorul a subliniat 
că „în etapa actuală, datoria 
noastră este să nu accelerăm 
transformarea uneia dintre a- 
ceste forme în cealaltă, ci să 
contribuim la dezvoltarea și 
înflorirea celor două tipuri de 
gospodărie obștească".

Pronunțindu-se împotriva 
încălcării principiilor demo
cratice în conducerea artelu- 
lui și pentru respectarea lor 
cu strictețe, raportul propune 
elaborarea unui nou statut al 
artelului agricol și pregătirea 
celui de-al ni-lea Congres 
unional al colhoznicilor pen
tru anul 1966.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat apoi sar
cinile organelor de partid pen
tru traducerea în viață a mă
surilor propuse.

După dezbateri pe marginea 
raportului, plenara C.C. al 
P.C.U.S. a adoptat o hotărire, 
prin care aprobă măsurile 
prezentate cu privire la dez
voltarea agriculturii și însăr
cinează organele de partid 
și de stat să ia hotărîri cores
punzătoare și să le aplice în 
viață.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
hotărît ca K. Mazurov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Bielorusia, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
să fie trecut în rîndurile mem
brilor Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. El a fost numit, apoi, 
de către Prezidiul Sovietului 
Suprem, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. D. 
Ustinov a fost ales membru 
supleant al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S. în 
legătură cu aceasta, ulterior, 
Prezidiul Sovietului Suprem 
l-a eliberat din funcția de 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și de pre
ședinte al Consiliului Supe
rior al Economiei Naționale a 
U.R.S.S. L. Uicev, care acum 
cîteva zile a fost numit loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe, a fost eliberat din 
funcția de secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Prezidiul Sovietului Suprem 
l-a numit pe V. Novikov ca 
vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri și președinte al 
Consiliului Superior al Econo
miei Naționale a U.R.S.S.

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

Știrea încetării premature din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a produs'în rîndurile noastre o adevărată cons
ternare. împărtășim din toată inima durerea care a îndoliat 
astăzi poporul romin.

Numele lui Gheorghiu-Dej era cunoscut și iubit de muncitorii 
spanioli și. in primul rînd, de comuniști. Lupta sa în fruntea co
muniștilor din țara voastră, în anii grei ai ilegalității fasciste; 
rolul său în bătăliile pentru eliberarea poporului romîn, în uni
ficarea clasei voastre muncitoare, în transformarea Romîniei 
semifeudale, exploatată de imperialiștii străini, într-un stat 
modern, socialist; întreaga sa viață pusă în întregime în slujba 

I poporului si a cauzei comunismului au făcut din Gheorghiu-Dej 
o figură din cele mai remarcabile ale mișcării revoluționare ac- 

I tuale.
Comuniștii spanioli au motive deosebite pentru a resimți în 

mod și mai profund această pierdere. între Gheorghiu-Dej și 
conducătorii partidului nostru s-au statornicit relații de strînsă 

I prietenie. în numeroase ocazii el și-a dedicat ore întregi din 
i timpul său prețios pentru a discuta cu noi asupra problemelor 

din Spania și ale luptei partidului nostru, informîndu-se asupra 
orientării noastre politice și împărtășindu-ne din experiența de 
luptă a partidului frate din Romînia. El, personal, și partidul 
vostru r.e-ați acordat întotdeauna o solidaritate fără rezerve. 
Așa am ajuns să-l stimăm nu numai ca pe un conducător po
litic curajos și inteligent, ci și ca pe un prieten apropiat, mo
dest. a cărui modestie înlesnea apropierea și contactul.

Nu vom uita niciodată, între alte lucruri, atitudinea lui 
Gheorghiu-Dej față de eroicii combatanți romîni din Brigăzile 
Internaționale, făcind cunoscute meritele acestora, și apărîndu-i 

' de persecuția dezlănțuită împotriva lor la un moment dat.
Comuniștii spanioli văd în tovarășul Gheorghiu-Dej pe unul 

din cei mai eminenți conducători ai mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Ne amintim de intervențiile sale în adu
nările mișcării noastre și, în special, la Consfătuirea celor 81 de 
partide comuniste și muncitorești din 1960 la Moscova, ca va- 

• loroase contribuții la unitatea și clarificarea problemelor poli
tice și ideologice ale epocii noastre.

Exprimînd durerea noastră cea mai sinceră, împărtășind pe 
deplin durerea care ne-a zguduit pe toți, ne manifestăm deplina 
noastră încredere în destinele Partidului Muncitoresc Romîn și 
ale Republicii Populare Române, în succesele sale viitoare, în 

> aportul său la cauza internaționalismului proletar și a victoriei 
mondiale a socialismului.

Să rămină în veci vie memoria lui Gheorghiu-Dej !

Pentru Comitetul Central al 
Partidului Comunist Spaniol, 

SANTIAGO CARRILLO 
secretar general

După congresul arab . 
al petrolului

ltimul congres al petrolului arab care a avut loc la Cairo 
TW Kg a prilejuit o înfruntare semnificativă. Problemele aflate 

j in discuție au fost dintre cele mai serioase și, practic, 
■ Ml I două tendințe mai importante se disputau. Pe de o parte 

I — adepții naționalizării petrolului arab; pe de alță 
parte — „moderații**  care cereau aplicarea unor îmbu

nătățiri actualului regim de exploatare și vînzare a petrolului din ță
rile arabe.

înainte de prezentarea argumentelor fiecărui grup de adepți, se im 
pune o scurtă incursiune în stadiul actual al dezvoltării petroliere din 
această regiune. Orientul Apropiat și Mijlociu tinde să devină cea mai 
importantă regiune petrolieră a lumii capitaliste. în ultimii ani pro
ducția petrolieră a crescut în această regiune cu circa 70 milioane 
tone de petrol, cifrîndu-se actualmente la peste 380 milioare de tone. 
Ponderea petrolieră a acestei zone a atins 27,2 la sută din producția 
mondială capitalistă, cedîrid locul prim numai în fața producției pe
troliere din America de nord.

In majoritatea statelor din Orientul Apropiat și Mijlociu a avut loc’» 
o creștere a indicilor producției petroliere. în fruntea extracției se 
află Kuweitul, Arabia Saudită, Iranul și Irakul. Dacă ținem seama de 
faptul că la conferința de la Cairo au participat și reprezentanții 
Algeriei și Libiei, ponderea totală a acestor țări în producția petro
lieră mondială se ridică la peste 450 milioane tone.

După cum se știe, însă, petrolul din aceste țări se află sub con
trolul monopolurilor străine care dispun de concesiuni eșalonate pe 
zeci de ani. Diferitele congrese ale petrolului arab au examinat posi
bilitatea de îmbunătățire a principiului de distribuire a profiturilor 
între guvernele țărilor arabe producătoare de petrol și companiile 
străine. Dar nu trebuie uitat că tocmai companiile străine dictează 
prețul pe piața mondială și orice modificare a prețului poate afecta 
interesele țărilor producătoare. Pe lîngă aceasta, chiar modul de cal
culare a procentelor plătite țărilor producătoare le defavorizează în 
așa natură încât, potrivit unor calcule, în ultimii 10 ani țările arabe 
au pierdut 5,5 miliarde de dolari.

In acest context, al V-lea congres al petrolului arab a ascultat refe
ratele unor experți prestigioși în problemele petrolifere care au reco
mandat nu măsuri temporare, de natură să amelioreze cel mult ra
porturile actuale în sistemul de calculare a procentelor care revin 
țărilor arabe, ci soluții radicale. „Naționalizarea este o necesitate 
națională" — era, de pildă, titlul referatului prezentat de Tariki, 
fost ministru al Arabiei Saudite. înfățișând o situație a industriei 
petroliere arabe în momentul de față, citind numeroase date statistice, 
el a arătat: „Toate aspectele chestiunii pledează spre naționalizarea 
industriei petroliere în țările arabe". Tariki a arătat că precedentul 
creat de naționalizarea Canalului de Suez a demonstrat justețea unor 
asemenea argumente. în opinia publică arabă declarațiile Iui Tariki 
s-au bucurat de sprijin. O serie de ziare egiptene și algeriene au 
sprijinit ideea naționalizării industriei petroliere. „ALGER REPU- 
BLICAINE", sublinia tocmai avantajele pe care le-ar prezenta pentru 
țările arabe folosirea în propriile lor interese a bogățiilor de care 
dispun. Ziarul egiptean „AL AHBAR" scria : „De ce să nu folosim 
pentru nevoile dezvoltării economice a țărilor arabe profiturile uriașe 
pe care le obțin societățile străine din exploatarea petrolului nostru ?“

Declarațiile lui Tariki au provocat nemulțumirea pe de o parte a 
reprezentanților societăților petroliere, iar pe de altă parte a unor 
delegații la congresul petrolului arab care preferă, după cum declara, 
de pildă, Abdel Rahman Ruzzaz, o „îmbunătățire a condițiilor de 
vînzare a petrolului prin intermediul societăților străine".

în rezoluțiile adoptate se exprimă intenția de creare a unui organism 
petrolier panarab. In același timp, însă, problema naționalizării con
tinuă să preocupe în mod serios cercurile specialiștilor din țările 
arabe.

Congresul de la Cairo al petrolului arab a atras atenția asupra 
aspectelor actuale ale unei probleme de vitală însemnătate 
pentru țările din Orientul Apropiat și Mijlociu și a constituit un 
efort constructiv pe linia elaborării unei politici comune arabe în do
meniul petrolului.

P. NTCOARA

Aniversarea eliberării 
orașului Banska Bystrica

BANSKA-BYSTRICA 27. — 
Corespondentul Agerpres, Al. 
Liță, transmite:

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării orașu
lui Banska-Bystrica de sub 
ocupația fascistă, la Teatrul 
de Stat din oraș a avut loc un 
miting la care au participat 
reprezentanți ai guvernului 
R.S. Cehoslovace, ai organelor 
de partid și de stat regionale, 
raionale și orășenești, nume
roși locuitori ai orașului. Prin
tre invitați se aflau Gh, Ni- 
țescu, ambasadorul R.P. Ro- 
mîne la Praga, lt. col. Petre 
Constantin, atașat militar, și 
general-locotenent în rezervă 

Gheorghe Cosma, fost coman
dant al artileriei armatei a 
patra romîne, care a partici
pat la luptele de la Banska- 
Bystrica,

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, F. Krajcir, vicepre
ședinte al guvernului R.S.C., 
a subliniat rolul eliberator al 
armatelor sovietice și contri
buția celor 16 divizii romînești 
la nimicirea trupelor hitleriste 
și la eliberarea orașelor Zvo- 
len și Banska-Bystrica.

Au luat apoi cuvîntul V. S. 
Nikolaev, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al U.R.S.S. la 
Praga. Gh. Nițescu, ambasado
rul R. P. Romîne la Praga, a 
spus, printre altele: „Luptele * 
duse de trupele romîne, ală
turi de Armata Sovietică, îm
potriva fascismului pe pă- 
mîntul Cehoslovaciei, se 
înscrie pe linia tradiționalelor 
relații prietenești statornicite 
între popoarele noastre, care 
au luptat de multe ori împo
triva aceluiași dușman co
mun". Pe teritoriul cehoslovac 
au luptat în războiul antihi
tlerist 248 430 ostași romîni, 
iar numărul celor căzuți s-a 
ridicat la peste 65 000 de oa
meni. Zona Banska-Bystrica a 
fost eliberată de corpurile 2 
și 6 ale armatei a patra ro
mîne și corpul 51 din armata 
40-a sovietică.

în încheiere, asistența a a- 
probat trimiterea unor scri
sori către C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Slovacia, Ambasadei 
U.R.S.S. și Ambasadei R.P. 
Romîne în R.S. Cehoslovacă.

* <
Delegația romînă a făcut 

vizite la întreprinderea tex
tilă „Slovenka" din Banska- 
Bystrica, și la Comitetul Na
țional al orașului.

Acord comercial 

polono-suedez
STOCKHOLM. — La 26 mar

tie a fost semnat la Stockholm 
un acord comercial pe termen 
lung între Polonia și Suedia pe 
perioada 1965—1967.

Se prevede ca în primul an 
circulația mărfurilor dintre cele 
două țări să sporească cu peste 
20 la sută. Acordul prevede, de 
asemenea, continua liberalizare a 
schimbului de mărfuri între cele 
două țări și dezvoltarea coope
rării în domeniul industriei și 
comerțului.
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