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. Trăiască unitatea întregului 
popor în lupta pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului!

Manifestul Consiliului Wațronal 
al Frontului Democrației Populare

CETĂȚENI Și CETĂȚENE,

întregul nostru popor întîmpină într-o atmosferă de pu
ternic avînt creator alegerile de depute# în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile populare, eveniment de seamă al vieții 
politice a tarii. Partidul Muncitoresc Romîn — forța conducă
toare a poporului nostru — sindicatele, organizațiile coopera
tiste sătești. Uniunea Tineretului Muncitor, mișcarea femeilor, 
asociațiile oamenilor de știință și artă, cooperativele meșteșu
gărești și alte organizații obștești prezintă în alegerile de la 
7 martie candidați comuni ai Frontului Democrației Populare. 
Inmănuncherea tuturor forțelor patriotice ale țării în cadrul 
Frontului Democrației Populare exprimă unitatea și coeziunea 
de nezdruncinat a poporului în jurai încercatei sale călăuze 
— Partidul Muncitoresc Romîn.

Bilanțul bogat al celor patru ani care au trecut de la ale
gerile precedente constituie un izvor de adîncă satisfacție și 
încredere în viitor pentru toți cetățenii țării. Marile obiective 
stabilite de Congresul al III-lea al partidului au devenit reali
tate vie. Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din 
1962 consacrată încheierii cooperativizării socialiste a agricul
turii a consfințit cea mai măreață cucerire dobîndită de oamenii 
muncii din țara noastră: VICTORIA DEFINITIVĂ A SOCIA
LISMULUI LA ORAȘE ȘI SATE, LICHIDAREA PENTRU 
TOTDEAUNA A ORICĂREI EXPLOATĂRI ȘI ASUPRIRI. 
Eroica clasă muncitoare, harnica țărănime, intelectualitatea, în
frățite în lupta pentru binele țării, alcătuiesc societatea noastră 
nouă, socialistă. Pășind în cel de-al treilea deceniu al vieții 
sale libere, Romînia înfățișează tabloul unei țări în plin pro- 
gre% cu o economie și o cultură înfloritoare, puse în slujba 
creșterii bunăstării poporului.

CETĂȚENI ȘI CETĂȚENE,
Prin munca harnică și pricepută a clasei noastre munci

toare s-au obținut noi și mari succese în industrializarea socia
listă a țării, temelia dezvoltării rapide a întregii economii na
ționale. VOLUMUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE S-A DU- 

\ BLAT FAȚA DE 1959, REALIZÎNDU-SE UN RITM MEDIU 
ANUAL DE CREȘTERE DE 14,8 LA 8UȚA, IN COMPARAȚIE 
CU 13 EA SUTĂ CIT FUSESE STABILIT IN PLANUL ȘE- 
SENAL. '

în toate regiunile pulsează o viață economică intensă: pre
tutindeni s-au ridicat în anii șesenalului siluetele impunătoare 
ale fabricilor și uzinelor modeme, ale marilor combinate side
rurgice și constructoare de mașini, chimice și de prelucrare a 
lemnului, echipate cu tehnica nouă ; au fost deschise noi mine 
de cărbuni și minereuri; s-au dat în exploatare sute de sonde. 
Printre marile construcții industriale care au început să pro
ducă în această perioadă se află Combinatul petrochimic Brazi, 
Grupul industrial Brăila, Combinatul de îngrășăminte chimice 
Piatt a Neamț, Complexul industrial Militari, Uzina de mașini 
unelte București, combinatele de industrializare a lemnului de 
LCEuceava, Pitești, Comănești, Blaj. Sub ochii noștri se înalță 
schelele altor și altor construcții ce vor spori puterea economică 
а patriei. In anii viitori vor intra în producție, printre altele, 
marele Combinat siderurgic Galați, modernele combinate chi
mice dș la Craiova, Tg. Mureș și Turnu Măgurele, Uzina de 
alumină de la Oradea și Uzina de aluminiu de la Slatina.

Romînia socialistă înaintează cu pași fermi pe calea pro
gresului economic. REALIZĂM IN PREZENT INTR-O SINGURA 
ZI 9 200 TONE DE OȚEL, 8 000 TONE DE LAMINATE Șl 
5 300 TONE DE FONTA, APROAPE 50 000 000 kWh ENER
GIE ELECTRICA, 50 DE TRACTOARE ȘI 60 DE AUTOCA
MIOANE ȘI AUTOBUZE, PESTE 1 400 000 M P . DIFERITE 
ȚESĂTURI ȘI 130 000 PERECHI ÎNCĂLȚĂMINTE.

Centralele electrice de ia Bistrița, Luduș, Brazi, Paroșeni 
au sporit simțitor resursele energetice ale țării; numai anul 
trecut a intrat în funcțiune o putere instalată ce depă
șește capacitatea tuturor uzinelor electrice existente în 
Romînia pe vremea regimului burghezo-moșieresc. Baza 
energetică a industriei noastre socialiste va cunoaște o 
puternică dezvoltare prin intrarea în funcțiune a hidrocentralei 
de pe Argeș și, în anii următori, a sistemului hidroenergetic de 
la Porțile de Fier.

Industria constructoare de mașini pune la dispoziția econo
miei naționale o largă varietate de mașini și utilaje perfecțio
nate. de înalt randament, necesare modernizării și ridicării ni
velului: tehnic al producției. Fabricăm astăzi agregate, insta
lații. echipament industria] a căror realizare era de 'neconceput 
în trecut. Utilajul multora din fabricile și uzinele construite în 
ultimii ani poartă inscripția „Fabricat în Romînia". Rezultatul 
condițiilor create și al eforturilor depuse de muncitorii și teh
nicienii din industria constructoare de mașini și a prelucrării 
metalelor s-a concretizat în depășirea încă din anul trecut a 
nivelului producției globale prevăzut pentru anul 1965.

Industria chimică cunoaște un ritm deosebit de rapid, afi-r- 
tnîndu-se în prezent ca un important factor al progresului tehnic 
în țara noastră. Producția acestei ramuri — căre pune la dis
poziția economiei naționale îngrășăminte chimice, mase plastice, 
fire sintetice, medicamente, celuloză, coloranți — este de 3 ori 
mai mare decît în 1959.

Au intrat în funcțiune noi întreprinderi și a continuat pro
cesul de modernizare a industriei bunurilor de consum; sînt 
evidente pentru fiecare cetățean progresele realizate în acești 
ani în ridicarea calității și îmbogățirea sortimentului de măr
furi. Alături de industria ușoară și alimentară a sporit aportul 
industriei locale și cooperației meșteșugărești la aprovizionarea 
populației.

Industria modernă creată în anii regimului socialist este 
pîrghîa hotărîtoare care determină valorificarea largă a bogă
țiilor țării în folosul celor ce muncesc. Petrolul, gazele naturale, 
lemnul și alte resurse ale solului și subsolului se transformă, 
pe baza prelucrării industriale superioare, în produse de înaltă 
valoare economică destinate satisfacerii cerințelor noi ale eco
nomiei și variatelor necesități de consum.

Un obiectiv esențial al întregii activități economice desfă
șurate de organele de partid și de stat îl; constituie îmbunătă
țirea permanentă a calității produselor. In acest scop se vor lua în 
continuare măsuri pentru dotarea industriei cu mijloace teh
nice moderne, organizarea științifică a producției, ridicarea cali
ficării profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, 
înalta calitate a produselor este o cauză generală a oamenilor 
muncii, o îndatorire patriotică a fiecărui lucrător din industria' 
socialistă. Să-i consacram toată energia, priceperea și iniția
tiva noastră 1

Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție ale țării, 
promovarea susținută a progresului tehnic, vor constitui și în 
viitor o preocupare fundamentală a partidului și guvernului. 
Este grăitor pentru ritmul în care industria noastră se va: dez
volta în anii următori faptul că numai producția globală a anu
lui 1965 va reprezenta trei sferturi din întreaga producție a pri
mului cincinal. LA SFÎRȘITUL ACESTUI AN. NIVELUL. PRO
DUCȚIEI INDUSTRIALE VA FI DE 2,25 ORI MAI MARE 
DECIT IN 1959, FAȚA DE 2,1 CIT PREVEDEAU DIRECTI
VELE CONGRESULUI AL III-LEA AL P.M.R.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMĂ PE 
MUNCITORII. TEHNICIENII ȘI INGINERII DIN INDUS
TRIA SOCIALISTA SĂ-ȘI PUNĂ ÎNTREAGA ENERGIE, SPI
RITUL LOR ÎNNOITOR ȘI CAPACITATEA ORGANIZATO
RICA IN SLUJBA ÎNDEPLINIRII CU SUCCES A TUTUROR 
PRVEDERILOR PLANULUI DE STAT PE ANUL 1965. VOTUL 
DAT LA 7 MARTIE CANDIDAȚILOR FRONTULUI DEMO-' 
CRAȚIEI POPULARE VA EXPRIMA HOTAR1REA CLASEI 
MUNCITOARE DE A OBȚINE NOI VICTORII IN DEZVOL
TAREA INDUSTRIEI NOASTRE SOCIALISTE.

încheierea procesului de cooperativizare socialistă a' des
chis căi largi pentru punerea în valoare a tuturor posibilități
lor de creștere a producției agricole. S-gir petrecut mari schim
bări în modul de a lucra pămîntul: țăranii cooperatori, mun
citorii din gospodăriile agricole de stat, mecanizatorii șu astăzi 
putința să folosească tot mai larg agrotehnica și mașinile care 
au luat locul uneltelor rudimentare de odinioară. Pe ogoarele 
țării vor lucra în acest an 81500 tractoare, 66 000 semănători 
mecanice, 36 000 combine pentru păioase care asigură un nivel 
ridicat de mecanizare a muncilor agricole. Zeci de mii de spe
cialiști cu studii medii și superioare sprijină țărănimea în buna 
organizare a producției și executarea muncilor agricole după 
regulile științei. Aproape 1 000 000 de oameni ai muncii de la sa
te îșî îmbogățesc cunoștințele agricole urmînd cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă. Toate ‘acestea își arată roa
dele : am obținut, an de an, chiar în condiții climatice nefavo
rabile, producții sporite care au asigurat aprovizionarea popu
lației și a industriei, precum și satisfacerea altor nevoi ale eco
nomiei naționale. IN PERIOADA I960—1964 PRODUCȚIA 
AGRICOLA MEDIE A ȚARII A FOST CU 12 LA SUTA MAI 
MARE DECÎT MEDIA CELOR CINCI ANI ANTERIORI. Spo
rul mediu anual a fost în această perioadă : la cereale de peste 
1 000 000 tone, la floarea soarelui de 180 000 tone, iar la sfecla 
de zahăr de 800 000 tone.

In anii viitori se vor face tot mai puternic simțite efectele 
extinderii mecanizării muncilor agricole și . fertilizării pămîntu- 
lui cu ajutorul îngrășămintelor chimice ; vor fi intensificate lu
crările de hidroameliorații, irigări, terasări, vor fi puse în va
loare noi terenuri agricole. Acestea constitute noi mijloace pen
tru sporirea rodniciei ogoarelor, pentru obținerea de producții 
vegetale'și animale tot mai îmbelșugate.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMA ȚĂRĂ
NIMEA, ALIATA DE NĂDEJDE A CLASEI MUNCITOARE, 
PE TOȚI LUCRATORII OGOARELOR SA ÎNTĂREASCĂ VO
TUL DAT CANDIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
POPULARE PRIN MUNCA HARNICA PENTRU DEZVOLTA
REA AGRICULTURII SOCIALISTE — CHEZĂȘIA CREȘTERII 
BUNĂSTĂRII LOR ȘI A FAMILIILOR LOR.

CETĂȚENI ȘI CETĂȚENE,
SOCIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE PENTRU CA OA

MENII MUNCII SA SE BUCURE DE O VIAȚA ÎMBELȘU
GATA ȘI FERICITA, AVUȚIILE ȚARII, FORȚELE ȘI CAPA
CITĂȚILE CREATOARE ALE POPORULUI FIIND CONSA
CRATE IN ÎNTREGIME ACESTUI NOBIL SCOP. RIDICAREA 
CONTINUA A BUNĂSTĂRII CELOR CE MUNCESC ESTE 
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL POLITICII PARTIDULUI 
ȘI STATULUI NOSTRU; EL ESTE REALIZAT IN MOD 
CONSTANT, PRINTR-UN ȘIR DE MASURI CARE ÎMBRĂȚI
ȘEAZĂ CELE MAI FELURITE ASPECTE ALE VIEȚII PO
PORULUI. CONTINUITATEA ACESTEI POLITICI INSUFLA 
OAMENILOR MUNCII UN PUTERNIC SENTIMENT DE SI
GURANȚA ȘI ÎNCREDERE IN ZIUA DE MIINE, CONVIN
GEREA CA ACTIVITATEA LOR CREATOARE, IN FABRICI 
ȘI UZINE, PE OGOARE, IN APARATUL DE STAT ȘI IN IN
STITUȚIILE DE CULTURA, DA ROADE GE SE RĂSFRÎNG 
NEMIJLOCIT ÎN TRAIUL ZILNIC AL FIECĂREI FAMILII.

Succesele obținute în dezvoltarea economică a țării au fă
cut posibilă creșterea, .an de an, a veniturilor oamenilor muncii. 
SALARIUL REAL A FOST ÎN 1964, CU APROAPE 28 LA 
SUTA MAL MARE DECÎT ÎN ANUL 1959. Majorările de sa

larii din perioada 1960-1962 au sporit veniturile anuale ale sa- 
lariaților cu aproape 5 miliarde lei, iar aplicarea integrală a 
Hotărîriî din iunie 1964 va adăuga acestora încă 6,8 miliarde lei 
pe an.

Veniturile bănești ale întregii populații au sporit în anul 
1964 cu circa 5 miliarde lei. Ridicarea puterii de cumpărare a 
celor ce muncesc este oglindită de creșterea cu 75 la sută a 
volumului de mărfuri desfăcute prin comerțul socialist în 
1964 în comparație cu anul 1959.

Construcția de locuințe a căpătat o amploare fără prece
dent în toate regiunile țării. în perioada 1960—1964 au fost date 
în folosință populației din fondurile statului circa 214 000 de 
apartamente. Paralel se desfășoară o largă acțiune de sistema
tizare urbanistică. Noile blocuri, cartiere, magistrale, parcuri 
și așezăminte de cultură dau orașelor o înfățișare modernă, pe 
măsura epocii de adinei transformări pe care o trăiește poporul 
nostru.

Ritmul vremurilor noi, socialiste, pulsează tot mai intens 
și în viața satelor. Munca unită în cooperativele de producție 
se dovedește izvorî1’ principal al bunăstării țărănimii. Aplicarea 
consecventă a principiului cointeresării materiale, consolidarea 
economică-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, 
lărgirea schimbului dintre oraș și sat au făcut să crească an 
de an veniturile oamenilor muncii de la sate. Este grăitor în 
această privință faptul că populația sătească a cumpărat anul 
trecut mărfuri în valoare de aproape 15,5 miliarde. Pretutin
deni au răsărit mii și mii de case noi, trainice și spațioase — 
semne grăitoare ale bunăstării satelor și ale dragostei de fru
mos a țărănimii. In ultimii 5 ani la sate s-au construit aproape 
420 000 locuințe. Din 1960 pî-nă în prezent au fost electrificate 
peste. 3 500 localități rurale; s-au construit numeroase așe
zăminte de învățămînt, cultură și sănătate.

Grija pentru om este trăsătura caracteristică a regimului de
mocrat-popular ; an de an se iau măsuri menite să asigure sa
tisfacerea. necesităților social-culturale ale maselor. înJ ultimii 
ani s-a extins rețeaua de spitale, policlinici și dispensare, dotate 
cu aparațaj 'modern 'și deservite de cadre medicale calificate. 
Sute de mii de oameni ăi muncii se odihttesc și își refac sănă
tatea lg Rațiunile halneo-climatwlce, numeroși copii îșf petrec 
vacanțele în tabere și coJonii.

Puterea popularii aeordă o neslăbită atenție instruirii și edu
cării tinerei generații, dezvoltării învățământului ' de ' toate gra- 
del?, formării de specialiști cu înaltă competență, Porțile șco
lilor; sînt larg deschise tuturor tinerilor dornici de învățătură. 
peste 3,5 Milioane de elevi, practic toți copiii 
ȚARII, ÎNVĂȚĂ ÎN ȘCOLI. Pentru a asigura unui număr tot 
mai mare de tineri posibilitatea de a frecventa școlile de cul
tură generală, în anii 1960—4964 au fost construite încă 20 000 
săli de clasă. Întregul învățămînt, de la elasa I și pînă la ter
minarea școlii superioare, este gratuit.

încheierea acțiunii de generalizare a învățămîntului de 8 
ani — factor de mare însemnătate al revoluției culturale — des
chide noilor generații largi posibilități de îmbogățire a cunoș
tințelor. asigurînd -un grad ridicat de cultură și civilizație între
gului popor.

Corespunzător cerințelor de cadre cu pregătire superioară 
necesare construcției socialiste, s-a dezvoltat rețeaua de uni
versități și facultăți cuprinzînd în prezent peste 123 000 de sta- 
denți. în perioada 1959—1964 numărul studenților din anul I a 
crescut de 2,2 ori; aproape 60 de mii de studenți sînt bursieri. 
Au fost construite localul universității din Timișoara, noi spații 
de învățămînt la universitatea din Iași, complexe studențești la 
București, Cluj, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, Craiova. Dezvolta
rea rețelei școlilor de 8 ani, a școlilor tehnice și profesionale și 
a învățămîntului seral a înlesnit formarea unor generații de 
muncitori cu temeinică pregătire profesională, care au lărgit 
rîndurile clasei noastre muncitoare corespunzător nevoilor in
dustriei socialiste.

Activitatea, susținută a instituțiilor de artă, rețeaua de clu
buri-, cămilie culturale, case1 de cultură, biblioteci, oferă un ca
dru larg pentru ridicarea- continuă a nivelului de cultură al 
maselor, pentru îmbogățirea-vieții spirituale a oamenilor muncii, 
în anul 1964 au fost tipărite 58 milioane de cărți și broșur 
tirajul anual al ziarelor a atins cifra de 1 064 de milioane de 
exemplare. Au fost create noi stații de televiziune și de re
transmisie a programelor la Cluj, Iași, Timișoara, Tg. Mureș, 
Oradea, Brașov, Constanța, Bacău.

Bucurîndu-se de condiții optime de creație, oamenii de ști
ință și artă desfășoară o activitate bogată și rodnică, își fruc
tifică talentul în lucrări valoroase. Poporul nostru acordă o 
deosebită prețuire muncii pline de entuziasm pe care o desfă
șoară sutele de mii de profesori și învățători, medic!, agronomi 
si alți oameni de cultură de pe întregul cuprins al țării.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI POPULARE CHEAMA ÎNTREAGA 
NOASTRA INTELECTUALITATE, PARTICIPANTA ACTIVA LA 
MĂREAȚA OPERĂ DE CONSTRUCȚIE SOGIALISTA, SA-ȘI CON
SACRE TALENTUL ȘI CUNOȘTINȚELE CAUZEI PROGRE
SULUI PATRIEI, DEZVOLTĂRII ECONOMIEI SI CULTURII, 
INSTRUIRII TINEREI GENERAȚII, FORMARII OMULUI NOU, 
MULTILATERAL PREGĂTIT. VOTUL DAT FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI POPULARE VA FI UN VOT PENTRU ÎNFLO
RIREA ȘTIINȚEI ȘI CULTURII SOCIALISTE.

îndeplinirea planurilor economice de stat, mărirea venitului 
național creează noi posibilități pentru ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor muncii. în cursul acestui 
an vor spori veniturile bănești ale populației, va crește în mod

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘ0

Saltă, horă, mai sprințară 
Că-s alegeri noi în țară 
in aeșete zile, din preajma alege

rilor de deputați în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile populare, 
întreaga țară se pregătește. In toate 
domeniile de activitate oamenii mun
cii lucrează mai cu elan, obținînd re
zultate însemnate. Alături de ei se 
pregătesc dg zor și artiștii amatori.

Am fost recent martorul unei re
petiții |a căminul cultural din Gimps-

Pește sat coborîșa ingerarea. Pe 
uliți kilowații începuseră să împrăș
tie o lumină roșiatică. Lumini se a- 
prindeau și în casele oamenilor. Li
niștea începea să pună stăpînire pe 
lat- Doar cîțjva băieți și fete gră
beau spre căminul cultural- Avugeaeră 
u ședință de analiză a muncii la 
școală- Ceilalți membri ai brigăzii 
artistice de agitație a căminului cul
tural din localitate abia așteptau 
înceapă repetiția,

Entuziaștii artiști amatori de 
care au dus faima culturală a 
Jiului pînă în Capitală, și-au

să

aici, 
Văii 
inti

tulat programul brigăzii artistice <Je 
■gitațig „Sytu-ntreg e-П sărbătoare". 
Deștul de sugestiv, desigur.

l-am aflat cu acest prilej la lucru 
pe tinerii artiști amatori Victoria 
Zgîrcea, Elena Logășcu, Rodica Mi- 
teti, Ana Bălănescu, Nichifor Popeș
tii alături de ton Lomănar, 
Paj, Ana Grunță, Florian 
la fel de tineri și ei dar cu 
Ю mpneg culturală și alături 
drept veteranii căminului Maria Pă- 
frășcoiu, Maria Musca, Nicolae Szasz.

I am urmărit cu atenție pe flecare. 
M-ș impresionat disciplina și buna 
Ipr dispoziție la repetiții. Tovarășa Pă- 
Irășcoiu jnstructoarea artistică, și in
terpretă în același timp, privea cu 
atenție pe șub ochelarii fumurii fie 
»re mișsare. urmărea fiecare replisă.

Gînd i se părea că cineva n-a in
tervenit lg timp sau a „ggrînțit" un 
ver» îi oprea. Nimeni nu sețjtea o 
vorbă. „Reluăm deci de la :

Trandafir scăldat în soare 
Satu-ntreg e-n sărbătoare..,"
Apoi pe rînd Rodica Mileti, Elen» 

Lagăseu, Nelu Lomgnar își repetau 
replicile.

— Saltă hora, crește cîntul 
Liberi ne rostim cuvîntul 
— Votul nostru să ne fie 
Pentru viață temelie 
- Deputății ne trăiască 
Cimpa s-0 gospodărească.
Irj tot timpul, replicile și melodiile 

interpretate de brigadă erau susținute 
dintr un colț al sălii de un puști cu 
un acordeon în brațe cit el de mare. 
Dar asta nu-1 incomoda pe micul Glgi 
Munteanu să-i zică așa de cu fqc din 
clapele alb-negre ale acordeonului.

După cite up schimb de replici în
tre membrii brigăzii, din nou interve
nea versul optimist, pentru a reliefa 
viața liberă de azi, viitoarele alegeri.

Frunză verde fol șl-o fragă, 
Viața-i bună șl ni-i dragă. 
Căci în prag de primăvară 
Sînt alegeri noi în țară.
Alai cu foc, zi-i tu vioară 
Că votez întiia oară...
Am plecat de la Cimpa după

minarea repetiției, o dată cu artiștii 
amatori- Era tîrziu. In case luminile 
sg stinseseră. Doar cîțe un lătrat de 
cline prjbeag mai sfîșia liniștea nop
ții. Șoferul de pe autobuzul 50 102, 
Cimpa-Pețroșani, „g-a grăbit și el cu 
10 minute". Așa că am luat-o „copă
cel pînă la Lonea. Dar n-am regre
tat. Repetița brigăzii artistice de agi
tație a cimpenîfor mă ...reconfortase. 
Dacă veți vedea și dvs. programul lor 
n-o să vă pară rău. Fac prinsoare și 
semnez.

Constructor
Din

Dai

beton șl din lut

visurilor noastre forme precise,

Tu capeți dimensiunea enormă de OM

Și visurile pierd noțiunea de vise

De la nceput.

Risipești generos cite o parte din tine

febră arzînd in cărămizile mate,

pilptire de foc în retine,

de geamuri imaculate.

Pe urmele tale.

Lași în concentrații enorme

produsul — trăire intensă -

Materii anuufe capătă forme

Și vibrează atmosferele dense.

1 CIOCLE1

ter-

Viorii 
Cosiina, 
vechime 
de de-a

p. GHEQNEA

Vioara

Premieră teatrală la Petroșani 
, Azi, la 

lui” din 
premieră 
giune —

Teatrul de Stat „Valea Jiu- 
Petroșani are loc a nouă
— a 5-a din actuala ata
ca piesa „Intrigă și iubire"

de Fr. Schiller. Regia spectacolului 
este semnată de Petre Seva Băleanu, 
iar scenografia de Virgil Mlloia.

Din distribuție fac parte: artista 
emerită Ana Calda, Ion Anghelescu- 
Morenl, Dana Pantazopai, Tudor 
Branea, Dumitru Dobrin, ton Roxin, 
Leonard Colea, Florin Plaur. Maria
na Cercel. Mioara Păcurarii. Alexan
dru Zeeu.

Premiera va avea loc la ora 19.

Pte ecrwwl» cinemnHflffator din RHroșani

R I A“
zori. Maria înțelege că în viața lui 
a intervenit o altă femeie. La înce
put ea încearcă să-l rețină, dar cînd 
iși dă seama că orice încercare este 
zadarnică, renunță.

Intr-o duminică în care Jaroslav 
o părăsise pentru a se duce la cea
laltă femeie, iar copiii plecaseră la 
cinematograf, Maria se întîlnește eu

,M A
Realizat dup# nuvela ед același 

nume a tînărului scriitor cehoslovac 
Al. Kliment, „Maria" este un film 
psihologic redînd drama unei femei 
care urmărește cu durere 
de destrămare a căsniciei

Ideea care stă la baza 
este aceea că o căsătorie 
trainică numai atunci cînd

procesul 
sale.

filmului 
poate fi 
e bazată

„Maria", care rulează pînă miercuri

Văzduhul tras în piscuri de furnale

Vibrează pește noi amețitor

Și inima-mi cu el vibrează iară

Slăvindu-te, popor, în noi cîntări,

Ca o sprintă și tîilără vioară

Cu strunele întinse peste 2ări.

NICOLAE BULGARE

Ргігпй expoziție de fotografii artistice 
a cercului foto din Petroșani

IN CLIȘEU: G secvență din filmul 
la cinematograful „7 Noiembrie".

atît pe o dragoste sinceră și puter
nică, cît și pe o înțelegere perfectă.

Maria, eroina principală a filmu
lui, o femeie inteligentă, demnă și 
сц o mare putere de stăpînire, înțe
lege că de la o vreme în relațiile 
dintre ea și soțul său Jaroslav a in
tervenit o schimbare. O indiferență 
din ce în ce mai pronunțată ia locul 
atențiilor lui afectuoase din trecut 
față de ee. Au ajuns la punctul în 
care nu mai au nimic ce să-și spună.

Jaroslav pleacă din ce în ce mai 
des de acasă. O dată chiar a lipsit 
toată noaptea, întoreîndu-se abia în .

„Colaboratorul Ceka“
Aleksei Mihailov din Ar- 

cavalerie este trimis de 
lucreze la comandamentul

vechea ei prietenă 
la ea acasă. Aici 
da, fratele Verei, 
conduce acasă cu

Săsește ziua procesului de divorț. 
Curtea șe pronunță favorabil divor
țului, socotind că dezmembrarea că
sătoriei a ajuns la un grad în atatat.

Jenda o cere pe Maria în eăsăto- 
rie. Maria e conștientă de faptul că 
alături de ed va fi fericită atît ea, 
cîț și copiii ei. Și totuși respinge 
propunerea lui. Cinstea sufletească o 
oprește să pășească intr-o căsătorie 
în eare nu-și poate da aportul dra
gostei.

ziaruluinumerele 
decembrie anul tre- 
rîndwilor de fată,

Jnir-unul din 
jostru din luna 
prt, semnatarul 
ifipșea o cronică foto-artistica — pe 
Mrginea unei expoziții de fotografii 
I cercului din Lupeni cu urmă
toarea întrebare: „pe cînd o con
fruntare Ia nivelul Văji Jiului pe a- 
Mtstă temă ?“

Răspunsul nu s-a lăsat mult aș- 
frptat Iață-1 materializat în prima 
jxpozrlie a cercului foto din cadrul 
Qubului muncitoresc al sindicatelor 
tin Petroșani. Cercul înființat de cu- 
Knd, « dat prima sa șarjă artistică 
P activitatea fotografică de amatori.

Lg prima vedere, varietatea expo
natelor (110 ia număr) formează o 
tdevărată simfonie, țesută din alb- 
legrul pozelor, prin armonia efecte- 
or de umbră și lumină.

In cadrul acestei expoziții sînt ex- 
«se lucrări de la autori care repre- 
ăntă două generații îp activitatea 
pto-artlstieă de amatori. Una mai 
teche, martoră la fondarea acestei 
tetivitățf șj una nouă care — grație 
tvoluției culturale înfăptuite în țara 
loastră după eliberare — duce șta- 
•ta pe mai departe, ridicînd aceas- 
i îndeletnicire la rangul de artă, 
iceeaibțJă oricărui jubifor al camerei 
le luat vederi. De relevat este făptui 
# printre exponate, 
de căror 
tandru și 
re primii 
•tograflc 
«I în urmă.

Dat fiind faptul 
oziției „Peisajul" are o foarte largă 
foră de cuprindere, autorii, fotograf! 
maiori din Petroșani, au dat frîu 
iber fanteziei, fiind sprijiniți în lh 
•astă direcție de varietatea peisa-. 
ului natural și industrial înconjură- 
r, oferit de Valea noastră.
întâmplarea că apariția acestor 

înduri coincid cu vernisajul expozi- 
iei mă obligă să amin, pentru un 
nmăr viitor al ziarului, o analiză

Și 
și 

te- 
iu.

amănunțită e lucrărilor care pe drept 
cuvint constituie o „materie primă" 
de bună calitate pentru ședințele de 
lucru ale cercurilor de foto existente 
in întreaga Vale a Jiului.

Lucrările oglindesc preoaupări 
stiluri personale în căutarea 
surprinderea temei. In cadrul 
mei, în general, predomină
crărîle cu t*n pronunțat carac- ■ 
tar naturalist. intîlnim însă și 
lucrări rezultate din neobosite cău
tări în redarea peisajului sub cele 
mai moderne forme, executate eu 
mult simț artistic în ceea ce privește 
folosirea efectelor de lumină, avînd 
la bază o concepție ingenioasă în 
alegerea unghiului de fotografiere.

Cele mai semnificative lucrări în 
acest sens aparțin autorilor Dengei 
H., Kiaș L, Fritsch E„ Dala A.. Ro- 
vinaru M. și Ciortan L. Q serie de 
exponate, prin gradul de execuție,

atestă nivelul tehnic ridicat al celor 
care le-au creat, poartă amprenta 
unei activități îndelungate în labo
rator și a cunoașterii perfecte a sor
timentelor de materiale fotografice. 
Cele mai multe lucrări de acest fe! 
sînt semnate de Moldoveanu N,, 
Ștefănescu I., Galgoțiu N. și Ba- 
lașko G.

Am reținut pentru cititori cîteva 
titluri și autori din buchetul de ex
ponate : „In mijlocul luminii" și „Se 
ridică ceața" de Kiss I., „Piscuri", 
.Viscolește" de Dengel H., „Ramifi- 

dirum fores-
„Urme“ de

cațij" de Dula A., „Pe 
tier" de Moldoveanu N..
Fritsch E., „In amurg" de Rovinaru 
N -i Apus de soare" de Ciortan I.

Pentru cercul de foto din Petro
șani, în loc de încheiere, — un bra
vo I pentru începutul promițător I

autori.
ing. Kișa 
mînuitori 

în Valea

găsim lucrări 
Reigelhaupt Ale- 
I., ju fost prin
și obiectivului 
Jiului сц multi

eg tematica »z

Vera, care o invit# 
îl cunoaște pe Jen- 
care la plecare o 
mașina.

Ostașul 
mata l-a 
partid să 
regional al Cekăi. Ttnărul nimerește 
de la început în viitoarea unor eve
nimente grave. Агійегіа Armatei Ro
șii este bombardată în mod sistema
tic și cu precizie de către albi. Este 
clar qă cineva îi informează despre 
pozițiile Armatei Roșii.

Fosta secretara a comandamentu
lui Cekăi, care fusese arestat# pen
tru spionaj, recunoaște la interoga
toriu că dușmanii sînt informați 
chiar de comandantul artileriei Ar
matei Roșii, Markov. El șj complicii 
săi transmit în fiecare noapte sem
nale luminoase din turnul unei bise
rici. Aleksei participă eu un grup 
de cekiști la acțiunea de prindere a 
complotiștilor. Are ioc o încăerare

pe viață și pe moarte, dar Markov 
reușește să scape.

Peste cîteva zile, comandantul 
Cekăi, Berzin, îi încredințează lui 
Aleksei o misiune importantă. El t?a 
pleca în orășelul din apropiere, unde 
se va da drept furier la Statul Major 
al Armatei Roșii. Pentru a da de 
urma complotiștilor, Aleksei ya căuta 
să se împrietenească cu Dina, o fe. 
meie frumoasă și exaltată, care fu. 
sese ademenită de Markov de partea 
contrarevoluționarilor.

Printr-o șerie de întîmplări nepre
văzute, Armata Roșie sosește la timp 
.și contrarevoluționarii sînt prinși.

Filmul rulează de ieri la cinema» 
tograful ..Republica".

Ce să citim ?

ba o repetiție a brigăzii artistice de agitație a clubului sindicatelor din Lupeni.

T. KARPATIAN

critl- 
cele 
ale 

două 
nerv

PANA IT I STRATI
de Al. Oprea

Ѳ foarte izbutită monografie 
că asupra uneia dintre figurjje 
mai contradictorii și frămîntate 
scrisului romînesc dintre cele 
războaie mondiale. Evocata cu
și eleganță, alternînd modul narativ 
de prezentare cu cei analitic, viața 
scriitorului se detașează teu și co
lorat ca o biografie incărcată de 
dinamica, atmosfera și pitorescul atît 
de proprii autorului „Chirei Chira- 
lina”. Grija pentru detaliul biogra
fie. ca și pentru particularitățile și 
fizionomia operei istratiene se acordă 
în substanța monografiei cu judecăți 
de valoare sintetice, foarte cuprin
zătoare, iiuminînd aspecte și proble
me rămase complet în umbră pînă ia 
această dată. Explorînd un vast ma
terial bibliografic și documentar, cri
ticul descoperă ritmul și expresia 
originală, oferind o complexă și nu- 
anțată imagine a unei creații intra
tă în tezaurul literaturii noastre rea
liste. .



STBAfcUL ROȘU

(Urmare din pag. l-a)

-.corespunzător volumul mărfurilor pu-
* se în vînzare prin comerțul socialist. 

O atenție susținută se va acorda dez
voltării și modernizării orașelor, îm
bunătățirii condițiilor de locuit ale 
populației; se vor da în folosință în 
cursul anului 1965 încă 53 000 de a- 
partamente cu un grad ridicat de 
confort. Pentru extinderea activității 
de ocrotire a sănătății publice, dez
voltarea învătămîntului, culturii, ști
inței și desfășurarea altor acțiuni so- 
ciel-culturale sînt prevăzute fonduri 
de aproape două ori mai mari decît 
în 1959. Se vor construi noi unități 
social-culțurale, comerciale și de de
servire ; se va îmbunătăți alimenta
rea cu apă potabilă și transportul în 
comun într-un număr important de 
orașe, se vor intensifica lucrările edi
litare de întreținere a fondului loca
tiv și de modernizare a drumurilor.

VOTUL DAT ÎN ALEGERILE DE 
LA 7 MARTIE CANP1DAȚ1LOR 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPU
LARE VA FI UN VOT PENTRU ÎN
FLORIREA ORAȘELOR ȘI SATE
LOR, PENTRU BUNĂSTAREA ȘI 
FERICIREA ÎNTREGULUI POPOR!

* CETĂȚENI ȘI CETAȚENE,
Bilanțul ppezprtfat arată cît de in

tensă și de bogată a fost munca pe 
care a desfășurat-o poporul nostru 
in perioada actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale. Activitatea 
creatoare, eroismul și spiritul de ab
negație al oamenilor muncii au rodit 
în înfăptuiri carg bucură inima po
porului și-i întăresc încrederea în 
«apecitatea sa de a duce la bun sfîr- 
șit marile sarcini trasate de partid 
pentru ridicarea țării pe culmi și mal 
înalte ■•ale progresului și civilizației, 

înfăptuirea obiectivelor ultimului 
an al șeșenalului pune fundament 
trainic noului plan cincinal — în 
Curs de elaborare -• care va însem
na un nou și mare pas înainte în 
dezvoltarea economică a Republicii 

r- Populare Române, în creșterea bună- 
' stării poporului, însuflețiți de lumi- 

v- noasele perspective care li se des
chid, oamenii muncii de Ia orașe și 
sate, întregul nostru popor, își vor 
ееадасгв mai departe energia și pri
ceperea desăvîrșirii construcției socia
liste. Sub steagul glorios al parti
dului, clasa muncitoare, țărănimea, 
Intelectualitatea pășesc înainte ștrîns 
unite în lupta pentru înflorirea și 
prosperitatea Republicii Populare Ro
mine.

Spre noi
In cursul acestei săptămîni, alegă

torii din circumscripția electorală nr. 
5 a Marii Adunări Naționale, s-au 
întîlnit cu tovarășul Eazăr David, 
prim-secretar al Comitetului orășe- 

'■ nesc Petroșani al P.M.R., care a fost 
propus drept candidat al F.p.P. în 

’ această circumscripție în alegerile de 
la 7 martie. Candidatul s-a întîlnit 
cu alegătorii din Petrila și Lonea, 
din cadrul complexului C-F.R. Petro
șani, din comuna Banița și din Dîlja 
Mare, din întreprinderile și instituți
ile orașului Petroșani.

„Pe vremuri — spunea inginerul 
Haning Emerik — Petrila era o co
lonie de mineri cu case înnegrite și 
sărăcăcioase, la fel ca și viața mi
nerilor. In anii puterii populare, pe 
terenuri virane, unde în trecut nu era 
nimic, s-au construit zeci de blocuri 
moderne, școlj, spitale, cinematografe. 
Comuna de altădată a devenit oraș 
de subordine raională".

După ce a reliefat lealizările obți
nute, tovarășul Hpning a prepus ca 
drumurile din noile cvartale de lo
cuințe sâ fie prelungite pină la stra
da principals, iar Sfatul popular al 
orașului Petriia, împreună cu condu
cerea LC-O. Petroșani să studieze 
posibilitatea prelungirii traseului de 
autobuze pîne în noul cartier 8 
Martie-

„in orașul nostru s-au făcut multe
1 lucruri frumoasa — a apus tovarășul 

Cenaru Gheorghe. Se simte însă ne- 
' voia unei grădini de vară și a unei 

coletării".
La înWlnirea din Longa. tovarășul 

Ignaț Gheorghe,. miner pensionar. a 
arătat că prin contribuția cetățenilor 
din Cimpa poate fi lărgit spațiul Șco
lii generale de 8 ani și al căminului

CETĂȚENI ȘI CETAȚENE,
Profundele schimbări înnoitoare 

petrecute în toate domeniile activită
ții economice, sociale și culturale 
ilustrează forța și vitalitatea puterii 
populare. La temelia ei stă alianța 
de nezdruncinat a muncitorilor și ță
ranilor, prietenia frățească a poporu
lui rornîn cu minoritățile naționale, 
bazată pe deplina egalitate în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, uni
tatea poporului în jurul partidului și 
guvernului. Dragostea de patrie, înal
ta conștiință socialistă generează noi 
energii creatoare în rîndurile maselor 
largi ale celor ce muncesc, constituie 
un puternic factor de dezvoltare a o- 
rînduirii socialiste.

Esența democrației noastre populare 
constă în faptul că întreaga putere 
de stat aparțin? celor ce muncesc; 
masele largi ale poporului iau parte 
nemijlocit la viața publică a țării. 
Pe baza sistemului nostru electo
ral, profund democratic, fiecare cetă
țean are dreptul de a alege și de a 
fi ales în toate organele repnez. ntative 
ale țării. Cei inai vîrstnici își aduc 
aminte că pe vremea domniei ex
ploatatorilor oamenii muncii nu aveau 
nici un cuvînt de spus în treburile 
statului, Numeroasele partide, indife
rent de firma și programul pe care 
le afișau, erau în întregime în slujba 
intereselor capitaliștilor șb moșieri
lor. Ajungind, pe rînd, la cîrma țării 
ele jefuiau și sărăceau poporul, men- 
ținîndu-1 în mizerie și înapoiere. Ro- 
mînia era subordonată marilor puteri 
imperialiste, bogățiile ei, puse la me
zat, încăpeau pe mîinile trusturilor 
străine, din ale căror profituri se în
fruptau și politicienii burghezi. Par 
lamentele reflectau fidel această stare 
de lucruri; pe băncile Camerei și 
■Senatului, în consiliile județene și 
comunale nu puteau pătrunde deci', 
oameni de îneredere ai capitaliștilor 
și moșierilor.

In puternic contrast cu situația 
din trecut, în Marea Adunare Na
țională a Republicii Populare Romîne 
și în sfaturile populare deputății sînt 
aleșj din rîndurile muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, cei mai buni 
fii ai poporului, care și-au dovedit 
prin fapte capacitatea, devotamentul 
și spiritul de răspundere în slujirea 
intereselor țării.

Tuturor cetățenilor Republicii Popu
lare Romîne le sînt asigurate depline 
drepturi și libertăți democratice. In 
ortnduirea noastră socialistă, fiecare 
om, indiferent de naționalitate, are 
largi posibilități de afirmare a ta
lentului, energiei și capacităților sale 

înfăptuiri gospodărești
euitural care au devenit neîncăpă
toare. Această propunere a fost sus
ținută și de eătre tovarășul Iana 
Petru, directorul școlii din localitate 
Lucrătorul silvic Cocolan Constantin 
a propus ca sătenii din Cimpa să 
fie sprijiniți în amenajarea unui da- 
rac pentru lină, iar minerul pensio
nar Berindei Aurel a venit cu pro
punerea să fie studiată posibilitatea 
asfaltării în continuare a străzii Re
publicii pînă la mina Cimpa 1.

Intîlnirile cu alegătorii din Bănița, 
Merișor și Crivadia s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de lucru. Alegătorul 
Văduva Constantin, directorul școlii 
generale de 8 ani din Bănița a 
spus: „Am făcut multe în comuna 
noastră- S-au construit școli, s-au 
deschis noi unități comerciale, au fost 
reparate drumurile. Ne mîndrinj cu 
astfel de realizări obținute prin e- 
forturi comune, prin munca noastră 
a tuturor. Pentru ca viața să ne fie 
și mai frumoasă. în comuna Banița 
mai șjnt multe de făcut. Propun să 
fie lărgit spațiul căminului cultural, 
Oamenii sînt dornici să-și aducă din 
plin contribuția ia construirea unui 
corp nou la actualul cămin”.

In aceeași întîlnire au mai luat 
euvîntul alegătorii Simion Constantin, 
Maioreșeu Achim, Străuțiu Florin și 
alții care au făcut importante propu
neri pe linia mai bunei gospodăriri 
a comunei, extinderii electrificării sa
telor aparținătoare comunei Bănița.

La întîlnirile de la complexul C.F.R. 
Petroșani, de Ia Școala generală de 
8 ani din Dărănești. de ia Teatrul de 
Stat și de la clubul C-G-V.J. discuți- 
iie s-au referit la mai buna gospo- 
darire a fondului de locuințe de către 
I. L. L. Petroșani, la îmbunătățirea 

creatoare, de valorificare a cunoș
tințelor și aptltudinltor. In organele 
puterii de stat sînt reprezentate ală
turi de romini, toate minoritățile na
ționale; listele Frontului Democrației 
Populare cuprind candidați romîni. 
maghiari, germani, sirbi și alții. In 
Republica Populara Romînă au fost 
create pentru minoritățile naționale 
școli elementare, medii și superioare, 
teatre, ziare, reviste și publicații.

Femeilor — însemnată forțe soci a 
lă reprezențîpd jumătate din popu
lația țării — orîndujrea socialistă 
le-a asigurat respectarea demnității 
de om și cetățean, le-a creiat coti 
diții de manifestare în toate dome
niile de activitate economică, politică 
și culturală-

Ele joacă un rol important în edu
carea copiilor, muncesc cu elan și 
hărnicie, îndeplinesc funcții de răs
pundere în fabrici și uzine, in co
operative de producție, in instituții 
de cultură și invățămiiit. în organi
zațiile de partid, de stat și obștești.

VOTIND PENTRU FRONTUL DE
MOCRAȚIEI POPULARE MILIOA
NELE DE FEMEI DIN ȚARA NOAS
TRĂ, MUNCITOARE, ȚARANCI, IN
TELECTUALE, GOSPODINE IȘ1 
VOR EXPRIMA HOTĂRIREA DE A 
CONTRIBUI CU ÎNTREAGA LOR 
PUTERE DE MUNCA, PRICEPERE 
Șl SPIRIT GOSPODĂRESC LA AC 
TIVITATEA ÎNTREGULUI POPOR 
PENTRU PROGRESUL ȘI PROS
PERITATEA PATRIEI, IN NUMELE 
FERICIRII CĂMINELOR Șl COPI
ILOR LOR.

CONȘTIENTA CA NU EXISTA 
ȚEL MAI NOBIL CARU1A SA-Ș! 
ÎNCHINE ELANUL CREATOR, EN
TUZIASMUL TINERESC, DECIT 

CAUZA DESĂVÎRȘIRII CONSTRUC
ȚIEI SOCIALISTE, TINARA GENE
RAȚIE MUNCEȘTE CU PERSEVE
RENȚA IN INDUSTRIE Și AGR' 
CULTURA, SE PREGĂTEȘTE CU 
RIVNA PENTRU A-ȘI ÎNSUȘI ȘTI 
INȚA ȘI-jCULTURA ÎNAINTATA. 
PENTRU A STAPINI TEHNICA MO
DERNĂ. TINERETUL MINDRIA 
ÎNTREGULUI POPOR, NĂDEJDEA 
DE MIINE A ȚARII — VA FI ÎN
CONJURAT ȘI PE VIITOR DE 
DRAGOSTEA CALDA, PĂRINTEAS
CĂ A PARTIDULUI Șl GUVERNU
LUI. ALĂTURI DE VÎRSTNICI. IN 
ALEGERILE DE LA 7 MARTIE TI
NERII VOR VOTA PENTRU NOI 
SUCCESE IN ÎNFĂPTUIREA IDEA
LURILOR LOR, PENTRU VHTORUi 
LOR LUMINOS.

Campania electorală determină în 
întreaga țară o amplă activitate po- 

iluminatuluî electric și a transportului 
în comun.

In încheierea intîlniriler tovarășul 
Lazăr David i-a asigurat pe alegă
torii din circumscripția electorală nr. 
5 a Marii Adunări Naționale că va 
depune toate eforturile pentru ea pro
punerile judicioase făcute de ei aă fie 
înfăptuite și a chemat pe alegători 
să participe cu toată însuflețirea Ia 
acțiunile pe care organele locale de 
partid și de stat le vor întreprinde 
în scopul ridicării continue a nivelu
lui de trai material și cultural al oa
menilor muncii. 

La îniîlniirea de la elubul sindicatelor din Petrila au participat aproape 300 de oameni ai muncii din îo> 
ireprinderlle șl instituțiile din Idealitate- fa clișeu: Candidatul întreținîndu-se cu un grup de alegători.

litică și cetățenească, mobilizează 
noi energii ale maselor și stimulează 
inițiativa celor ce muncesc. Dezba 
terile publice cară au. lcjc cu ocazia 
intîlnirilor dintre candidați și alegă
tori prilejuiesc o mai aprofundată cu
noaștere a nevoilor și preocupărilor 
cetățenilor, Întărirea legăturilor orga
nelor puterii de stat cu oamenii mun
cii, găsirea mijloacelor practice pen
tru rezolvarea unor probleme de in
teres general și local.

CETĂȚENI ȘI CETAȚENE,

An de an se întăresc forțele so
cialismului și păcii, cresc rolul și in
fluența sistemului mondial socialist 
în toate problemele majore ale con
temporaneității, în întreaga dezvolta
re a societății omenești. Pe harta 
politica a lumii apar noi state in
dependente, alte popoare se ridică ia 
luptă pentru eliberarea de sub jugul 
colonial. Țările socialiste și celelalte 
forțe iubitoare de paee depun efor
turi perseverente pentru apărarea 
păcii, bunul eel mai de preț al ome
nirii

Baza de neclintit a politicii ex
terne a Republicii Populare Romîne 
o formează prietenia și alianța fră
țească c« toate țările socialiste. Ro
mînia militează consecvent pentru 
întărirea continuă a unității și coe
ziunii țărilor socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare din
tre eie pe baza principiilor mar 
xism leninismului și internaționalis
mului socialist, a respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi și avantajului 
reciproc.

Angajat in uriașa sa operă con
structivă, poporul rornîn este adine 
interesat în menținerea și consolidarea 
păcii. Dînd expresie acestei înalte 
năzuinți, animată de spiritul răspun
derii pentru soarta omenirii, Repu
blica Populară Romînă desfășoară o 
susținută activitate pentru promova
rea principiilor coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale dife
rite, pentru instaurarea unui climat 
de înțelegere, prietenie și cooperare 
între popoare. Țara noastră își adu
ce contribuția activă la lupta pentru 
normalizarea relațiilor internaționale, 
manifestînd inițiativă și sprijinind 
orice acțiuni îndreptate spre dezvol
tarea colaborării între state și ză- 
dăniiciW acțiunilor cercurilor agre
sive imperialiste care se ames
tecă în treburile interne ale al
tor țări, întrețin focare de ne
liniște și pup în primejdie pa
cea lumii. Romînia luptă consecvent 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și interzicerea armelor nucleare, des
ființarea blocurilor militare, înlătu
rarea rămășițelor celui de-a! doilea 
război mondial, înfăptuirea dezarmă
rii generale.

Poporul r&min se pronunță ferm 
pentru lichidarea definitivă a domi
nației coloniale sub toate formele și 
își exprimă solidaritatea CU popoa
rele care luptă pentru libertate și in
dependență națională, considered că 
este dreptul sfînt al acestora să ho- 
tărască singure asupra soariei lor; 

Consiliul Național 
al Frontului Democrației Populare

el condamnă cu hotărîre încercările 
forțelor reacționare de a împiedici 
popoarele care au scuturat jugul co
lonial să-și înfăptuiască aspirațiile 
Iar legitime, sa pășească înainte pe 
calea progresului social.

Țara noastră și-a lărgit conside
rabil relațiile internaționale — eco
nomice, culturale, științifice, tehnice 
— corespunzător intereselor proprii 
și cauzei generale a cooperării inter
naționale și apropierii între popoare. 
Activitatea consecventă desfășurată 
în slujba apărării păcii, preocuparea 
susținută pentru explorarea și valori
ficarea tuturor posibilităților de slă
bire a încordării în relațiile dintre 
state, au adus R. P. Romîne mufți 

^prieteni pe toate continentele.
împreună cu celelalte țări socialis

te și forțe ale păcii și progresului, 
Romînia își va aduce și pe viitor 
contribuția la întărirea colaborării 
între popoare, la apărarea securității 
internaționale, neprecupețindu-și efor
turile în lupta pentru victoria cauzei 
păcii.

Niciodată nu s-au ridicat sub stea
gul păcii forțe atît de uriașe ca în 
zilele noastre. Lupta lor unită va 
face șă triumfe în lume spiritul în
țelegerii și prieteniei între popoare.

Muncitori, țărani, intelec
tuali,

Oameni ai muncii de la 
orașe și sate,

Cetățeni și cetâțene,
7 MARTIE - ZIUA ALEGERII 

DEPUTAȚILOR ÎN MAREA ADU
NARE NAȚIONALA ȘI SFATURILE 
POPULARE — VA FI O ZI DE 
SĂRBĂTOARE A ÎNTREGULUI PO
POR. VOTIND CANDJDAȚ1I FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE 
VEȚI VOTA PENTRU DEZVOLTA- 
REA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI 
RIDICAREA BUNĂSTĂRII POPORU- 
LUI I VOTUL DAT CANDIDAȚILOR 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPU
LARE VA EXPRIMA DRAGOSTEA 
SI ÎNCREDEREA POPORULUI FA
ȚA DE PUTEREA POPULARA, 
FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL IN- 
CERCAT AL OPEREI DE CON
STRUCȚIE SOCIALISTA — PARTI
DUL MUNCITORESC R0M1N, VA 
FI UN VOT PENTRU ÎNTĂRIREA 
CUCERIRILOR NOASTRE REVOLU- 
ȚIONARE, PENTRU SOCIALISM, 
PENTRU PACE ȘI ÎNȚELEGERE 
INTRE POPOARE-

LA 7 MARTIE — CU TOȚII EA 
VOT I

VOTAȚI CANDIDATII FRONTU
LUI DEMOCRAȚIEI POPULARE l

TRĂIASCĂ UNITATEA ÎNTREGU
LUI POPOR IN LUPTA PENTRU 
DESAVIRȘIREA CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISMULUI 1

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCI
TORESC ROMIN — FORȚA CON
DUCĂTOARE A POPORULUI NOS
TRU!

TRĂIASCĂ ȘI ÎNFLOREASCĂ PA
TRIA NOASTRĂ — REPUBLICA 
POPULARA ROMÎNAI



STEAGUL RGț>U

încheierea convorbirilor dintre 
delegațiile organelor de planificare 

din R. P. Romînă și Uniunea Sovietică 
privind colaborarea economică 

pe perioada 1966—1970

DE PESTE HOTARE
Ața eum s-a anunțat, la 17 februa

rie a.c. s-au încheiat la Moscova con
vorbirile dintre delegațiile organelor 
de planificare din R. P. Romînă și 
Uniunea Sovietică, privind colaborarea 
economică bilaterală și livrările prin
cipalelor produse între cele două 
țări pe perioada 1966-1970.

In cursul discuțiilor care s-au des
fășurat într-o atmosferă de colabo
rare și înțelegere reciprocă, au fost 
stabilite schimburi de mărfuri ce țin 
seama de propunerile elaborate în 
ultimii doi ani de experții din princi
palele sectoare ale economiilor națio
nale al R.P.R. și U.R.S.S.

S-a căzut de acord ca în perioada 
de cinci ani care urmează, Uniunea 
Sovietică să livreze Romîniei mate
rii prime și produse ale industriei 
metalurgice, ca : minereu de fier, 
cărbune cocsificabil, cocs metalurgic, 
feroaliaje, fontă, materiale refractare, 
precum și unele produse de prelu
crare metalurgică. Totodată partea so
vietică va asigura livrarea către 
R.P.R. a unor materii prime și pro
duse ale industriei chimice, a celu
lozei și hîrtiei, precum și pentru in
dustria ușoară, cum ar fi: concen
trate de apatită, asbest, hîrtii și car
toane, bumbac.

Romînia va livra Uniunii Sovie
tice în perioada 1966-1970, cantități 
importante de material tubular, pro
duse ale industriei chimice și a pe
trolului — cauciuc sintetic, produse 
sodice, mase • plastice, detergenți, co- 
loranți, uleiuri minerale, bitum, para
fină și alte produse petroliere - 
precum și un volum însemnat de 
produse ale industriei lemnului : mo
bilă, cherestea, ambalaje de lemn, etc. 
De asemenea, au fost convenite li
vrări din R.P.R, de produse agroali- 
mentare, precum și de produse ale 
industriei ușoare.

Rezultatul unei noi tehnici 
operatorii

NEW YORK 20 (Agerpres).
De aproape S luni la clinica Uni

versității Stanford din California 
trăiește un dine cu o inimă tran
splantată. Această remarcabilă rea
lizare științifică se datorește, potri
vit comunicării medicilor din această 
universitate, unei noi tehnici opera
torii.

Va urma 
traseul lui Magellan

PARIS 20 (Agerpres).
Căpitanul Carlos Etayo, c-are în 

urmă cu doi ani a parcurs la bar
dul navei „Nina II". același drum 
pe care l-a făcut la timpul său 
Cristofor . Cdlumb spre America, in
tenționează să facă un ocol al lu
mii urmînd traseul lui Magelan și 
Elcano,

In c îte v a r î
TOKIO. — In timpul surpării care 

a avut Ioc la mina „Yosikuma". din 
prefectura Fukuoka (Insula Kiu Siu), 
aparținind societății „Aso Sanghio", 
au fost îngropați de vii patru mineri. 
Anul acesta, Ia aceeași mină, și-au 
găsit moartea trei mineri și au fost 
mutilați și răniți 15.

BRAZZAVILLE. — Postul național 
de radio din Congo (Brazzaville) a 
difuzat vineri un comunicat în care 
se arată că organele securității na
ționale au arestat un grup de portu
ghezi, care au introdus în țară im
portante sume de bani pentru a fi
nanța pe participanții la lovitura de 
stat care se pune la cale în Congo.

TOKIO. — Delegația Partidului So
cialist din Japonia, care a întreprins 
recent o călătorie prin insulele Oki
nawa, a realizat o înțelegere cu toate 
partidele din această insulă privind 
desfășurarea unei mișcări de mare 
amploare pentru retrocedarea Okî- 
nawei către Japonia.

In ce privește construcțiile de ma
șini, au fost convenite livrări reci
proce, pe baza unui nomenclator va
riat de mașini, utilaje și instalații 
complexe. Romînia va furniza utilaje 
complete pentru industria chimică și 
industria de prelucrare a țițeiului, in
stalații de foraj de mare adîncime, 
precum și alte instalații și utilaje pen
tru foraj și extracția petrolului; de 
asemenea, va livra Uniunii Sovie
tice cargouri maritime și alte nave 
de diferite tipuri.

U.R.S.S. va furniza Romîniei in
stalații și utilaje metalurgice, echipa
ment termo-energetic, utilaj minier, 
mașini și instalații pentru construcții 
și rutiere, autovehicule, motoare și 
alte echipamente navale, utilaje pen
tru industria poligrafică, produse ra- 
dio-tehnice și electrotehnice ș.a.

Totodată, s-a căzut de acord asu
pra unui volum important de livrări 
reciproce de mașini unelte pentru 
prelucrarea metalelor, utilaje pentru 
industria textilă, mașini, utilaje și 
materiale electrotehnice produse ale 
industriei 'de aparate, rulmenți și 
altele.

Cele două delegații au convenit 
ca toate produsele ce vor forma o- 
biectul livrărilor reciproce și în spe
cial produsele industriei construcțiilor 
de mașini, să fie livrate la cel mai 
ridicat nivel tehnic și calitativ, ur- 
mînd a fi permanent perfecționate 
pentru a corespunde celor mai reu
șite produse similare realizate pe 
piața mondială.

Livrările reciproce convenite la ac
tualele convorbiri, vor servi ca bază 
pentru elaborarea Acordului comer
cial de lungă durată și a altor înțe
legeri economice între cele două țări 
pe perioada 1966-1970, urmînd a fi 
precizate, completate și dezvoltate cu 
ocazia tratativelor respective.

(Agerpres)

T A T »
In momentul de față, la șantie

rul naval din Galicia se fac pregă
tirile pentru construirea navei. Noul 
vas nu se Va deosebi de cel pe care 
l-a folosit Magelan decît prin echi
pamentul modern de saivane.

„Dispozitive anti-furt"
FLORENȚA 20 (Agerpres).
La „Galeria Uffizi" din Florența 

au fost montate, pentru o perioadă 
de probă, așa-numiiele „dispozitive 
anti-furt" care să semnaleze atinge
rea obiectelor de artă de către vizi
tatori. Această măsură a fost luată 
după ce in luna ianuarie au fost 
distruse 23 de pînze, aparținind uno
ra dintre cei mai mari pictori ita
lieni și străini. Aparatele care se 
experimentează acum pun în acțiune 
un dispozitiv de alarmă, care emite 
un sunet prelung imediat ce este 
atins un tablou.

AMMAN. — Cea de-a doua sesiu
ne a Consiliului unității economice 
arabe va avea lcc la 4 martie la 
Ierusalim în sectorul care aparține 
Iordaniei.

PARIS. — După datele publicate 
de ultimele statistici, producția de 
automobile a Franței, care a scăzut 
foarte mult in ultimele șase luni, s-a 
cifrat in luna ianuarie la 106 500, re- 
prezentînd o scădere de 26 la sută 
față de aceeași lună a anului 1964.

BONN. — La Bonn s-a anunțat vi
neri că ministrul vest-german pen
tru problemele speciale, Heinrich 
Krone, va pleca la S martie în Sta
tele Unite. In zilele de 9 și 10 mar
tie, el va avea la Washington con
vorbiri în problemele militare și de 
politică externă cu secretarul De
partamentului de Stat, Dean Rusk, 
și cu ministrul american al apărării, 
McNamara.

BUENOS AIRES. — Alberto Itur- 
be, membru al Consiliului executiv

La Alger se vor desfășura

LBcrările siniiimiiii 
economic afro-ajiatic

ALGER. 2o — Corespondentul A 
gerpres, C. Benga, transmite:

intre 22 și 27 februarie se vor 
desfășura la Alger lucrările semina
rului economic afro-asiatic. In ca
drul unei conferințe de presă, Băc- 
hir Boumaza ministrul industriei și 
energiei al Algeriei, a adus cîteva 
noi precizări privind desfășurarea lu
crărilor seminarului și problemele 
care vor fi examinate. Anul acesta 
la seminar, a arătat el, vor participa 
65 comitete economice din țările 
Asiei și Africii, printre care 19 re
prezentanți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Angola, Mozambic. 
Guineea portugheză, Congo (Leopold
ville), Africa de sud, țările din ves
tul Africii ele. și reprezentanți ai 
Cubei.

Participanții la seminar vor stu
dia măsurile practice pe care țările 
din Africa și Asia le vor adopta în 
lupta împotriva imperialismului și 
neocolonialismului în scopul lichidă
rii rămășițelor economice sociale și 
culturale ale dominației coloniale și 
accelerării procesului de eliberare a 
popoarelor care nu și-au cucerit încă 
independența.

Noi incidente în Cipru
NICOSIA 20 (Agerpres).
De-a lungul liniei de despărțire a 

comunităților turce și grecești din 
localitatea cipriotă Kokkina s-a pro
dus vineri un incident care s-a sol
dat cu uciderea unui cipriot turc. 
Cauzele acestui incident nu sînt cu
noscute.

Au fost, de asemenea, semnalate 
tulburări într-un sat turc din distric
tul Paphos din vestul Ciprului. Au 
fost trase mai multe focuri de arme. 
Un cipriot turc a fost grav rănit.

încheierea convorbirilor
lui Couve de Murville la Washington

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Convorbirile dintre ministrul de ex

terne francez, Gouve de Murville, și 
membri ai guvernului american, care 
au început joi, s-au încheiat vineri 
seara. După ce a fost terminată exa
minarea situației din Indochina, prin
cipalul subiect al întrevederilor de la 
Washington, au fost abordate un 
număr de alte probleme internaționale. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, ministrul francez și secretarul 
Departamentului de Stat, Dean Rusk, 

r îd u
al mișcării peroniste din Argentina, a 
anunțat la o conferință de presă că 
fostul președinte al Argentinei, Juan 
Peron, care acum se află în exil la 
Madrid, intenționează să se întoarcă 
în țară pentru a lua parte la ale
gerile parlamentare de la 14 martie.

LONDRA. — Referindu-se la surse 
informate din Londra, agenția Reu
ter anunță că guvernul britanic a 
hotărît să supună dezbaterilor Came
rei Comunelor, la începutul săptămî- 
nii viitoare, problema reducerii su
prataxei de 15 la sută fixată asupra 
importurilor produselor industriale în 
Anglia.

BONN. — Lucrările de transformare 
a fostului lagăr de concentrare de 
la Dachau într-un loc memorial, vor 
fi terminate pînă la 8 mai 1965. In 
această zi, Comitetul internațional al 
foștilor deținuți de la Dachau va 
organiza aici comemorarea a 20 ani 
de la desființarea lagărului.

Lovituri și contralovituri
„Generalul Nguyen Khanh nu lasă 

puterea din mîini cu una cu două". 
Acesta a fost leif-motivul agențiilor 
de presă occidentale, care au tran
smis vineri seara știrile privind lo
vitura de stat inițiată de colonelul 
Thao, prin care oficial era înlăturat 
de la putere nu generalul Khanh (el 
era doar un media
tor între guvern și 
populației?) și pri
mul ministru Phan 
Huy Quat. Lucru
rile păreau a că
păta o anumită stabilitate. . Vi
neri seara, șeful statului Phan Khao 
Suu emisese un decret prin care 
Nguyen Khanh era demis din func
ția sa de șef al armatei fiind înlocuit 
cu proaspătul pretendent la putere, 
colonelul Pham Ngoo Thao. Ceva 
mai mult, „generalul captiv" Tran 
Thien Khiem, ambasador al Vietna
mului de sud în S.U.A., declarase 
vineri seara ziariștilor Ia Washing
ton : „Sprijin total lovitura militară 
împotriva generalului Khanh", pe 
care la caracterizat drept „dictato-

Noiă externă

s-u-A-: Manifestații
NEW YORK 20 (Agerpres).
26 de persoane, în majoritate ne

gri, au fost arestate vineri în cursul 
unei manifestații împotriva discrimi
nărilor rasiale, care au avut loc în 
fața unei biblioteci din Indianolai (Mis
sissippi). Autoritățile orașului au de
clarat că persoanele arestate s-au 
făcut vinovate de „dezordine".

NEW YORK 20 (Agerpres).
Agențiile de presă semnalează noi 

incidente între manifestanții negri și

Franța - înaintea deschiderii 
campaniei

PARIS. 20 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite:

Peste o săptămînă, adică la 26 
februarie se deschide în mod oficial 
campania electorală pentru alegerile 
municipale ce vor avea loc la 14 și 
21 martie, cînd 28 000 000 de alegă- 

au examinat probleme referitoare la 
situația din Africa și din Orientul Mij
lociu, diverse aspecte ale comerțului 
Est-Vest și problema cipriotă. Agen
ția arată că, în cursul convorbirilor, 
partea franceză a declarat că „este 
interesată într-o creștere a contacte
lor sale comerciale cu țările din Est. 
Reprezentanții americani au declarat 
că înțeleg acest punct de vedere".

PROGRAM DE RADIO
22 februarie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
tei.a“, 9,00 Muzică populară din Mol
dova, 9,30 Selecțiuni din opere, 10,35 
La braț cu muzica ușoară, 11,30 Me
lodii populare, 13,00 Pagini din ope
rete, 14,10 „Iarna pe portativ" — 
muzică ușoară, 14,30 Vreau să știu,
15.30 Muzică populară romînească și 
a minorităților naționale, 16,45 Mu
zică din opere, 18,05 Melodii popu
lare cerute de ascultători, 18,30 Co
locviu despre tinerețe, 18,50 Mozaic 
muzical, 19,40 La microfon interpre- 
ții de muzică ușoară Mary Ford și 
Les Paul, 20,00 Radiogazeta de sea
ră, 20,30 Ritmuri tinerești — muzică 
de dans, 22,20 „Almanah sonor" — 
muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
8,02 Muzică populară, 8,35 Mic al
bum de valsuri, 9,45 „Melodiile dimi
neții" — muzică ușoară, 10,05 Mu
zică populară interpretată la diferite 
instrumente, 10,30 Scene din opera 
„Hughenoții" de Meyerbeer, 11,15 
Formații vocale de muzică ușoară,
11.30 De toate pentru toți (reluare), 

rul care a creat discordii pentru a 
veni la putere".

Stupoare însă. Generalul Khiem 
a trebuit să recunoască peste cîteva 
ore că „lovitura de stat împotriva 
generalului Khanh a eșuat". Și a in
tervenit o adevărată întoarcere de 
180 de grade. „Rămîn ambasadorul 

Vietnamului de sud 
la Washington, dar 
aceasta nu înseam
nă că-1 reprezint 
pe generalul Khanh, 
ci pe Suu, șeful 

statului", a declarat Khiem.
Filmul evenimentelor este relativ 

simplu. Trupele de parașutiști ale 
generalului Khanh au ocupat sîm- 
bătă dimineața orașul Saigon și l-au 
arestat pe colonelul Thao. In ce 
privește soarta lui Ky, „tînăful ge
neral furios", lucrurile sînt încă 
neclare.

Deocamdată, cursa generalilor 
pentru putere continuă. Ne putem 
aștepta Ia alte răsturnări drama 
tice...

LAURENȚIU DUȚA 
Redactor la Agerpres

antisegregaționiste
poliția americană. In orașul Marlon 
(Alabama) a avut loc o demonstrație 
în sprijinul înscrierii negrilor pe lis
tele electorale la care au luat parte 
400 de persoane.

Poliția a forțat pe negri să se în
drepte către o biserică unde ’.au fost 
închiși timp de 45 de minute. In acest 
timp, alți negri s-au adunat în a- 
propierea bisericii. Ei s-au opus or
dinului poliției de a se împrăștia.

electorale
tori vor desemna pentru o perioadă 
de șase ani, 530 000 de consilieri co
munali și municipali, în 38 000 co
mune și orașe ale Franței. In toate 
orașele cu o populație depășind 30000 
de locuitori au fost încheiate o serie 
de alianțe între partide, încă de la 
primul tur de scrutin, deoarece noua 
lege electorală interzice modificarea 
ulterioară a listelor.

In rezumat, în momentul de față 
înaintea alegătorului francez Se pre
zintă trei feluri de alianțe în vederea 
alegerilor municipale: 1). Liste de 
uniune democratică, compuse din can
didați comuniști, socialiști și socia
liști unificați (P.S.U.), iar în unele 
cazuri și radicali; 2). liste centriste, 
compuse din candidați independenți, 
M.R.P., moderați, radicali și socia
liști și 3). liste de dreapta, compuse 
din candidați U.N.R., independenți, 
moderați și M.R.P.

12,30 Drag mi-e cîntecul și jocul —• 
program de muzică populară, 13,30 
Medalion: Timotei Cipariu (160 de 
ani de la naștere). Prezintă prof, 
univ. Ion Coteanu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 14,00 
Pagini alese din opere, 14,35 Soliști 
și orchestre de muzică populară, 
15,05 Muzică din filme, 16,00 Recital 
de operă, 16,30 Candidați în alegeri, 
18,35 Melodii populare, 19,50 Să dan. 
săm, 20,40 Melodii populare din 
Transilvania, 21,20 Muzică de dans.

Cinematografe
22 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 
Maria; REPUBLICA: Colaboratorul 
Ceka; PETRILA: Ocolul pămîntuilui 
în 80 de zile; LIVEZENI г Povestea 
unei veri; ANINOASA1 Quivitoq; 
LUPENI — MUNCITORESC; Ziua 
fericirii; URICANI: Tragedia opti
mistă. ,
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