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eveniment de seamă
in viața politică a țării

Modernizări
Punți aeriene 
din Govora.

experi- 
trecut.

Potrivit Decretului emis de Con
siliul de Stat, la 7 martie 1965 
vor avea loc alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională, 
precum și pentru sfaturile populare 
regionale, raionale, orășenești și co
munale. Cu acest prilej, toți cetățe
nii țării noastre care au împlinit 18 
ani. își vor exercita unul din drep
turile fundamentale înscrise în 
constituție — acela de a-și alege 
reprezentanții în organele puterii 
de stat. Aceasta va constitui o nouă 
manifestare a democratismului pro
fund al orînduirii noastre, în care 
întreaga putere politică aparține 
oamenilor muncii, pe deplin stăpîni 
ai soartei și roadelor muncii lor, 
iar toate organele puterii de stat, 
de la cele locale pînă la cel su
prem, sînt exponente ale maselor, 
exprimînd interesele și năzuințele 
lor.

Ca și în alegerile trecute, Partidul 
Muncitoresc Romîn va prezenta can
didați comuni cu sindicatele, organi
zațiile cooperatiste sătești, Uniunea 
Tineretului Muncitor, mișcarea fe
meilor, asociațiile oamenilor de 
știință și artă, cooperativele mește
șugărești, precum și 
ții obștești, în cadrul 
mocrației Populare.

Așa cum a arătat 
Gheorghiu-Dej cu prilejul constitui
rii Consiliului Național al F.D.P., 
„Frontul Democrației Populare în
truchipează unitatea și coeziunea 
poporului în jurul organizatorului și 
conducătorului încercat al operei de 
construire a socialismului — Parti
dul Muncitoresc Romîn".

Poporul nostru se pregătește pen
tru evenimentul de seamă pe care-1 
vor constitui alegerile în viața po
litică a țării cu sentimentul bucu
riei și satisfacției pe care i-1 dă 
bilanțul deosebit de bogat al realiză
rilor obținute în răstimpul de la ul
timele alegeri. în această perioadă, 
întreaga energie și putere de creație 
ale poporului nostru s-au concentrat 
în direcția realizării mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
III-lea al partidului, în vederea de- 
săvîrșirii construcției socialiste. A- 
cum, la capătul celor cinci ani care 
au trecut din șesenal, se conturează 
cu claritate perspectiva înfăptuirii 
Directivelor congresului. în indus
trie, prevederile planului au fost an 
de an îndeplinite și depășite, urmînd 
ca prin realizarea planului de stat pe 
1965 să se ajungă în ultimul an al 
șesenalului la o producție industria
lă de 2,25 ori mai mare decît în 1959, 
față de 2,1 cit s-a prevăzut la con
gres. Construirea a numeroase în
treprinderi, dotate cu tehnica mo
dernă, ca și reconstruirea și reutila- 
rea întreprinderilor vechi au făcut 
să crească considerabil potențialul 
economic al țării, creînd premisele 
unor succese și mai mari în viitor.

Un eveniment de excepțională în
semnătate petrecut în răstimpul de 
la ultimele alegeri, care a marcat o 
cotitură în opera de făurire a noii 
orînduiri, victoria deplină a socia
lismului la orașe și sate, a fost în
cheierea procesului de transformare 
socialistă a agriculturii. în acest 
proces și în pofida factorilor clima
tici nefavorabili în unii ani, pro
ducția agricolă a crescut, asigurînd 
atît hrana populației, cît și materii
le prime necesare industriei.

Măsurile care au fost luate pentru 
sporirea salariilor, intensificarea 
construcției de locuințe, lărgirea re
țelei de învățămînt și sănătate au 
determinat noi progrese în ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii, obiec
tiv fundamental al politicii partidu
lui și statului nostru.

Poporul nostru a verificat o dată 
mai mult, în decursul acestei pe
rioade, justețea și înțelepciunea po
liticii partidului, corespunzătoare în 
cel mai înalt grad intereselor lui vi
tale. De aici, încrederea nemărginită 
cu care el urmează partidul, convin
gerea sa că înfăptuind politica par
tidului va dobîndi noi și însemnate 
victorii în lupta pentru înflorirea 
patriei socialiste, pentru prosperi
tatea celor ce muncesc.

Actuala campanie electorală se 
desfășoară în condițiile în care oa
menii muncii au pășit într-un nou 
an de muncă — ultimul an al șese
nalului. Ea constituie un însemnat 
prilej de mobilizare a tuturor ce
lor ce muncesc la realizarea obiecti
velor stabilite pentru noul an de 
plenara C.C. al P.M.R. și recenta se
siune a Marii Adunări Naționale. în 
fabrici și uzine, pe șantiere, întreaga 
pregătire a alegerilor se va împleti 
strîns cu lupta pentru realizarea

alte organiza- 
Frontului De-

tovarășul Gh.

planului la toți indicii, îmbunătăți
rea calității produselor în toate ra
murile de producție, punerea în 
funcțiune la timp și în condiții opti
me a obiectivelor în construcție. La 
sate, în centrul preocupărilor se vor 
afla, în mod firesc, pregătirea în cele 
mai bune condiții a lucrărilor agri
cole de primăvară, continua întărire 
a unităților agricole socialiste, mă
surile pentru creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale.

Campania electorală va determina, 
totodată, o vastă și cuprinzătoare 
activitate politică și obștească, an- 
trenînd milioane de cetățeni la dez
baterea multilaterală a unor impor
tante probleme de interes general, 
cît și a problemelor economice, so- 
cial-cultUrale și gospodărești cu ca
racter local.

în ultimii ani au crescut și mai 
mult rolul și răspunderea sfaturi
lor populare în realizarea politicii 
partidului. Ele conduc nemijlocit 
industria locală, rețeaua comercială 
și de alimentație publică, organiza
țiile de construcții, gospodăria co
munală, învățămîntul de cultură ge
nerală, așezămintele culturale, re
țeaua sanitară etc. Sprijinindu-se pe 
masele de oameni ai muncii, stimu- 
lînd energia și inițiativa lor, sfatu
rile populare au obținut importante 
realizări, au acumulat o experiență 
bogată, au format cadre de pri- 
cepuți gospodari, devotați interese
lor poporului. Dînd prilejul unei 
largi participări a cetățenilor la 
viața politică și obștească a țării, 
campania electorală va contribui la 
îmbunătățirea continuă a activită
ții organelor locale ale puterii de 
stat, la cunoașterea mai 
și soluționarea practică a 
se probleme concrete ce 
masele celor ce muncesc.

în prezent, în întreaga țară se des
fășoară o bogată activitate pentru 
pregătirea campaniei electorale. în
cep adunări ale oamenilor muncii, 
în care se propun candidați pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare. Aceștia vor fi reprezen
tanți ai poporului — 
țărani și intelectuali, 
neri, 
cii de toate naționalitățile, 
îndoială că în rîndurile 
daților vor fi propuși cei mai buni 
dintre oamenii muncii, care se bucu
ră de respectul și încrederea cetă
țenilor și și-au cîștigat prestigiu prin 
activitatea lor politică și obștească, 
prin hărnicia și spiritul lor gospo
dăresc. în condițiile democrației so
cialiste, cînd cetățenii au largi posi
bilități de a-și spune părerea asu
pra candidaților propuși în circum
scripțiile lor, desemnarea candida
ților reprezintă o îndatorire de 
înaltă răspundere cetățenească și 
patriotică a fiecăruia. Un moment 
important în desfășurarea campa
niei electorale îl vor reprezenta în- 
tîlnirile dintre candidați și masele 
de alegători.

Puternica activizare politică a 
maselor în timpul campaniei elec
torale ridică exigențe mai înalte 
față de munca politică. Organiza
țiilor de partid, organizațiilor de 
masă le revine sarcina de a desfă
șura, în toată această perioadă, o 
activitate politică intensă și bogată 
în conținut, avînd drept obiective 
popularizarea politicii interne și ex
terne a partidului și guvernului, a 
marilor realizări obținute în cei 2O.de 
ani de la eliberare, mobilizarea oa
menilor muncii la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid, cunoaște
rea temeinică de către fiecare 
cetățean a prevederilor legii elec
torale, a drepturilor și îndatoririlor 
ce îi revin. Eficiența acestei- activi
tăți va fi cu atît mai mare, cu 
cît organizațiile de partid și orga
nizațiile de masă vor ști să folo
sească din plin întreaga gamă de 
mijloace ce le stau la îndemînă : 

’organizarea de convorbiri, confe
rințe, expoziții, seri literare, vizio
narea de filme, de programe artisti
ce etc.

Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea sînt hotărîte să în- 
tîmpine alegerile cu noi succese în 
munca lor creatoare pentru conso
lidarea orînduirii socialiste, pentru 
înflorirea patriei. întreaga campa
nie electorală, ca și alegerile de la 
7 martie vor constitui, fără îndoială, 
o nouă și viguroasă manifestare a 
adeziunii unanime a poporului față 
de politica partidului, a hotărîrii lui 
de a da viață acestei ■ politici, de a 
urma neabătut partidul pe calea 
spre viitorul luminos.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul Uzinei de produse so
dice din Govora a înregistrat în 
acest început de an primele suc
cese. Operatorii chimiști din sec
ția sodă calcinată au produs pes
te plan 362 tone sodă, întreaga 
producție fiind numai de calitate 
superioară. Din cele 1 204 tone 
sodă caustică realizate pe 10 zile, 
circa 1 000 tone sînt de calita
tea I. Depășiri de plan au fost 
obținute și la sortimentul silicat 
de sodiu. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din secțiile uzinei de 
produse sodice acordă o deose
bită atenție fabricării de produse 
cu calități superioare. In acest 
scop ei aplică o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice 
mentate încă de anul
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în fotografie :
Uzinele sodice 
servesc la încărcarea automată 

a cuptoarelor
Foto : Agerpres

Se dezvoltă
industria

Planul de stat pe acest an pre
vede importante lucrări de moder
nizare și extindere a minelor de 
cărbune existente, precum și des
chiderea altora noi. în acest scop 
s-au alocat fonduri de investiții în 
valoare de 1 244 000 000 lei. Se vor 
efectua lucrări de deschidere în 
subteran care vor contribui la creș
terea însemnată a producției de 
huilă și lignit. în bazinul carbonifer 
din Valea Jiului, în anul 1965 va in
tra în producție exploatarea minieră 
de la Dîlja, 
de 1 milion 
Se lucrează 
mine noi la 
ția de cărbune Coroiești va fi dată 
în exploatare a treia linie tehnolo
gică, a cărei capacitate va fi 
de 1 milion tone pe an. Se prevede 
o mare creștere a producției de 
lignit din noul bazin carbonifer din 
Valea Motrului. Aici se extind mi-

cu o capacitate finală 
tone de huilă pe an. 

și la deschiderea unei 
Paroșeni. La prepara-

de mașini și utilaje

temeinică 
numeroa- 
preocupă

muncitori, 
femei, ti- 

militari, oameni ai mun- 
Fără 

candi-

minieră
nele de lignit de la Leurda și Ho- 
răști și se vor începe lucrările de 
deschidere la noua mină de la Ploș- 
tina. Tot în anul acesta vor intra 
în producție două mari complexe 
miniere : Ia Leșul Ursului și Moldo
va Nouă. Numai producția comple
xului minier Moldova Nouă este de 
30 ori mai mare decît întreaga pro
ducție de minereuri cuprifere a Ro- 
mîniei anului 1938. La Uzina de 
preparare a minereurilor de fier din 
Teliuc va intra în producție prima 
linie tehnologică de 1 milion tone 
pe an, care va asigura furnalelor 
Hunedoarei concentrate de mine
reuri de calitate superioară. în 
munții Pădurea Craiului va fi dată 
în exploatare o instalație de pre
parare a bauxitei extrasă de la Do- 
brești (capacitate anuală : 250 000 
tone) care va livra materia primă 
pentru fabricarea aluminei.

în întreprinderile constructoare de 
mașini continuă cu bune rezultate mo
dernizarea mașinilor și utilajelor aflate 
în funcțiune, acțiune care creează con
diții pentru mărirea capacităților de 
producție cu investiții minime. Pînă a- 
cum au fost modernizate peste 5 100 
de mașini-unelte și utilaje, iar alte 
1 700 urmează a fi perfecționate în 
cursul acestui an. Cu anumite modifi
cări constructive și prin echiparea cu 
diferite dispozitive și aparate, mașinile 
modernizate pot fi folosite cu randa
mente mai ridicate, egale sau apropiate 
celor ale mașinilor noi. De exemplu, 
la numeroase strunguri vechi, prin în
zestrarea lor cu dispozitive de strun- 
jit, randamentul a crescut cu 15— 
30 la sută. La unele tipuri de freze, 
raboteze și alte mașini-unelte au fost 
adaptate comenzi automate și semiau
tomate, mărindu-li-se astfel productivi
tatea muncii în medie cu 20 la sută. Re
zultate bune în modernizarea utilajelor 
au obținut colectivele Uzinelor de 
tractoare și „Steagul Roșu“ din Brașov, 
„1 Mai“ din Ploiești, „Electroputere“- 
Craiova și altele, unde s-a făcut o 
muncă organizată în această direcție.

Un festival cu milioane 
de spectatori
• Duminică începe etapa a doua a Festivalului 
filmului pentru sate • Inițiative care merită extinse

înfăptuind politica

Telegrame ale conferințelor de partid

Conferințele de partid ale orga
nizațiilor raionale Luduș, Cîmpulung 
Moldovenesc, Fălticeni, Beiuș, Pia
tra Neamț, Lăpuș și conferința or
ganizației orășenești de partid Foc
șani au trimis Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej telegrame în care se relatează 
succesele obținute de oamenii mun
cii, sub conducerea organizațiilor de 
partid, în înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

Făcînd bilanțul realizărilor dobîn- 
dite, delegații la conferința organi
zației raionale de partid Luduș in
formează conducerea partidului că 
oamenii muncii din raion, romîni și 
maghiari, au îndeplinit și depășit 
planul producției industriale, globa
le și marfă, pe anul 1964 și au adus 
o prețioasă contribuție la creșterea 
potențialului energetic al țării prin 
punerea în funcțiune a celor două 
grupuri electrogene de cîte 100 MW 
la termocentrala Luduș.

Telegrama conferinței raionale de 
partid Piatra Neamț arată că planul 
producției globale a fost îndeplinit 
pe raion în proporție de 107,5 la 
sută, iar cel al producției marfă în 
proporție de 106,7 la sută, realizîn- 
du-se peste plan produse în valoare 
de 51 milioane lei. Cooperativele 
agricole de producție, avînd în per
manență sprijinul statului, au reușit 
ca la majoritatea culturilor și în 
sectorul zootehnic să obțină produc
ții superioare anilor precedenți. 
Constructorii grupului de șantiere 
Bistrița-aval au reușit să pună 
în funcțiune la termenele sta
bilite hidrocentralele Buhuși, Pîn-

garați, Zănești, Costișa, care, alături 
de centrala hidroelectrică „V. I. 
Lenin" de la Stejarul, furnizează 
economiei naționale cantități spo
rite de energie electrică.

Ca urmare a politicii înțelepte a 
partidului — se spune în telegrama 
conferinței raionale Beiuș — pe har
ta raionului au apărut noi unități 
industriale : întreprinderea minieră 
Bihor, Uzina de utilaj minier, Fa
brica de binale, întreprinderea de 
exploatare a bauxitei Dobrești și 
altele. Delegații la conferință infor
mează conducerea de partid și de 
stat că pe întreg raionul planul pro
ducției globale și marfă a fost înde
plinit și depășit ; planul productivi
tății muncii a fost realizat în pro
porție de 106,5 la sută, obținîndu-se 
43 milioane lei beneficii peste plan.

Conferința organizației raionale 
de partid Fălticeni informează că 
unitățile de industrializare a lem
nului din raion au îmbunătățit ca
litatea produselor, realizînd în ace
lași timp importante 
beneficii peste plan, 
agricole de producție 
producții medii la hectar mai mari 
cu 180 kg la grîu, 365 kg la porumb

economii și 
Cooperativele 

au obținut

și 1 700 kg la cartofi față de anul 
1963.

Muncind cu entuziasm — se a- 
rată în telegrama trimisă de con
ferința raională de partid Lăpuș — 
oamenii muncii din raion au rea
lizat și depășit sarcinile de plan pe 
anul 1964. La producția globală s-a 
obținut un spor de 1,8 la sută față 
de plan, iar la producția marfă de 
7,1 la sută. Economiile realizate la 
prețul de cost depășesc suma de 2 
milioane lei.

în telegrama conferinței raionale 
de partid Cîmpulung Moldovenesc 
se menționează că muncitorii fores
tieri, conduși de către organizațiile 
de bază, au dat peste plan 13 000 
mc bușteni și lemn rotund rășinoa- 
se, 2100 mc cherestea, mai mult 
de 2 000 mc celuloză. La fazele do- 
borît-secționat mecanizarea lucră
rilor a atins procentul de 58 la sută, 
iar la încărcatul mecanic 68 la sută, 
ceea ce reprezintă o depășire a pre
vederilor Directivelor Congresului al 
III-lea al

Orașul 
telegrama 
partid — 
socialiste, 
intra în probele tehnologice moder
na fabrică de confecții, obiectiv in
dustrial care se adaugă la celelalte 
obiective ridicate în orașul Focșani.

în telegramele trimise, delegații 
prezenți la conferințele raionale și 
orășenești de partid își exprimă 
puternicul lor atașament față de 
politica înțeleaptă a partidului și se 
angajează să lupte cu abnegație 
pentru a traduce în fapte hotărîrile 
partidului și guvernului.

P.M.R.
Focșani — menționează 
conferinței orășenești de 

cunoaște ritmul înnoirilor 
în foarte scurt timp va

Stabilirea de relații diplomatice intre R. P. Romină
și Republica Islamică Mauritania

în dorința unei mai bune cunoaș
teri reciproce și a dezvoltării colabo
rării dintre cele două țări, guvernele 
Republicii Populare Romîne și Re-

publicii Islamice Mauritania au ho- 
tărît să stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă.

(Agerpres)

Odată cu ultima lună a vechiului 
an, căminele culturale au cunoscut ani- 
mafia determinată de începerea primei 
etape a Festivalului filmului pentru sate. 
Actuala edijie a acestui festival intrat în 
tradiție se desfășoară în condițiile unei 
dezvoltări substanțiale a bazei materiale 
a cinematografiei în satele noastre. In 
1964, rețeaua cinematografelor sătești a 
crescut cu 700 de unități, totalizînd, în 
prezent, aproape 5 300 de cinematogra
fe, cărora li se adaugă caravanele me
nite să ducă filmul în comunele încă 
necineficate.

Presa a relatat despre interesul cu 
care au fost primite filmele prezentate 
în cadrul festivalului și variatele mani
festări organizate cu acest prilej. Numă
rul spectatorilor? Cifrele, de ordinul su
telor de mii, au suferit de la o zi la 
alfa modificări însemnate, lată cîteva 
exemple în prima etapă a festivalului, 
numai în șapte raioane din regiunea Ba
nat, sălile cinematografelor sătești au 
fost populate de aproape 580 000 de 
participanți, iar în regiunea Cluj numărul 
lor s-a ridicat la aproximativ 500 000. 
Asemenea cifre exprimă dorința ma
relui .num.ăr de spectatori de a 
se instrui, de a-și lărgi orizontul. Iar ima
ginile cinematografice, prin limbajul lor 
sugestiv, sînt în măsură să aducă o mare 
contribuție la ridicarea nivelului lor po
litic și cultural, să le îmbogățească cu
noștințele din cele mai variate domenii. 
Cifrele menționate își vădesc cu adevă
rat importanța dacă ne gîndim la accesibi
litatea și forța 
nematografice.

în cele mai 
festivalului au 
tate în găsirea 
five de prezentare. Filmele agrozooteh
nice au fost grupate, după cum se știe, 
pe cicluri tematice, pentru a urmări în
deaproape programele de învățămînt ale 
cercurilor agrozootehnice. în numeroase 
localități din țară (bunăoară Nușfalău, 
Zăuan, Uileacu de Beiuș din regiunea 
Crișana), cu prilejul proiecțiilor au fost 
organizate expoziții agricole și standuri 
de cărți ; în raionul Vișeu din Maramu
reș, inginerii cooperativelor agricole de 
producție din leud, Dragomirești, Vișeul 
de Jos, Leordina au purtat discuții 
cu cursanfii cercurilor agrozootehnice pe 
marginea documentarelor prezentate în 
cadrul festivalului, iar în comuna Uliești 
din regiunea Argeș, acestea au constituit 
obiectul unui concurs „Cine știe, cîștigă". 
Din regiunea Dobrogea aflăm despre 
deplasările caravanelor cinematografice 
în gospodăriile agricole de stat și în 
S.M.T.-uri cu filme care oglindesc expe
riența organizării muncii în brigăzile de 
tractoare,. mecanizarea lucrului la fer
mele de animale, executarea lucrărilor 
agricole la un înalt nivel calitativ etc. 
Exemple asemănătoare ar putea fi citate 
din mai toate regiunile țării. Și în ce 
privește filmul artistic, buna populari
zare, organizarea unor acțiuni cultural- 
educative pregătite cu grijă au contribuit 
la succesul primei etape a festivalului.

Experiența pozitivă acumulată pînă 
acum merită să fie larg generalizată în 
cea de-a doua etapă a Festivalului fil
mului pentru sate, care începe dumini
că. în același fimp, comitetele de cul
tură și artă, întreprinderile cinematogra
fice sînt chemate să ia măsuri penfru a 
preîntîmpina repetarea unor neglijențe 
semnalate în desfășurarea primei etape. 
Astfel, e necesar să fie respectate rigu- 

programările pentru

Se anunță filme noi la căminul cul
tural din comuna Otopeni de lingă 

București
Foto : R. Costin

de influențare a arfei ci-

multe locuri organizatorii 
dat dovadă de ingeniozi- 
unor forme cit mai atrac-

mai repeta situații ca aceea înfîlnită 
în raionul Cîmpina, unde în cinci co
mune au fost trimise alte filme decît 
cele ce fuseseră anunțate și penfru 
care se pregătiseră materiale de 
popularizare. Ar trebui acordată toată 
atenția și verificării la timp a aparatelor 
de proiecție, a instalațiilor ; subaprecie
rea acestei cerințe a făcut ca în cîteva 
raioane (Găești, de pildă), unele cine
matografe sătești să funcționeze neco
respunzător. Au existat și cazuri cînd în 
sălile de cinematograf au fost organizate 
alte manifestări decît acelea prevăzute 
în programul festivalului ; în unele loca
lități, cum ar fi comunele Bercu și Răfești 
din regiunea Maramureș, sălile erau prost 
întreținute.

Succesul deplin al celei de-a doua 
etape a Festivalului filmului pentru sate 
este condiționat de interesul cu care or
ganele locale, activiștii culturali se vor 
ocupa, în continuare, de această impor
tantă manifestare cultural-educativă. Me
rită relevată acțiunea Comitetului raional 
de cultură și artă din raionul Brăil^, care 
a inițiat un concurs cu premii penfru cel 
mai bun cămin cultural. Concursul a fost 
extins în toată regiunea prin grija comi
tetului regional de cultură și arfă ; un 
loc de frunte în aprecierea activității că
minelor va reveni felului cum se desfă
șoară festivalul filmului. Un concurs între 
Cinematografele sătești pentru cea mai 
bună organizare a festivalului are loc și 
în regiunea Oltenia. La Santău, în raionul 
Cărei, pentru îndrumarea directorilor de 
cămine culturale s-a ținut o consfătuire 
intitulată „Cum organizăm un simpozion 
pe tema filmului".

Peste cîteva zile, în restul comunelor 
din țară, care nu au fost cuprinse în pri
ma etapă a festivalului, va începe cea 
de-a doua etapă a sa. Iar reușita acestei 
acțiuni trebuie să fie pe măsura condi
țiilor materiale create și a popularită
ții de care se bucură în mediul rural 
tradiționalul Festival al filmului.

Radu CONSTANTINESCU

I <
Imagine nocturnă (la întîlniiea bulevardului 1 Mal cu Calea Grlvițel din Capitalâ) Foto : M. Andreescu

Ședința Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia

La 19 ianuarie a.c. se va întruni la Varșovia Comitetul Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. (Agerpres)

TRASEE, CURSE
AUTOBUZE NOI

în urma unor propuneri făcute de 
cetățenii din diferite regiuni, Direcția 
generală a transporturilor-auto a în
ființat noi trasee și curse de autobuze 
pentru transportul călătorilor. Printre 
traseele nou înființate se numără : Fă- 
get-Bichigi, Baia Mare-Asuajul de Sus, 
Cărbunești-Filiași-gară, Tg. Jiu-Mătă- 
sari, Botoșani-Roman-Vorniceni, Hațeg- 
Silvașul inferior, Cîmpulung Moldove- 
nesc-Ciumîrna. Au fost puse în circu
lație curse suplimentare pe traseul De- 
va-Ohaba, Deva-Brad și Deva-Dobra. 
Numeroase trasee ale curselor de auto
buze au fost prelungite. Autogara din 
orașul Slatina a fost mutată într-un lo
cal corespunzător lingă gară. în primele 
zile ale acestui an autobazele I.R.T.A. 
din regiunile Maramureș, Hunedoara, 
Brașov, Cluj, Oltenia, Suceava, Plo
iești, Argeș au fost dotate cu 112 auto
buze noi de fabricație romînească tin 
T.V.-7.
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SEMINȚE VALOROASE
LA BAZA SPORIRII RECOLTELOR W. BORCHERT

Folosirea semințelor de cea mai bună calitate con
stituie unul dintre mijloacele principale pentru spo
rirea producției agricole Datorită măsurilor luate de 
stat, în ultimii ani s-au asigurat mari cantități de se
mințe din soiuri superioare și hibrizi de mare pro
ductivitate. O dată cu continuarea acțiunii de produ
cere a semințelor valoroase la toate culturile, este 

O latură imp<

necesar ca întreaga cantitate de sămînță existentă sa 
fie condiționată, tratată și păstrată în cele mai bune 
condiții pînă la sosirea timpului optim de semănat. 
De mare însemnătate este repartizarea semințelor pe 
baza cerințelor locale, transportul și depozitarea lor în 
cel mai scurt timp în unitățile agricole.

rtantă
a activității stațiunii

Una din sarcinile stațiunilor ex
perimentale este de a produce 
cantități mari de semințe din soiu
rile și hibrizii cei mai productivi, 
în legătură cu această problemă, 
corespondentul nostru pentru re
giunea Oltenia a avut o convor
bire cu tov. FI. Ciobanu, candidat 
în științe agricole, directorul Sta
țiunii experimentale Șimnic.

Pe lingă activitatea de cercetare pro- 
priu-zisă, Stațiunea experimentală agri
colă Șimnic-Craiova are și sarcina de a 
produce sămînță din soiurile cele mai 
potrivite atît la cereale, plante tehnice 
cit și la culturile legumicole. Producerea 
de sămînță este încredințată celor mai 
buni specialiști din stațiune, care execuhă 
riguros toate lucrările impuse în vederea 
obținerii unui material cu valoare biolo
gică ridicată.

Loturile semincere se amplasează pe 
terenuri corespunzătoare, într-un sol bine 
pregătit și fertilizat. Cele pentru produ
cerea de sămînță la plantele alogame 
{porumb, sorg, floarea-sor alui) se sea
mănă izolate, pentru a se -"vita impuri- 
ficarea materialului Avîndu-se în vedere 
cerințele deosebite ale liniilor consang- 
vinizate de porumb și sorg pentru boa
be, acestea se cultivă în condiții de iri
gare pe terenul fertil aluvial de la sec
ția Coțofeni. Plivitul biologic — înde-

Prin cîteva depozite
La depozitele întreprinderii Agro

sem, din Brăila, Focșani, Tecuci și 
Galați, pe care le-am vizitat zilele 
trecute am constatat o vie animație. 
Camioane ale gospodăriilor de stat 
și ale cooperativelor agricole de pro
ducție transportau de aici cantită
țile de semințe ce vor fi semănate în 
primăvară în depozite s-a asigurat 
în cea mai mare parte sămînță de 
porumb necesară. Ea este păstrată 
în bune condiții. în saci etichetați. 
Pînă acpm gospodăriile de stat au 
ridicat din depozitele întreprinderii 
Agrosem 870 tone de sămînță de po
rumb, iar cooperativele agricole de 
producție peste 3 700 tone. Cea mai 
mare cantitate de sămînță de po
rumb a tost calibrată la stația de 
la Vădeni, de lîngă Brăila. între
prinderea Agrosem a asigurat 
peste 200 tone mazăre, sămînță de 
lucerna, de diferite legume. Bazele 
din regiunea Galați au pus la dispo
ziția unităților agricole cultivatoare 
de plante tehnice 160 tone sămînță 
de in. 165 tone sămînță de ricin etc.

Buni gospodari, membrii coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Mircea Vodă, raionul Fă- 
urei, și-au procurat de la depo
zitul Agrosem din Brăila întrea
ga cantitate de sămînță de po
rumb necesară. Ea este păstrată în 
magazii curate, în saci. De la depo
zitul din Brăila au ridicat întreaga 
cantitate de sămînță de porumb și 
cooperativele agricole de producție 
din Ianca, Dedulești și altele, 
în raioanele Brăila și Făurei 
pregătirea semințelor pentru campa
nia agricolă de primăvară se apropie 
de sfîrșit. Schimbul de semințe se 
desfășoară cu încetineală în raioa
nele Focșani, Bujor și Galați. Pînă 
acum cîteva zile cooperativele agri
cole de producție din comunele Mil-

ȘTIRI
din învățămîntul de partid
Cursuri noi
In regiunea Oltenia au început să 

funcționeze în ultimul timp cursuri 
de partid formate prin gruparea 
mai multor cercuri de același fel 
existente în cadrul unei întreprin
deri, instituții sau comune mai mșri. 
Este vorba pînă acum de 12 cursuri 
pentru statutul P.M.R., 14 pentru 
problemele de bază ale politicii 
partidului, 3 pentru istoria P.M.R. 
anul II și unul pentru economie 
concretă, numărînd în total peste 
3 000 de cursanți. Gruparea aceasta, 
făcută pe baza unui temeinic studiu 
prealabil, a creat posibilitatea de a 
selecționa mai atent propagandiștii, 
reducînd numărul lor

Responsabilii noilor cursuri sînt 
propagandiști dintre cei mai buni, 
cu o temeinică pregătire. Comitetul 
raional sprijină aceste cursuri și prin 
trimiterea de lectori. La cursul de 
problemele de bază ale politicii par
tidului de la uzinele Sadu, de pildă, 
tov. Petre Stegăroiu, consultant al 
cabinetului raional Tg. Jiu, a ți
nut de curînd lecția: „învățătu
ra marxist-leninistă despre clasele 
sociale, stat și revoluție. Capitalis
mul — ultima orînduire împărțită în 
exploatați și exploatatori". La cursul 
de probleme de bază ale politicii 
partidului anul II, organizat în co
muna Dăbuleni, lecția despre dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole a fost ținută de 
tov. Florea Mircea, secretar al Co
mitetului raional de partid Corabia. 

părtaiea plantelor netipice soiului sau li
niei — este lucrarea principală. Ea cere 
specialistului cunoașterea amănunfită a 
însușirilor morfologice și fiziologice pe 
care le are materialul respectiv. Contro
lul în cîmp al purității biologice este fă
cut personal de către cercetătorii res
ponsabili ai lotului, ajutați de echipe de 
muncitori cu practică îndelungată în a- 
ceastă lucrare. La porumbul hibrid se 
execută riguros castratul plantelor mamă, 
întrucît această lucrare constituie veriga 
esenfială din procesul tehnologic al pro
ducerii de sămînfă.

Calitatea seminfei este mult influen- 
fată și de modul de recoltare, condițio
nare și păstrare. Loturile semincere se re
coltează la deplina maturitate biologică 
a seminfei, iar manevrarea în timpul re
coltatului și transportului se face cu aten- 
fie pentru a se evita amestecurile meca
nice dintre soiuri.

Ca rezultat al măsurilor luate, stafiu- 
nea a produs an de an canfifăfi tot mai 
mari de semințe în 1964 au fost puse 
la dispozifia unităților agricole socialiste 
1 144 tone grîu de toamnă, 230 tone po
rumb dublu hibrid, 130 tone sorg hibrid. 
După cum se vede din aceste cifre, una 
din preocupările de seamă ale stațiunii 
este asigurarea unor cantități mari de să
mînfă de grîu de toamnă. Se produce 
sămînță din soiul semiinfensiv nr. 301 și

cov. Gologanu și Vulturu nu ridica
seră de la depozitele Agrosem să- 
mînța de porumb prevăzută. Mai 
mulți ingineri și președinți ai coope
rativelor agricole de producție din 
raioanele amintite au semnalat că 
depozitele Agrosem nu au asigurat 
pînă acum întreaga cantitate de să
mînță din hibrizii de porumb pre- 
văzuți a fi însămînțați în primăvară 
în zonele respective. La bazele de 
recepție este necesar să fie urgen
tate pregătirea și condiționarea se
mințelor care urmează să fie ridi
cate de către unitățile agricole.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

In laboratorul regional pentru controlul semințelor — București se ana
lizează. calitatea probelor de semințe

Foto : M. Andreescn

Modul cum se desfășoară noile 
cursuri este urmărit îndeaproape de 
comitetele raionale și orășenești, ca 
și de biroul comitetului regional de 
partid.

Cunoștințe multilaterale
Anul acesta, pe lîngă Comitetul 

raional de partid Bistrița, regiunea 
Cluj, funcționează o școală econo
mică serală și o secție a acesteia la 
Fabrica de hîrtie din Prundul Bîr- 
găului. La cursurile școlii participă 
muncitori, tehnicieni, ingineri și alți 
oameni ai muncii. Comitetul raio
nal de partid se îngrijește ca 
lecțiile să fie expuse de cei mai 
pregătiți lectori și propagandiști. 
Pentru a se realiza o legătură 
strînsă între conducătorii de semi- 
narii și cursanți, s-a stabilit ca pro
pagandistul să conducă aceeași 
grupă pe întreaga perioadă de doi 
ani, cît durează școala.

Una din principalele noastre 
preocupări este legarea strînsă a 
invățămîntului de viață, de proble
mele economice concrete specifice 
raionului. în acest scop, am consi
derat necesar să completăm progra
mul de învățămînt cu unele expuneri 
de tehnică industrială, ca tehnolo
gia exploatării și prelucrării lem
nului, procesul de fabricare a hîr- 
tiei, organizarea șantierelor de con
strucții etc.

în măsura în care timpul ne per
mite, programăm conferințe pe 
teme de cultură generală. Au fost 

din soiul intensiv Bezosfaia 1, care sînt 
răspîndite în unitățile agricole din regiu
nea Oltenia. Pentru 1965, cantitatea de 
sămînfă de grîu va spori cu 243 tone țață 
de cea livrată în 1964.

In ce privește perspectiva anilor vii
tori, la stafiune se prevede lărgirea sor
timentului de plante prin producerea de 
sămînfă de floarea-soarelui, cînepă și in 
pentru fuior. Acordîndu-se o egală im- 
portanfă plantelor de nutref, începînd 
din 1965 se înfiinfează loturi speciale pen
tru producerea seminfelor de ieguminoase 
și graminee perene.

Producerea seminfelor de legume a 
început din 1958 și se face la secfia 
Ișalnifa. Pentru obținerea unor producfii 
superioare s-au aplicat o serie de mă
suri agrotehnice, caracteristice culturilor 
semincere de legume. Rezultatele obfi- 
nute sînt din cele mai bune. La tomate, 
vinete, ardei gras și gogoșar se produc 
anual circa 700 kg de sămînfă din soiu
rile raionate și soiurile noi. La mazăre și 
la fasolea de grădină se asigură în me
die 50 000 kg de sămînfă din soiurile 
noi introduse în cultură. Se mai produc 
cantități mari de semințe de bostănoase, 
pepeni galbeni, verzi, castravefi de 
cîmp și de răsadnifă, de legume bianuale, 
cum sînt vărzoasele, rădăcinoasele (pă
trunjel, morcov, felină) și bulboasele 
(ceapa, usturoiul și prazul). La secfia 
Ișalnifa se mai produc în medie 20—25 
kg semințe de flori anuale și 40—50 000 
butași de flori bianuale și gla- 
diole. In total, în 1964 s-au obținut 
110 480 kg semințe de legume, din care 
10 760 kg elită și superelită.

Colectivul de cercetători și ingineri din 
stafiune își propune pe viitor să lăr
gească lucrările de producere de se
mințe și să îmbunătățească în continuare 
indicii calitativi la sămînfă produsă. In 
acest scop se execută experienfe și cer
cetări în legătură cu valoarea biologică 
a seminfei din diferite verigi ale proce
sului de producere de sămînfă, se fac 
studii privind repaosul seminal al semin
țelor de grîu recoltat în diferite faze de 
coacere, se studiază biologia înfloritului 
la sorgul hibrid pentru boabe, se cau*ă  
forme androsterile la semincerii de ceapă 
etc. In felul acesta se vor putea obfine 
rezultate tot mai bune în ridicarea con
tinuă a indicilor de calitate la semințele 
produse.

apreciate de către cursanți expune
rile „Folclorul și influența lui asu
pra literaturii culte", „Scriitori de 
seamă ai literaturii noastre înainte 
de 23 August 1944", „Dezvoltarea li
teraturii noastre realist-socialiste 
după 23 August 1944", „Descoperiri 
arheologice pe teritoriul raionului 
Bistrița" etc.

Vasile ILOVAN
directorul Cabinetului raional 
de partid Bistrița

Cicluri de expuneri
Răspunzînd dorinței exprimate de 

membrii de partid și de alți oa
meni ai muncii, Comitetul raional 
de partid Caracal a dat o mai mare 
extindere propagandei prin confe
rințe. Pe lîngă cabinetul raional au 
fost organizate mai multe cicluri de 
expuneri care sînt audiate lunar de 
specialiști din agricultură, medici, 
lucrători din comerț etc.

Programul conferințelor pentru 
ingineri agronomi, zootehniști, me
dici veterinari și tehnicieni agricoli 
prevede șase teme, printre care: 
„Politica P.M.R. de dezvoltare echi
librată a economiei pe baza indus
trializării socialiste", „Rolul intelec
tualității din agricultură în înflori
rea economică și culturală a satelor 
patriei noastre", „Relațiile agrare 
între țările Pieței comune ; contra
dicțiile interimperialiste în domeniul 
agriculturii".

Pentru medici și farmaciști s-au 
organizat două cicluri de expuneri:

Produterea, 
păstrarea și folosirea 
semințelor

Consiliul agricol raional Salonta a 
luat măsuri temeinice ca produce
rea, păstrarea și folosirea semințe
lor să se facă în cele mai bune con
diții. Unitățile agricole au fost îndru
mate să aleagă cele mai productive 
soiuri de semințe folosite în cultură.

La consfătuirea pe tema culturii 
griului ținută în august 1964, nume
roși specialiști au subliniat că în zona 
de șes a raionului Salonta soiul Be- 
zostaia I s-a comportat cel mai 
bine. în cooperativa agricolă de pro
ducție din Roit s-au obținut de pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu 
din acest soi cîte 2 490 kg la hectar, 
iar la cea din Ghiorac — cîte 2 345 
kg. în zona colinară a raionului a 
dat rezultate satisfăcătoare soiul 
Harach. Unitățile agricole care n-au 
ținut însă seama de comportarea di
ferită a soiurilor de grîu au obținut 
recolte sub posibilități.

Experiența dobîndită a determinat 
conducerile cooperativelor agricole 
de producție, pe specialiști să acorde 
toată atenția alegerii soiurilor și am
plasării culturilor. în toamnă s-au 
delimitat loturile pentru producerea 
semințelor, avîndu-se în vedere ne
cesarul de sămînță din soiurile cele 
mai productive S-au luat măsuri ca 
loturile semincere să fie amplasate 
pe cele mai bune terenuri, supra- 
veghindu-se îndeaproape aplicarea 
întregului complex de măsuri agro
tehnice.

Preocupîndu-se de asigurarea unui 
material valoros pentru toamna anu
lui 1965, cooperativele agricole din 
raion au însămînțat pentru produ
cerea de sămînță o suprafață de 
3 331 hectare cu grîu. Loturile se
mincere au fost delimitate la fiecare 
gospodărie, stabilindu-se și comple
xul de măsuri agrotehnice pentru în
treaga perioadă de vegetație.

Ținînd seama de rezultatele bune 
obținute în producție, unitățile agri
cole și-au propus ca în primăvară 
să folosească-numai semințe de po
rumb dublu hibrid generația I, care 
vor fi asigurate de întreprinderea 
regională Agrosem. Pînă în prezent, 
din cantitatea de 293 tone semințe 
de porumb repartizată raionului Sa
lonta, cooperativele agricole au ridi
cat din depozitele Agrosemului 138 
tone, acțiunea fiind în plină desfă
șurare. în ce privește floarea-soa
relui și sfecla de zahăr. întreagș can
titate de shmînță din soiurile raio
nate este asigurată de către unitățile 
contractante.

Condiționarea semințelor a început 
în multe cooperative agricole. Con
siliile de conducere ale acestora ma
nifestă interes pentru pregătirea și 
selecționarea materialului seminper, 
pentru verificarea puterii de germi
nație, astfel încît semănatul culturi
lor să se poată face la timpul optim.

Cooperativele agricole se îngrijesc 
de păstrarea și depozitarea în cele 
mai bune condiții a celor 734 tone 
semințe destinate însămînțărilor de 
primăvară. în acest scop, în nume
roase unități, printre care cele din 
Salonta, Ateaș, Mădăras, Ghiorac, 
Ținea, Batăr și altele, au fost luate 
măsuri pentru a se evita amestecul 
și degradarea semințelor Lotizarea 
și etichetarea lor s-au făcut astfel 
încît fiecare soi să corespundă din 
punct de Vedere al purității și al ca
lității prescrise.

Măsurile luate pînă acum sînt o 
chezășie că în acest an se vor folosi 
numai semințe valoroase, care vor 
contribui la sporirea producției 
agricole.

Ing. Gh. LAZA
președintele Consiliului agricol 
raional Salonta

unul pentru cei din oraș și altul 
pentru cei din satele raionului. Pe 
lîngă teme privind probleme prin
cipale ale politicii partidului, sînt 
prevăzute și unele teme ca : „Criza 
ideologiei și culturii burgheze con
temporane", „Unitatea dintre orga
nism și mediu în lumina materia
lismului dialectic" etc. Expunerile 
sînt ținute de lectori cu pregătire 
superioară politică, ideologică și cul
turală, unele din ele fiind urmate 
de discuții.

Intîlnirile lunare la ciclurile de 
expuneri nu solicită cursanților de
plasări speciale, ele fiind progra
mate în perioada cînd aceste cadre 
sînt convocate de către sfatul popu
lar raional pentru instructajul pro
fesional.

Primele rezultate ale acestei for
me de studiu, interesul manifestat de 
cursanți ne îndreptățesc să apreciem 
că ea corespunde unor nevoi reale și 
oferă posibilități celor ce o urmează 
pentru a-și ridica nivelul lor ideo
logic.

Gheorghe VLAD 
secretar al Comitetului 
raional de partid Caracal

Materiale intuitive
Punctul de consultații de ia Șan

tierul naval Galați constituie un 
sprijin real pentru cei ce studiază 
sau predau în cadrul învățămîntu- 
lui de partid de pe șantier. Deseori, 
propagandiștii vin aci pentru a stu
dia diferite materiale, a discuta 
planurile de lecții, de seminarii. Tot 
aici se dau consultații.

în afară de cărțile ce stau la dis
poziția celor ce studiază, la punctul 
de consultație se găsește mult ma
terial intuitiv și documentar. Sche
me, grafice, planșe exprimă suges
tiv fenomenele economice din ca
drul șantierului, cum sînt: dinamica 
creșterii producției globale și pro
ducției marfă în cinci ani ai planu-

„P Ă P Ă D I A“
Dintre prozatorii vest-germani din 

perioada imediat postbelică, Wolf
gang Borchert avea să se remarce 
într-un scurt răstimp ca un strălu
cit talent scriitoricesc în conștiința 
căruia evenimentele grave ale timpu
lui lăsaseră urme adinei. Sfîrși- 
tul prematur al scriitorului (moare 
în 1947 în virstă de douăzeci și șase 
de ani) întrerupea o febrilă activi
tate creatoare a cărei expresie o 
constituie operă sa, publicată și la 
noi, nu de mult, în volumul selectiv 
intitulat „Păpădia".

Intr-o manieră care exclude liris
mul dulceag, convențiile și divaga
țiile fanteziste, în pagini de fină ob
servație analitică și, în același timp, 
de o pronunțată factură poetică. 
Wolfgang Borchert refăcea realul și 
dramaticul itinerar pe care l-a stră
bătut ca soldat sau ca deținut prin 
noaptea de coșmar a ororilor naziste

în scurte povestiri scriitorul a dez
văluit consecințele tragice pe care 
le-a avut războiul hitlerist asupra 
tinerei generații, creînd în numeroa
se pagini un cadru simbolic impre
sionant. Oamenii acționează cu sen
timentul că participă la o cauză ne
fastă, străină de aspirațiile lor („Pa
tru soldați", „Zăpadă multă, multă"). 
Peste pustiul dezolant al pămînturi- 
lor înzăpezite, în care soldații ve
ghează neliniștiți, se aștertie ca un 
lințoliu cerul opac de iarnă. Vizibil 
înclinat spre pictural, scriitorul fo
losește tonurile întunecate, uneori 
discordante, care conferă imaginilor 
o mare plasticitate. O pată cenușie 
pe albul imaculat al zăpezii repre
zintă o victimă omenească („Fratele 
meu palid"); o dungă roșiatică pro
iectată pe fundalul întunecat al nop
ții indică un sat incendiat („Pisica 
degerase în zăpadă").

H. LAXNESS

OAMENI INDEPENDENT!
Personalitatea lui Halldor Laxness 

s-a impus în literatura universală 
prin mesajul profund umanist al cre
ației sale, inspirată de viața aspră 
din patria sa, străvechea „țară a 
ghețurilor" din epopeile nordice. Ro
manul „Oameni independenți" se 
înfățișează ca o puternică afirmare 
a umanității însetate de dreptate și 
de libertate, a unei umanități demne 
și neîncovoiate în fața vitregiei îm
prejurărilor sociale și a unei naturi 
ostile. în decorul straniu al cîmpiilor 
înghețate, răscolite de viscole, figura 
eroului lui Laxness, Bjartur, se ridi
că monumentală, plină de forță. Nă
zuința de a-și statornici o situație 
care să-i îngăduie o viață indepen
dentă se traduce printr-o exemplară 
dîrzenie, o tărie de caracter care a 
împrumutat ceva din asprimea pei
sajului țării sale.

Puterea morală a eroului lui Lax
ness derivă din conștiința acută a 
dreptății unei cauze, din încrederea 
în finalitatea muncii omenești. Mun
ca e crezul lui Bjartur, mijlocul cu 
ajutorul căruia el e convins că va 
învinge obstacolele de tot felul ce-i 
stau în față. Gesturile țăranului 
acestuia dîrz, pietros (comparat cu 
temei, în prefața semnată de Vale- 
riu Rîpeanu, cu Ion al lui Liviu Re- 
breanu), se dovedesc îndreptate spre 
un scop mult mai cuprinzător de
cît acela al dobîndirii propriei bu- 
năstări. Lupta lui Bjartur urmărește, 
de fapt, nu numai independența sa.

lui șesenal, reducerea cheltuielilor 
pentru construcția unei nave, facto
rii care contribuie la creșterea pro
ductivității muncii. Recent au fost 
confecționate planșe care cuprind 
principalii indicatori pe anul 1965.

Aceste materiale sînt folosite cu 
bune rezultate de către propagan
diști la expunerea lecțiilor. Se cere 
ca în viitor colectivul punctului de 
consultație să se străduiască ca ma
terialul intuitiv să fie în permanen
ță adus la zi și să cuprindă o tema
tică din ce în ce mai bogată.

I. PALAMIUC 
membru al comitetului 
de partid al Șantierului naval 
Galați

De ce nu putem ține 
seminariile

Cînd în toamna trecută mi s-a 
încredințat sarcina de a conduce 
cercul de studiere a economiei și 
organizării producției în cooperati
va agricolă de producție din Bros- 
căuți-Dorohoi, am încercat un sen
timent de bucurie și am hotărît să 
fac totul pentru a obține rezultate 
cît mai bune. Strădaniile mele, ca 
și dorința cursanților de a învăța 
s-au lovit însă de unele greutăți și 
anume : de cîte ori urma să ne în- 
tîlnim la școală, unde s-a stabilit să 
ținem seminariile, ori nu se afla ni
meni care să ne deschidă, ori nu a- 
veam lumină ; alteori, la aceeași oră 
erau convocate diferite ședințe la care 
cursanții trebuiau să participe. Am 
sesizat despre aceasta pe tovarășii 
din comitetul de partid, dar pînă 
acum nu s-au luat măsuri de în
dreptare. Dacă lucrurile vor conti
nua tot așa, anul de învățămînt va 
trece pentru noi fără nici un re
zultat.

Florea GURZU 
propagandist

Ceea ce a urmat imediat războiu
lui, imaginea unei Iflmi abia ieșite 
din haosul distrugerilor se în
cheagă în piesa „Afară în fața 
ușii" într-un vast panou, în care se 
disting siluetele celor întorși de pe 
front, rătăcind pe străzile pustii ale 
orașelor pe cheiurile umede, oameni 
înfometați și lipsiți de adăpost, chi- 
nuiți de dureroase amintiri, tăcuți 
și șovăielnici în fața ușilor rămase 
mereu închise. Protestul autorului 
viza indiferența și ipocrizia unei so
cietăți care încerca să-și ascundă 
trecutul, condamnînd la foamete și 
deznădejde pe cei care, asemenea lui 
Beckmann, eroul piesei, nu puteau 
să-l uite și să nu i-1 reproșeze. 
Scriitorul arăta cît de înșelătoare 
era acea „normalizare" a vieții, 
care însemna de fapt menținerea a- 
celorași stări de lucruri, capabile să 
reactiveze vechile forțe destructive 
ale nazismului. într-una din scrierile 
postume intitulată „Acesta este ma
nifestul nostru", în numele genera
ției sale Borchert își afirma deschis 
dezacordul cu această lume. „Dar 
nu spunem nu din disperare. Acest 
nu al nostru e un protest", nota scri
itorul avînd convingerea că for
țele sociale înaintate vor reuși în 
cele din urmă să clădească „un nou 
da".

Fără să se reverse în efuziuni exa
gerate, o autentică undă de lirism 
vibrează în scrierile cuprinse în vo
lum. Ca și poemele, multe din aceste 
bucăți trebuie mai degrabă rostite 
decît citite pentru a le putea sesiza 
mai bine valențele artistice și acel 
timbru grav, inimitabil, care înso
țește mesajul umanist, mereu actual 
al scriitorului.

Adrian ANGHELESCU

ci a unei categorii mai cuprinzătoa
re : toți țăranii loviți și chinuiți de 
sărăcia care copleșește ogoarele 
înghețate ale Islandei. De aici, acel 
umanism care se deslușește sub a- 
parențele izolării aspre a eroului 
De aici, valoarea de simbol a a- 
cestei creații literare.

Romanul lui Laxness, cunoscut a- 
cum în întregime de cititorii romîni 
(în urmă cu cîțiva ani, un fragment 
a apărut în culegerea antologică 
intitulată „Lauda păcii") desenează 
nu numai un destin, ci o întreagă 
epopee a țărănimii islandeze Lupta 
împotriva sărăciei nu definește nu
mai'evoluția lui Bjartur. ci a întregii 
categorii căreia îi aparține. Și, cu 
toate ezitările (care se produc In 
pofida unei neînduplecări impresio
nante), cu tot scepticismul inevitabil 
pentru un om care nu a știut ce în
seamnă bucuria, firul epic al cărții 
duce la concluzia că această luptă 
înverșunată va fi, în cele din urmă, 
biruitoare.

Se cuvine menționat nivelul artis
tic al traducerii semnate de Ion VI- 
nea, care a știut să păstreze ritmul 
epic și monumentalitatea romanu
lui. Notele explicative, aparținînd 
lui loan Comșa, bine Informate, 
contribuie la buna prezentare a 
acestei cărți, care se înscrie printre 
realizările meritorii ale Editurii pen
tru literatură universală.

Dan GRIGORESCU

Urme pe zăpadâ

ÎN VITRINELE 
LIBRĂRIILOR
® Eugen Simion — „PROZA LUI 

EMINESCU" (Editura pentru li
teratură).
1. D Bălan - „DELIMITĂRI 
CRITICE", culegere de cronici 
literare și articole (Editura pen
tru literatură).

a ISTORIA DOCTRINELOR ECO» 
NOMICE. Manual elaborat de 
un colectiv al catedrei de Isto
ria doctrinelor economice de la 
LS.E. „V. I. Lenin", București 
(Editura didactică și pedago
gică).

o S. Brucan — STRATEGIA AT
LANTICA ȘI POLITICA NUCLE
ARA (Editura politică).

® 1. Ionescu-Muscel, B. Cotiga- 
ru —ELEMENTE DE MERCEO- 
LOGIE (Editura științifică).

• STUDII ȘI CERCETĂRI ECO
NOMICE, VOL. II (Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin").

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro- 

mîne : Lucia di Lamermoor (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Emi- 
nescu (orele 19,30). (sala Studio): Patima 
de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Rinocerii (orele 20). Teatrul ..Lu
cia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei 
parale (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A): Dragă mincinosule
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru): Hipnoza (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușa 
(orele 20), Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Ciulești : Pădurea împietrită (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr 16): 
Vulpile (orele 19,30). Teatrul pentru copii 
(Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap 
Alb (orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale4* (Str 30 Decem
brie nr. 9) : Anna Christie (orele 20). 
Teatrul ..Țăndărică*  : Ocheșel și Bălă- 
loara (orele 16), Eu și materia moartă 
(orele 20,30). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase44 (sala Victoria) : Aventurile unei 
umbrele (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Cîntlnd In ploaie : Republica (8,13; 

10,15; 12,30, 14,30, 16,45; 19; 21,30), Bucu
rești (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21) Mo
dern (9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,30). Can- 
Can — film pentru ecran panoramic: 
Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15).
Soție pentru un australian — cinema
scop; Luceafărul (9; 11,15: 13.30. 15,45; 
18,15; 20,45). Festival (9,30; 11.45; 14; 16,15; 
18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 16; 18.15;
20,30).  Omul din umbră : Carpațt (10; 12; 
14; 16). Șeful ; Capitol (9,30. 11,45: 14; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (9,45; 12,15; 15; 
17.45; 20,30), Flamura (10; 12,30; 15; 17,30; 
20). La patru pași de infinit s Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Excelsior
(9.45, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Miorița 
(9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Roșu și 
negru (ambele serii) ; Central (9,30; 13; 
16,30; 20). Judecătorul de minori : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Ziua fericirii 
— cinemascop : Crîngași (16: 18,15; 20,30). 
Poveste de pe Don : Union (15,30; 18;
20,30).  Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Maria; Doina (11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd - Cluj 1964 t 
Timpuri Noi (10; 12,15; 14,15; 16,15; 18.30;
20.30) . Elena din Troia — cinemascop :
Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).
Intllnlre cu spionul : înfrățirea între 
popoare (10; 15,30; 17,45; 20), Tomls (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Musafiri ciudațl pe muntele 
de gheață : Cultural (15.30; 18; 20,30).
Sălbaticii de pe rîul morții — cinema
scop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Veselie la
Acapulco : Buzești (10; 12,15; 15,15; 17.45; 
20,15). Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Bucegi (10; 12,30; 15.30; 18: 20,30), 
Viitorul (13,45; 16; 18.30; 21). Casa ne- 
terminatâ : Unirea (16; 18,15; 20,30).
Diavolul deșertului ; Flacăra (10; 12,15: 
15,30; 18; 20.30). încurcătură b)estemată : 
Vitan (15; 17,45; 20,30), Ferentari (14,30; 
17,15; 20). Ghinionistul : Munca (16. 18,15;
20.30) , Colentina (10; 16; 18,15; 20,30).
Climate — cinemascop : Populai (15.15; 
18; 20,45), Moșilor (15; 18; 20,45). Hatari 
(ambele serii) ; Arta (10; 16,15. 19.30). 
S-a Intîmplat la miliție — cinemascop : 
Cosmos (16; 18; 20). Calabuch : Melodia 
(9,45; 12,15; 15,15; 18; 20.30). Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). 40 de minute pînă in 
zori : Volga (10; 12; 14,30. 16,30. 18.30;
20.30) . 30 de ani de veselie ■■ Rahova (15; 
17; 19, 21), Hamlet - cinemascop : Lira 
(15,30; 19). Teama : Cotroceni (16; 18.15;
20,30).  Ivailo : Pacea (16; 18: 20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Aparatură de dispecerizare 
și control centralizat — de Marcel Sîrbu, 
director tehnic la Institutul de aparataj 
electrotehnic și instalații de automati
zare 19,00 — Jurnalul televiziunii 19,10 
— Pentru tineretul școlar : Vă place mu
zica ? 20,00 — Săptămîna. 21.00 - Specta
col prezentat de ansamblu) de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia" ai Ministerului Afa
cerilor interne. In încheiere . Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Local în Moldova și Ardeal s-a produs 
ceață și chiciură. Vîntul a suflat în ge
neral slab, cu intensificări în Banat și 
Moldova din sectorul sud-est Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă între 
4 grade la Banloc și minus 16 grade la 
Joseni In București ; Vremea a fost 
rece, cu cerul mai mult senin Vîntul a 
suflat slab. Temperatura la ora 14 a fost 
de 2 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 16. 17 și 18 ianuarie. In țară : 
Vreme rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Ceru) se va înnoura. Va ninge 
local, mai ales în sud-vest. Vîntul va su
fla slab, pînă la potrivit. Temperatura 
va fi ușor variabilă în prima parte a 
intervalului, apoi va crește. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 și minus 
14 grade, local mai coborîte la început, 
iar maximele între minus 4 și 6 grade. 
Ceață dimineața. In București : Vreme 
rece la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul se va înnoura treptat și va ninge 
slab. Vînt potrivit. Temperatura va fi 
ușor variabilă în prima parte a inter-*  
valului, apoi în creștere.
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In aceste zile. Biblioteca centrala universitară este mult solicitată de studenți aflați in perioada de pre
gătire a examenelor

în Capitalâ

Realizări social-culturale
An de an statul alocă fonduri im

portante pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, a așezămintelor culturale, pentru 
ocrotirea sănătății, cercetări științifice, 
construcții de locuințe. In perioada 
1960—1964 pentru construcții de locu
ințe, învățămînt, cultură, artă, știință, 
ocrotirea sănătății — s-au cheltuit în 
Capitală peste 6 miliarde lei, aproape 
dublu față de perioada 1955—1959.

în ultimii cinci ani oamenii muncii 
din Capitală au primit peste 63 000 a- 
partamente, aproape de patru ori mai 
multe decît în cinci ani anteriori. în

Competițiile de sală continuă
Astăzi, în sala Dinamo începînd 

de la ora 20, au loc următoarele în- 
tîlniri masculine (juniori) contînd 
pentru „Cupa Sportul Popular" : 
Ș.S.E. 1—Ș.S.E. 2 și Dinamo—C.S.Ș. 
Duminică, de la ora 8,30, în sala Di
namo sînt programate meciurile 
Ș.S.E. 2 — Confecția (feminin), C.S.Ș.

Turneul de la Madrid
Astăzi începe la Madrid turneul in

ternațional de handbal masculin la 
care, alături de formațiile Dukla Fra
ga, Atletico Madrid, Sabadell Ma
drid, participă și echipa noastră 
campioană, Dinamo București. între
cerile se vor încheia duminică. Din 
formația Dinamo București fac parte 
Redl, Bogolea (portari). Costache I, 
Ivănescu, Moser, Ionescu, Hnat, Cos- 
tache II, Coman, Covaci, Nica, Po
pescu, Mureșanu, Bădulescu.

Primul concurs atletic al noului 
sezon a fost inaugurat duminică 
in sala Floreasca II din Capita
lă. La start s-au prezentat a- 
proape 400 de juniori și junioa
re. în fotografie : moment din 
timpul întrecerii unei serii de 
junioare pe distanța de 50 m plat 

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL

aceste apartamente locuiesc aproxima
tiv 190 000 persoane, echivalentul 
populației unui oraș mare.

In aceeași perioadă s-au construit 
pentru învățămtntul de cultură gene
rală 966 săli de clasă. în concordanță 
cu cerințele construcției socialiste s-a 
acordat o atenție deosebită construcții
lor care asigură dezvoltarea învățămîn- 
tului superior. Astfel, în această perioa
dă s-au dat în folosință localul nou al 
facultății de științe naturale și muzeul 
botanic cu o capacitate de 600 locuri, 
Institutul pedagogic cu o suprafață con

— Steaua (masculin), Ș.S.E. 1 — Di
namo (masculin) și Ș.S.E. 2 — C.S.Ș. 
(feminin). Competiția dotată cu cupa 
federației de specialitate continuă 
duminică în sala Floreasca de la ora 
15,30 cu jocurile : Ș.S.E. 2 — Știința 
(feminin). Știința — Rapid (masculin). 
Electromagnetica — Progresul (femi
nin), Steaua — Rafinăria Teleajen 
(masculin) și Confecția — Rapid (fe
minin).

(Olanda), Portisch a cîștigat la Baghi- 
rov, Gheler la Pachman, Scheltinga la 
Lehman și Medina la Van den Berg. In 
clasament conduce Portisch (R. P. Un
gară) cu 5 puncte, urmat de iugoslavul 
Smederevac 3,5 p. (1), Donner (Olan
da), Gheler (U.R.S.S.), Pachman (R. S. 
Cehoslovacă), Scheltinga (Olanda) cu 
cîte 3,5 p.

SCHI. — Concursul internațional de 
la Kavgolovo s-a încheiat. Finlandezul 
K. Oikarainen, în vîrstă de 27 ani, este 
primul concurent străin care a reușit 
să cîștige o probă la aceste întreceri. 
El a ieșit învingător în proba de 30 km 
(lh 44’39”). Pe locul doi s-a clasat I. 
Liubimov (U.R.S.S.) cu lh 45’13”, ur
mat de compatriotul său G. Vaganov. 
Proba de 10 km femei a revenit cam
pioanei olimpice Klavdia Boiarskih, cu 
timpul de 37’27”.

HOCHEI PE IARBA. — Echipa se
lecționată a Franței și-a început turneul 
în India jucînd la Nagpur cu repre
zentativa țării, campioană olimpică. Ho- 
cheiștii indieni au obținut victoria cu 
1—0.

BOX. — Intr-un meci amical, desfă
șurat la Aalbeorg, echipa R. F. Germa
ne a învins cu 14—6 echipa Danemar
cei.

ATLETISM. — Etiopianul Bikila A- 
bebe, de două ori învingător în mara
tonul Jocurilor Olimpice (Roma și To

struită de 3 520 m p. S-au alocat fon
duri importante pentru dezvoltarea spa
țiului de învățămînt și asigurarea de 
material didactic corespunzător și la 
celelalte institute. Numărul locurilor în 
cămine a fost sporit în această perioa
dă pe baza noilor construcții, cu a- 
proape 6 000. In acest an universitar, 
la cele 54 de facultăți din Capitală 
studiază peste 57 000 de studenți, cu 74 
la sută mai mulți ca acum cinci ani.

Sălile de spectacole construite — tea
tre, cinematografe, săli de concert etc. 
— însumează peste 13 000 de locuri.

Noile unități sanitare — spitale, po
liclinici, dispensare — construite în a- 
ceeași perioadă sînt o expresie a grijii 
pentru ocrotirea sănătății locuitorilor. 
Suprafața construită pentru policlinici 
și dispensare este de aproape 22 000 mp.

h „Gpa campionii ar 
europeni"

Echipele de volei Rapid (masculin) 
și Dinamo (feminin) vor debuta în 
noua ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni", primind replica formațiilor 
Galatasaray Istanbul. Meciurile (atît 
la masculin cît și la feminin) vor a- 
vea loc la aceleași date : 24 ianua
rie turul, la Istanbul, și 7 februarie, 
returul, la București. In caz de califi
care, Rapid joacă în turul doi cu 
T.S.K.A. Moscova, iar Dinamo cu 
Dozsa Budapesta.

kio), a fost invitat să participe la 11 fe
bruarie la un mare concurs internațional 
la New York. Abebe urmează să evolue
ze într-o cursă pe distanța de 16 km, 
plecarea și sosirea făcîndu-se în sala 
Madison Square Garden. Dacă timpul 
va fi nefavorabil cursa se va disputa în 
întregime pe pista arenei Madison 
Square Garden.

PATINAJ. La Oslo a început un 
concurs internațional (feminin) la care 
participă sportive din Suedia, Norvegia, 
Olanda, U.R.S.S. și... o concurentă din 
Australia. Vremea călduroasă și ploaia 
căzută în timpul întrecerilor au fost o 
piedică pentru concurenți. Sportiva so
vietică Inga Voronina a învins în am
bele probe disputate pînă acum. Iată 
rezultatele tehnice : 500 m : Voronina 
49”7/10, De Groot (Norvegia) 50”4/10, 
Koring (Norvegia) 50”8/10 ; 1500 m : 
Voronina 2’44”3/10, Koring 2’44’’3/10, 
Rastopsina (U.R.S.S.) 2’45’’3/10. Sîm- 
bătă și duminică se va desfășura o nouă 
întîlnire între patinatorii sovietici și 
norvegieni.

VOLEI. Federația poloneză și-a 
exprimat dorința de a organiza campio
natele mondiale din anul 1967, pentru 
care candidează și federația din Iugo
slavia, astfel că Federația internațională 
va trebui să decidă la congresul său 
din 20—24 ianuarie căreia din cele două 
țări i se va acorda organizarea „mon- 
dialelor",

Informații
PRIMIREA ÎN AUDIENȚĂ

DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ALEXANDRU BÎRLĂDEANU, 

A AMBASADORULUI
R. P. CHINEZE

Joi, 14 ianuarie, Alexandru Birlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, a 
primit în audiență protocolară pe 
Liu Fan, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Chineze la 
București.

(Agerpres)

Simpozion
în sala mică a Palatului R. P. Ro

mîne a avut loc joi seara simpozio
nul „Pe marginea unor recente în
tîlniri internaționale — retrospecti
vă 1964“, organizat de Consiliul pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice. Au luat cuvîntul acad. 
Emil Condurachi, secretar general 
al Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene, prof. Mihai 
Berza, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, directorul 
Institutului de studii sud-est euro
pene al Academiei R. P. Romîne, 
prof. univ. Mihai Pop, directorul 
Institutului de etnografie și folclor 
al Academiei R. P. Romîne, și Virgil 
Cîndea, directorul secretariatului 
Asociației internaționale de studii 
sud-est europene.

(Agerpres)

NOUTĂȚI DIN REȚEAUA 
SANITARĂ

• Unitățile medico-sanitare din țară 
au fost dotate în 1964 cu noi aparate, 
utilaje și produse tehnico-medicale în 
cantități sporite, realizate în cea mai 
mare parte de industria noastră. Pentru 
precizarea diagnosticului în afecțiunile 
cardio-vasculare, rețeaua de specialitate 
a primit 200 electrocardiografe cu două 
canale, produse pentru prima dată în 
țara noastră. Cele aproape 100 de mi- 
croscoape au permis continua îmbunătă
țire a lucrărilor executate în laboratoa
rele clinice. La modernizarea secțiilor și 
serviciilor chirurgicale au contribuit și 
cele peste 240 de instalații de steriliza
re, mese de operații, lămpi scialitice, 
precum și o variată gamă de instrumen
tar medical. Rețeaua stomatologică a 
primit în dotare încă 350 instalații com
plete cu turbină, în afară de alte uti
laje. în acest an unitățile medico-sani
tare vor primi, printre altele, peste 200 
de electrocardiografe, 300 de instalații 
stomatologice complete, aparate de elec- 
troforeză pe hîrtie, un număr sporit de 
aparate Roentgen etc.

• Anul trecut în orașul Brașov a în
ceput să funcționeze un laborator de 
virusologie, s-a amenajat un local pen
tru înființarea secției de ortopedie cu 
100 paturi și o secție de prematuri cu 
20 paturi. In orașul Tg. Secuiesc s-a 
amenajat o secție de pediatrie cu 50 pa
turi. In această lună urmează să-și în
ceapă activitatea și noua secție de ne
vroze, cu 80 paturi, pe Valea Timișului.

• In cadrul clinicii medicale a spita
lului Ministerului Transportului și Te
lecomunicațiilor — Iași funcționează de 
cîtva timp un serviciu model de balneo- 
fizioterapie. El dispune de mofete cu 
bioxid de carbon, instalație pentru ae
rosoli, aparate de ultraviolete, ultra
scurte, infraroșii, băi de lumină, dispo
zitiv de aeroionizare, aparate cu curenți 
diadinamici, o secție de hidroterapie.

OGLINZILE ÎN SPRIJINUL 
RECLAMEI

în foaierul teatrului de dramă „Puș- 
kin“ din Harkov se află două oglinzi 
mari. Cei care vin la teatru se opresc 
în fața lor să-și aranjeze coafura sau 
cravata și, deodată, imaginea lor dis
pare... Oglinda începe să strălucească, 
luminată parcă din interior, și pe su
prafața ei apare anunțul unei premie
re, informații despre actori etc. După 
alte cîteva secunde oglinda devine din 
nou o oglindă obișnuită.

Nu numai în teatre, ci și în alte in
stituții din Harkov au fost instalate 
oglinzi în scopuri publicitare. Inventa
torul lor este tehnicianul Gurevici. 
Efectul nu este greu de obținut. Sticla 
se acoperă cu un strat foarte subțire 
de amalgam de argint, apoi cu un strat 
de lac incolor, în locul stratului pro
tector de culoare închisă, folosit de 
obicei. în interior se pune textul sau 
desenul reclamei și o sursă de lumi
nă. Un releu special branșează lumina 
la intervale regulate și imaginea as
cunsă devine vizibilă.

Ultimul model de oglindă-reclamă 
poate înlocui automat o imagine cu 
alta.

DEMONSTRAȚIE A ELEFANȚILOR
Societatea indiană de protecție a 

animalelor a anunțat că un număr 
mare de elefanți au murit după ce 
s-au hrănit cu frunzele bananilor 
tratați cu substanțe insecticide. Inter
vențiile făcute pe lîngă autorități în 
vederea reglementării vînzării insecti
cidelor au fost zadarnice. De aceea 
societatea a hotărît să organizeze o 
defilare a elefanților, urmînd ca fie
care să poarte cîte o pancartă pe care 
să scrie : „Salvați-ne“ !

2 000 LITRI DE APĂ 
PENTRU SALVAREA 

UNUI STEJAR
Pompierii din California au udat 

cu 2 000 litri de apă cel mai mare 
„stejar american" și astfel l-au salvat 
de la un incendiu izbucnit în Parcul 
Național „Pride of Angelus". Copa-

Vești din țările socialiste
Prototipul
unui excavator plutitor

La Biroul de construcții al șan
tierului naval din Gdansk (R. P. 
Polonă) a fost elaborat prototipul 
unui excavator plutitor destinat 
extragerii pietrișului din Vistula. 
Acest pietriș este folosit la lucră
rile de construcții din capitala țării 
— Varșovia. Excavatoare de tip mai 
vechi pot extrage pietrișul de 
la o adîncime de 10—12 metri, în 
timp ce noul tip va extrage într-o 
oră pînă la 100 mc de pietriș de la 
o adîncime de peste 40 metri. Noul 
excavator este semiautomat, fiind 
deservit de un singur om.

Centru metalurgic 
in dezvoltare

In apropiere de Phenian se află 
unul din cele mai însemnate cen
tre metalurgice din R. P. D. Co
reeană, turnătoria Nampo. La acea
stă unitate industrială se desfă
șoară o gamă întreagă de procese

în orășelul filialei din Siberia a Academiei de Științe a U.R.S.S.

încheierea conferinței delegațiilor 
din țările Commonwealth-uluî

LONDRA 14 (Agerpres). — Miercuri 
au luat sfîrșit la Londra lucrările 
conferinței celor 20 de delegați din 
țările membre ale Commonwealth-u- 
lui, convocată în vederea discutării 
problemei creării unui secretariat 
general permanent al acestei orga
nizații.

Referindu-se la surse informate 
de la Londra, agenția France Presse 
subliniază că în timpul discuțiilor 
s-au manifestat serioase divergențe 
în legătură cu rolul și funcțiile vi
itorului secretariat general al Com- 
monwealth-ului. Potrivit agenției, 
aceste divergențe au fost aplanate, 
dar urmează ca guvernele țărilor 
membre ale Commonwealth-ului 
să-și spună ulterior părerea defini
tivă asupra acestei probleme.

După cum au arătat numeroși de

legați, secretarul general al Com
monwealth-ului nu trebuie să aibă 
decît un rol administrativ limitat, 
fără drept de inițiativă. Common- 
wealth-ul, au afirmat aceștia, trebuie 
să rămînă o asociație suplă, con
sultativă, fără structură rigidă.

O altă problemă controversată a 
fost aceea a alegerii viitorului se
cretar general al Commonwealth- 
ului.

Printre persoanele ale căror nume 
au fost reținute pentru acest post 
se numără Arnold Smith (Canada), 
J. Desai (India) și Osman Aii Beg 
(Pakistan). Sarcina numirii secreta
rului general va reveni, în ultimă 
instanță, tot primilor miniștri din 
țările Commonwealth-ului, care ur
mează să se întrunească în cursul 
verii acestui an.

DE PRETUTINDENI
cui este de 800 de ani, are o înălțime 
de 25 de metri și o circumferință de 
12 metri.

DIN NOU DESPRE „MAFIA"
într-o declarație făcută cu prilejul 

deschiderii noului an judiciar, procu
rorul șef al Curții din Palermo, dr. 
Pasquale Garofalo, a menționat, po
trivit agenției Reuter, că, în ciuda efor
turilor hotărîte ale poliției, „Mafia a 
demonstrat clar că există și acționea
ză". El a amintit în acest sens cîteva 
dintre atacurile cu dinamită puse la 
cale de Mafia în cursul anului trecut. 
Pe de altă parte, Garofalo și-a expri
mat regretul în legătură cu faptul 
că poliția nu dispune de suficiente 
măsuri legale pentru a reuși să facă 
inofensivă această organizație tero
ristă.

URME ALE UNOR CETĂȚI 
MESAPICE

în provincia Brindisi s-au descope
rit în două sate urme ale unor cetăți 
mesapice. (Mesapii formau o ramură

a ilirilor care au trăit în sudul Italiei, 
pînă în secolul I î.e.n.). Printre obiec
tele găsite se află monede, fragmente 
de vase și pietre cu inscripții care do
vedesc că nucleele urbane fondate de 
mesapi au fost locuite un timp foarte 
îndelungat. în apropiere de Latiano, 
în localitatea denumită în perioada 
respectivă „Muro Tenente1* *,  s-a desco
perit o inscripție care conținea un cu- 
vînt perfect vizibil. în prezent se fac 
cercetări pentiu a se stabili etimolo
gia acestui cuvînt. Urmează ca spe
cialiștii să inițieze o campanie de să
pături arheologice în localitățile res
pective.

BASCHET. — Echipa sovietică T.T.T, 
Riga a întrecut cu 93—36 formația Mac- 
cabi Tel-Aviv în primul joc din sfertu
rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" (feminin). Returul va avea loc. 
Ia 23 ianuarie la Riga.

FOTBAL. — în meciul tur din cadrul 
„Cupei orașelor tîrguri" la fotbal, for
mația belgiană F.C Liege a învins cu 
1—0 pe Atletico Madrid. Returul va 
avea loc la 3 martie la Madrid.

Al doilea meci, disputat la Montevi
deo între selecționatele de fotbal ale 
R. D. Germane și Uruguayului, s-a ter
minat la egalitate: 1—1 (0—0). Primul 
joc fusese cîștigat de fotbaliștii germani 
cu 2—0.

★
După cum transmite agenția „France 

Presse", la Nottingham s-a deschis un 
proces în care sînt implicați și 10 ju
cători profesioniști acuzați de „aranja
rea" rezultatelor unor întîlniri din pro
gramul de pronosticuri sportive. Trei 
dintre ei (R. Beatty — portar al echi
pei Scoției, S. Chappman — fost căpi
tan al echipei Mansfield Town, și J. 
Gaul, de la aceeași echipă) aflați sub sta
re de arest, și-au recunoscut vinovăția. 
Concursurile de pronosticuri fiind foarte 
populare în Marea Britanie, publicul ur
mărește cu interes dezbaterile proce
sului.

ȘAH. — în runda a 6-a a turneului 
internațional masculin de la Beverwijk

„ORAȘ INTERZIS"
în presa occidentală se relatează că 

Hollywoodul este pe cale de a de
veni un „oraș interzis" pentru actori 
străini. De curînd „Screen Actor 
Guild", sindicatul american al actori
lor de film, a obținut ca contractele 
cu străinii să fie împuținate, ceea ce 
va atrage după sine micșorarea numă
rului actorilor străini angajați la stu
diourile din Hollywood.

La Saclay (Franța) a fost realizată o țintă de protoni polarizați care 
permite o mai bună aprofundare a structurii intime a materiei. Expe

riențele s-au făcut Ia temperaturi apropiate de zero absolut

Populajla dinir-o regiune limitrofă a provinciei Quang Binh (R. D. Viet
nam) plantează arbori pentru protejarea culturilor împotriva nisipu

rilor mișcătoare

de producție, incluzînd turnătoria 
de cupru și zinc, laminorul de me
tale neferoase, fabricarea utilaju
lui pentru producția de îngrășă
minte chimice. La Nampo se 
produc astăzi peste 30 de sorti
mente de metale neferoase șl 60 
produse derivate, printre care cu
pru și zinc electrolitic, acid sulfu
ric, tuburi de cupru, îngrășăminte 
fosfatice și aliaje de metale rare.

0 nouă fabrică 
de materiale electrice

In localitatea Obilicl Kosovo 
(R.S.F. Iugoslavia) a intrat recent 
în funcțiune o nouă fabrică de 
materiale electrice. Ea contribuie 
la dezvoltarea industrială a aces
tei regiuni, a cărei populație se o- 
cupa înainte de război exclusiv cu 
agricultura. Fabrica dispune de un 
înalt grad de mecanizare.

0 hotărire 
a Partidului Democrat 
din Guineea

CONAKRY 14 (Agerpres). — Biroul 
politic al Partidului democrat din 
Guineea (partid guvernamental) a 
hotărît recent să întărească măsu
rile împotriva speculei și fraudelor 
în domeniul comerțului național.

Rezoluția prevede îmbunătățirea 
circuitului de distribuire a mărfuri
lor, organizarea unui control mai e- 
ficient efectuat de stat asupra co
merțului național, cu scopul de a 
împiedica specula, traficul ilicit și 
contrabanda. De asemenea, rezoluția 
prevede intensificarea controlului a- 
supra tuturor marilor magazine.

EXPLOZIA UNEI NAVE

Un vas care transporta gaz lichid 
a explodat în portul Antofagasta (Chi
le), provocînd moartea a șapte per
soane și rănirea a altor 17. Mai mulți 
membri ai echipajului sînt dați dispă
ruți. La bordul navei a izbucnit un 
incendiu și ea a fost îndreptată spre 
largul mării, unde a fost abandonată 
de cei cîțiva marinari rămași pe bord. 
Explozia a fost atît de puternică îneît 
a fost resimțită în întreg orașul Anto
fagasta.

„BANCA ANTI FURT”

La Resana, în regiunea Veneția, 
se află o bancă neobișnuită, pore
clită „Banca anti-furturi“. Banii se 
află închiși într-o casă construită 
dintr-un material foarte rezistent, 
iar casierii servesc publicul de 
după un perete de cristal blindat, 
înalt pînă în tavan. Toate ușile 
s t blindate, iar cheile au o con
strucție foarte complicată.

ETIOPIA Șl ETIOPIENII

Anuarul etiopian de statistică pe 
anul 1964 apreciază numărul locuito
rilor Etiopiei la 21 462 000 (Suprafața 
țării este de 1 222 900 km p, densi
tatea populației fiind de 17,6 locui
tori la km p). Principalele orașe sînt: 
Addis-Abeba cu o populație de 450 000 
și Asmara cu 143 000 locuitori.

PICTURI DE 20 000 DE ANI

Ziarul „Diario de Noticias", care a- 
pare la Lisabona, informează că o 
echipă de arheologi condusă de fran
cezul Abbe Glory și portughezul Ma
xime Vaultier a făcut o serie de stu
dii interesante într-o grotă recent des
coperită în provincia Alentejo din su
dul Portugaliei. După cum scrie zia
rul, cei doi au descoperit pe pereții 
grotei picturi despre care se crede că 
ar avea o vechime de aproximativ 
20 000 de ani. Unele desene reprezin
tă animale care au trăit în acea vreme.
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Corespondență din Atena

DUPĂ REMANIEREA
GUVERNULUI

După remanierea guvernului și 
după așa numita rebeliune a celor 
16 deputați ai partidului guverna
mental, Uniunea de centru, care s-au 
declarat nemulțumiți de remaniere, 
acțiune rezolvată de premierul Pa- 
pandreu în numai 48 de ore, acti
vitatea politică cunoaște la Atena o 
animare deosebită. Explicația con
stă în apropierea datei de 19 ianua
rie cînd va fi reluată sesiunea par
lamentului, care va discuta proiec
tul de buget și alte proiecte de legi, 
precum și în întețirea criticilor par
tidului de dreapta, E.R.E., împotriva 
guvernului.

încă de la începutul activității noii 
sale echipe ministeriale, premierul 
Papandreu a ținut să-și facă cunos
cută părerea privind planul celui 
de-al doilea an de guvernare 
a Uniunii de centru. într-o direc
tivă către miniștrii guvernului, pre
mierul a subliniat necesitatea ca 
„cel de-al doilea an de guvernare 
să fie un an de muncă și activitate 
intensă", întrucît „anul pregătirilor 
și studiului s-a terminat, iar acele 
promisiuni făcute de guvern care 
încă nu au fost îndeplinite trebuie 
rezolvate imediat și în ritm rapid". 
El a avertizat totodată că nu va ezi
ta să se lipsească de serviciile ace
lor miniștri care nu-și duc la bun 
sfîrșit sarcinile. Potrivit celor spuse 
de premier, anul 1965 va fi anul ma
rilor hotărîri ale guvernului care ur
mează a fi realizate prin munca sus
ținută a fiecărui minister în parte.

Declarațiile premierului au trezit un 
ecou favorabil atît în rîndurile cen
trului, cît și ale forțelor de stingă. 
Astfel, ziarul de centru „Ta Nea" a 
comentat pozitiv cele spuse de pre
mier, subliniind, joi la prînz, că di
recțiile fundamentale ale guvernului 
sînt „păstrarea stabilității economice 
și monetare" și „realizarea promi
siunii privitoare la redistribuirea 
justă a venitului național".

Expunînd poziția cercurilor de 
dreapta, ziarul „Imera" își exprimă 
neîncrederea în hotărîrile de pers
pectivă ale guvernului, calificîndu-le 
drept „irealizabile" sau „cedări în 
favoarea stîngii".

In ce privește poziția forțelor de
mocratice de stingă, ea este sinte
tizată intr-un comunicat al partidului 
E.D.A. dat publicității joi de ziarul 
„Avghi". E.D.A. face apel la guvern 
să-și respecte mandatul popular pri
mit în alegeri și să adopte o atitu
dine mai fermă în vederea restabi
lirii democrației, să abolească ins
tituțiile și legile antidemocratice, să 
treacă la epurarea aparatului de 
stat de elementele extremiste, pentru 
a lipsi aripa dreaptă a opoziției de 
punctele ei de sprijin.

Constantin ALEXANDRO Alt

Guvernul Turciei 
a informat S. U. A. 
că nu va participa 
la proiectul F. N. M.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că guvernul Turciei a infor
mat Statele Unite, precum și alte 
țări interesate, că a hotărît să nu 
participe la proiectul forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O. In a- 
celași timp, guvernul turc a hotărît 
retragerea celor 11 marinari turci 
care participă în prezent la expe
riența unui echipaj mixt pe bordul 
distrugătorului american „Claude 
Ricketts".

Un raport în sprijinul acordării ^Conflict între armată

independenței Africii de sud-vest și poliție la Santo Domingo
începerea tratativelor romino - americane

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Comitetul special. O.N.U. pentru 

examinarea aplicării Declarației a- 
supra acordării independenței țări
lor și popoarelor coloniale a dat 
publicității un raport cu privire la 
situația din Africa de sud-vest, care 
urmează să fie prezentat Adunării 
Generale O.N.U. în raport se arată 
că muncitorii africani care lucrează 
pentru companiile străine în Africa 
de sud-vest trăiesc „ca în timpul 
sclavagismului", iar aceste societăți 
secătuiesc rapid bogățiile miniere 
ale teritoriului. „Societățile străine 
care operează în acest teritoriu — 
se arată în document — sînt preo
cupate, înainte de toate, să obțină 
profituri cît mai mari și profiturile 
realizate sînt transferate în străi
nătate".

Pe de altă parte, raportul critică

politica guvernului sud-african sub 
administrarea căruia se află Africa 
de sud-vest — „Politica de apart
heid dusă în Africa de sud-vest de 
guvernul rasist sud-african oferă 
companiilor străine toate posibili
tățile de exploatare a locuitorilor 
indigeni. în fapt, exploatarea mun
citorilor neeuropeni, prost salari
zați, este o regulă în sistemul eco
nomic al acestui teritoriu, în spe
cial în industria minieră și în agri
cultură".

Raportul care cuprinde un studiu 
detaliat asupra situației din Africa 
de sud-vest subliniază, în încheiere, 
necesitatea acordării independenței 
depline acestui teritoriu și arată că 
numai atunci cînd acest scop va fi 
atins, poporul din Africa de sud- 
vest va avea posibilitatea să dispu
nă de resursele teritoriului în inte
resul său.

SANTO DOMINGO 14 (Agerpres). 
Junta guvernamentală dominicană 
compusă din trei civili a ordonat 
miercuri trecerea poliției naționale 
sub controlul forțelor armate și a- 
restarea a doi ofițeri superiori de 
poliție. Fără să dea vreo explicație, 
junta guvernamentală a revocat le
gea prin care comandantul poliției 
naționale, generalul Belisario Pegue
ro Guerrero, poate fi îndepărtat din 
postul său numai la recomandarea 
făcută președintelui de un grup de 
oficialități ale vieții publice. Pe vii

tor, comanda poliției Cade sub juris
dicție militară.

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, cei arestați sînt colo
nelul Jose Marillo Lopez, adjunctul 
generalului Peguero și colonelul 
Francisco Deno, comandantul de
partamentului de patrule-radio al 
poliției. Surse informate au declarat 
că această acțiune este îndreptată 
împotriva generalului Peguero, care 
a intrat recent în conflict cu oficia
litățile militare. Trupele din capita
la Republicii Dominicane au fost 
puse în stare de alarmă.

Controverse în legătură cu o întîlnire
a miniștrilor de externe britanic si francez» »

LONDRA 14 (Agerpres). — Ofi
cialitățile britanice par șocate, 
după cum afirmă agențiile de pre
să, de refuzul ministrului de ex-

SOSIREA LA DELHI
A TOV. MIHAIL FLORESCU

DELHI 14 (Agerpres). — La 13 
ianuarie a sosit la New Delhi 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, care a 
fost invitat să viziteze India pentru 
a participa la inaugurarea rafinăriei 
Barauni. La aeroport el a fost 
întîmpinat de către prof. Humayun 
Kabir, ministrul petrolului și chi
miei al Indiei, și funcționari ai a- 
cestui minister. Au fost de față 
Aurel Ardeleanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la New Delhi, și membrii 
ambasadei.

în după-amiaza aceleiași zile, Mi
hail Florescu a depus coroane de 
flori la mormintele lui Gandhi și 
Nehru și a făcut o vizită ministrului 
indian Kabir, în timpul căreia a 
avut loc o discuție cordială. In seara 
de 13 ianuarie, ministrul indian al 
petrolului și chimiei a oferit un di
neu în onoarea oaspetelui romîn.

privind încheierea unei convenții consulare
WASHINGTON 14 (Agerpres). —
La Washington au început nego

cierile între delegațiile R. P. Ro
mîne și Statelor Unite ale Americii 
pentru încheierea unei convenții 
consulare.

Delegația romînă este condusă d< 
Petre Bălăceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Washington, iar de
legația americană de H. C. Vedeler, 
director în Departamentul de Stat.

COMENTARIUL ZILEI

Spre sfîrșitul 
„experienței Chombe"?

Comunicatul privitor
la întrevederile Johnson - Sato

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei oficiale în 
S.U.A. a primului ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, a fost publicat un 
comunicat în care se arată că schim
burile de. vederi dintre primul mi
nistru japonez și președintele John
son s-au referit la probleme ale si
tuației internaționale și la cele de 
interes comun.

în comunicat se spune că cele două 
guverne au căzut de acord „să con
tinue eforturile de cooperare în ve
derea întăririi funcțiunilor Organi
zației Națiunilor Unite și să spo
rească autoritatea acesteia". Pre
ședintele și primul ministru și-au 
manifestat totodată dorința de a 
„promova controlul asupra arma
mentelor și reducerea cursei înar
mărilor pe cît de repede posibil".

Comunicatul arată că primul mi
nistru japonez se pronunță pentru 
menținerea actualelor relații ale Ja
poniei cu regimul ciankaișist. El a 
arătat, totodată, că guvernul său va

Londra : Aspect al docurilor Royal Albert, paralizate de recenta grevă

continua să promoveze politica de 
contacte comerciale particulare cu
R. P. Chineză. Referitor la situația 
din Asia de sud-est, în comunicat 
se subliniază că „președintele și 
primul ministru și-au exprimat in
teresul profund față de situația in
stabilă și tulbure din Asia de sud- 
est, îndeosebi din Vietnam". Potri
vit comunicatului, se menține tra
tatul de cooperare și securitate în
tre Statele Unite și Japonia.

Referitor la bazele militare ale
S. U.A. de pe insulele Ryukyu și Bo
nin, Eisaku Sato „și-a exprimat do
rința ca pe cît mai curînd posibil 
controlul administrativ asupra aces
tor insule să revină Japoniei".

Cele două guverne au ajuns la un 
acord asupra extinderii relațiilor lor 
economice și cooperării în vederea 
„dezvoltării comerțului mondial și a 
cooperării monetare internaționale 
efective".

în cadrul unei conferințe de presă, 
ținută de primul ministru Sato, a- 
cesta a precizat că țara sa nu a re
nunțat la intenția de a interveni ca 
mediator în unele probleme privind 
Asia de sud-est.

Evoluția satelitului 
„Mariner-4"

WASHINGTON 14 (Agerpres).— 
Administrația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că satelitul 
„Mariner-4“, lansat la 28 noiembrie, 
anul trecut, a efectuat un sfert din 
călătoria sa spre planeta Marte și se 
află în prezent la 130 milioane km 
de Pămînt. Aparatura de bord func
ționează normal și transmite semna
le care sînt captate de antenele labo
ratorului de la Goldstone. N.A.S.A. a 
precizat că satelitul mai are de par
curs aproximativ 394 milioane km 
pînă să ajungă în dreptul planetei 
Marte, de unde, dacă totul se va 
desfășura conform previziunilor, va 
transmite la 14 iulie pe Pămînt fo
tografii luate de la o distanță de nu
mai 9 000 km de Marte. Savanții a- 
mericani își pun mari speranțe în 
misiunea încredințată lui „Mariner - 
4", care le va permite să explice, în
deosebi, originea culorilor brun, roșu 
și galben, care apar pe fotografiile 
anumitor zone ale planetei Marte 
luate de pe Pămînt.

terne francez de a accepta data 
propusă de guvernul britanic pen
tru o întîlnire la Londra cu minis
trul englez de externe, Gordon 
Walker. Se relevă că invitația de a 
veni la Londra a fost adresată mi
nistrului francez în cursul recentei 
sesiuni a Consiliului N.A.T.O., indi- 
cîndu-se datele de 1 sau 3 februa
rie. Couve de Murville a răspuns 
însă că la aceste date nu poate 
pleca la Londra deoarece are în 
program alte activități, fără a in
dica în același timp o altă dată.

Observatorii britanici, scrie agen
ția Associated Press, văd în atitu
dinea guvernului francez o încer
care de a exercita presiuni asupra 
Marii Britanii pentru a o determina 
să renunțe la proiectul unei forțe 
nucleare atlantice. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe 
francez a declarat, însă, că progra
mul încărcat al lui Couve de Mur
ville este singurul motiv pentru 
care nu au fost făcute încă aranja
mentele necesare pentru amintita 
vizită.

Declarația ministrului
afacerilor externe 
al R. P. Ungare

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. transmite că vizita 
oficială la Paris a ministrului afa
cerilor externe al Ungariei, Janos 
Peter, s-a încheiat. înainte de a 
părăsi capitala Franței, el a făcut 
o declarație corespondenților M.T.I. 
și ziarului „Nepszabadsag", în care 
arată între altele :

Bilanțul vizitei poate fi conside
rat favorabil. Cînd am sosit la Pa
ris am spus că am sosit aici cu spe
ranță și bună voință, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Franței. Acum, cu un minut înainte 
de plecare, pot afirma că plec cu 
un sentiment de satisfacție. De fapt, 
am găsit exact ceea ce am sperat.

în timpul tratativelor — a spus 
J. Peter — am convenit să elabo
răm o serie întreagă de acorduri 
privind legăturile dintre cele două 
țări. Nu trebuie însă să nutrim ilu
zii că aceste acorduri vor fi reali
zate într-un termen foarte scurt 
și într-un mod care să exercite o 
influență rapidă asupra situației 
internaționale. Traducerea în viață 
a politicii coexistenței pașnice ne
cesită o activitate susținută, sinceră, 
prudentă și multă răbdare, de ase
menea, și din partea noastră.

In aparență nimic deosebit : pri
mul ministru congolez, Chombe, 
și-a amînat, pentru a doua oară, 
proiectata vizită la Bruxelles. Cau
za invocată : prezența în capitala 
belgiană a lui Adoula, predeceso
rul și rivalul său politic. întîlnirile 
și discuțiile pe care fostul premier, 
Adoula, le-a avut cu acest prilej 
au provocat „un conflict direct" 
(France Presse) între cei doi poli
ticieni congolezi. Dincolo de pre
zența „strict particulară" a lui A- 
doula la Bruxelles, observatorii văd 
o încercare a acestuia de a reintra 
pe scena politică. De altfel, de la 
un timp presa occidentală scrie 
despre o apropiată „debarcare a 
lui Chombe" și o posibilă „ce
dare" a fotoliului ministerial de la 
Leopoldville lui Adoula. împreju
rarea de față a făcut pe unii ob
servatori să afirme că Chombe și 
Adoula se găsesc acum pe a- 
celași scaun — primul oficial și al 
doilea în perspectivă.

Agenția France Presse relatează 
că Adoula a avut o întîlnire, în
tr-un loc secret, cu ministrul de ex
terne Spaak, care în ultimul timp 
nu și-a ascuns dorința de a vedea 
„lărgită" baza politică a cabine
tului de la Leopoldville. Ce s-a 
hotărît la această întrevedere nu 
s-a aflat. Cert este însă că rein
trarea pe scena politică a fostului 
premier congolez a avut loc în 
mod spectaculos. Acesta a acordat 
un interviu săptămînalului tuni
sian „Jeune Afrique" în care pro
punea un plan pentru rezolvarea 
crizei politice congoleze. Planul 
prevede în primul rînd convocarea 
unei conferințe a tuturor liderilor 
congolezi de la care Chombe să 
fie exclus ; formarea unui guvern 
provizoriu de coaliție ; evacuarea 
trupelor străine și înlocuirea lor 
cu trupe O.U.A. ; convocarea unui 
congres al tuturor tendințelor poli
tice care să elaboreze un program 
comun în vederea organizării ale
gerilor generale ; investigații pri
vind circumstanțele asasinării lui 
Lumumba.

Cu toate că Adoula a declarat 
la sosirea sa la Bruxelles că „exclu
derea lui Chombe din guvern nu ar 
fi indispensabilă", planul prezen
tat de el a stîrnit accese de furie 
din partea lui Chombe, care a ți
nut să răspundă imediat în cadrul 
unei conferințe de presă ținută la 
Leopoldville. „Guvernul congolez, a 
spus el, nu poate admite ca unei 
persoane ca Adoula să i se facă a- 
vansuri... în scopul evident de a se
măna confuzie și echivoc în opinia 
publică... Poporul congolez, a adău
gat patetic Chombe, știe perfect că 
sub regimul lui Adoula Congo a 
fost divizat prin crearea a 22 de 
provincii, accentuînd tribalismul 
și dezorganizarea administrativă". 
Chombe l-a acuzat apoi pe Adoula 
de „a fi instituit un regim de teroare, 
ordonînd arestarea arbitrară a prin
cipalilor lideri ai opoziției".

Chombe are dreptate acuzîn- 
du-1 pe Adoula de păcatele a- 
mintite, dar în încercarea de a

argentina Aspecte noi in perspectiva 

viitoarei confruntări electorale
De curînd, ministrul de interne al 

Argentinei, Juan Palmero, a reafir
mat că alegerile legislative vor avea 
loc la 14 martie, dezmințind astfel 
zvonurile potrivit cărora ar exista in
tenția de a se amina aceste alegeri.

Cu cîteva zile înainte, ziarul „El 
Mondo" a afirmat că diferite sectoa
re politice ar exercita presiuni asu
pra puterii executive în scopul de a 
amina viitoarea confruntare electo
rală, întrucît termenul prevăzut ar 
defavoriza anumite grupări în acțiu
nea de prezentare a candidaților.

Alegerile din martie, cînd vor fi 
desemnați jumătate din membrii Ca
merei Deputaților, se vor desfășura 
în anumite condiții specifice. In pri
mul rînd, este vorba de participarea 
peroniștilor, al căror partid a fost 
recunoscut recent ca persoană juri
dică, acordîndu-li-se astfel, după 
cum se afirmă, condiții egale cu cele 
de care beneficiază alte partide din 
Argentina. Judecind după ponderea 
pe care o au peroniștii în ansamblul 
corpului electoral, componența Ca
merei Deputaților ar avea de suferit 
fără îndoială modificări, care au fost 
evitate pînă acum din pricina statu
tului sau, mai precis, a lipsei de sta
tut a Partidului justițialist (peronist).

Există, de asemenea, un al doilea 
element care face ca viitoarele ale
geri să se anunțe viu disputate. In 
ultimul timp, diversele sectoare ale 
opoziției și-au intensificat crlticlle 
împotriva politicii promovate de gu

vern, mai ales în domeniul econo
mic. Printre promotorii principali ai 
criticilor la adresa actualei adminis
trații se numără ex-președintele Ar
turo Frondizi.

în paginile presei revin insistent 
știri despre dificultățile financiare 
întîmpinate de guvernul argentinian. 
O serie de membri ai parlamentului 
încearcă să împiedice guvernul de 
a mai utiliza rezervele bancare par
ticulare pentru a finanța operațiu
nile curente, în timp ce economiștii 
guvernului declară că nu se vor pu
tea plăti salariile pe luna ianuarie 
în cazul cînd nu vor avea la dispo
ziție rezervele respective. Știrile din 
ultimele zile indicau o devalorizare 
a monedei argentiniene. Observato
rii amintesc că în acest an statul 
argentinian ar urma să plătească, în 
cadrul datoriilor, suma de 90 milioa
ne de dolari Fondului Monetar In
ternațional, 233 de milioane așa-nu- 
mitului Club de la Paris (format din 
principalele 10 țări capitaliste indus
trializate) și 135 de milioane Statelor 
Unite ; aceasta, în timp ce fondurile 
de devize disponibile, potrivit unor 
aprecieri, nu ar trece actualmente de 
170 milioane de dolari.

Este de așteptat ca în perspectiva 
alegerilor, opoziția să utilizeze cu 
precădere argumente de ordin eco
nomic pentru a-și întări pozițiile în 
vederea confruntării de la 14 martie.

Vaslle OROS

BONN. După cum a declarat purtă
torul de cuvînt oficial al guvernului 
federal, Guenther von Hasse, guver
nul R. F. Germane va lua în luna 
martie o hotărîre definitivă în legătu
ră cu prelungirea termenului de pre
scripție a crimelor comise sub regimul 
nazist. El a amintit că autoritățile po
loneze și cehoslovace au declarat că 
vor pune la dispoziția justiției 
germane documente 1 
naziștilor.

i vest- 
privind crimele

a fost semnat un 
științifică și teh-

CAIRO. La Cairo
acord de colaborare 
nică între R.A.U. și R. P. Chineză.

OTTAWA. Primul ministru al Ca
nadei, Lester Pearson, urmează să so
sească vineri în Texas, unde va avea 
întrevederi cu președintele Johnson la 
ferma acestuia. Potrivit agenției France 
Presse, schimbul de păreri se va referi 
atît la probleme economice și politice 
de interes comun, cît și la unele pro
bleme internaționale, ca situația din 
Asia de sud-est și dificultățile din ca
drul N.A.T.O.

TOKIO. La 14 ianuarie a fost pre
dată Uniunii Sovietice nava „Keghums“ 
pentru gaze lichefiate, construită pe 
un șantier naval din Hiroșima. In a- 
ceeași zi, la Yokohama a fost lansată 
la apă instalația plutitoare pentru pre
lucrarea peștelui „Spassk".

KHARTUM. Secretariatul Federa
ției sindicatelor și secretariatul Uniu
nii arendașilor din Sudan au dat pu-

SCURTE ȘTIRI
..

blicității o declarație comună în care 
se pronunță pentru efectuarea unor 
reforme democratice radicale, printre 
care reforma agrară, interzicerea pro
prietății particulare asupra pămîntului 
și instituirea controlului guvernamen
tal asupra comerțului exterior și inte
rior. In declarație se subliniază, de 
asemenea, necesitatea înlăturării capi
talului străin din țară.

ATENA. Potrivit unei știri publica
te de ziarul turc „Gumhuriet" și re
luată de ziarele ateniene, de la în
ceputul conflictului dintre Grecia și 
Turcia în problema Ciprului, din 
Turcia au fost expulzate 40 000 de 
persoane, dintre care 10 000 cetățeni 
greci și 30 000 de cetățeni turci de 
origine greacă.

ALGER. La Alger s-a anunțat că 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nassei, va face o vizită oficială în Al
geria, după Conferința țărilor afro-a- 
siatice, care va avea loc îp capitala 
acestei țări. Președintele Nasser va 
conduce delegația R.A.U. la această 
conferință.

KAMPALA. Miercuri seara a avut 
loc în orașul Mbale din Uganda o în- 
tîlnire între președintele Tanzaniei, 
Nyerere, președintele Kenyei, Kenyatta, 
și președintele Ugandei, Obote. Trata
tivele dintre cei trei șefi de state s-au 
desfășurat în secret. Intr-o declarație 
oficială dată publioității de Ministerul 
Informațiilor al Ugandei se arată că 
în cursul zilei de astăzi cei trei șefi de

state vor discuta probleme privind re
lațiile comerciale dintre țările lor.

BONN. Potrivit relatărilor presei 
vest-germane, guvernul Italiei a pro
pus guvernelor R. F. Germane, Fran
ței, Belgiei și Olandei efectuarea în 
comun a lucrărilor pregătitoare în ve
derea construirii unui nou avion de 
vînătoare supersonic, destinat forțelor 
militare aeriene ale acestor țări. Pre
sa subliniază că noul tip de avion ar 
urma să înlocuiască avionul de vînă
toare cu reacție american „F-104“ pe 
care forțele militare aeriene ale aces
tor țări îl folosesc în prezent.

spre joi, vor beneficia de o deplină 
amnistie. Totodată s-au predat autori
tăților și 100 de somalezi, care acțio
nau în nordul țării pentru separarea 
acestei regiuni de Kenya.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a anunțat că 
la 14 ianuarie a procedat, la poligonul 
din Nevada, la o explozie nucleară 
subterană de mică putere. Agenția U- 
nited Press International menționează 
că aceasta este prima explozie nuclea
ră subterană din acest an.

se prezenta pe sine drept al
tul decît este în realitate, „uită' 
să spună că, de fapt, el a în
trebuințat aceleași metode ca și 
predecesorul, amplificîndu-le chiar. 
Gizenga, ca și alți lideri poli
tici progresiști au fost din nou a- 
restați, de data aceasta de Chom- 
be ; tot el este inițiatorul rechemă-*  
rii mercenarilor și mai ales al „ope
rației de la Stanleyville". Și aces- 
tea pentru a nu cita decît unele 
dintre măsurile antipopulare luate 
de la venirea sa la putere.

Ca trimis al premierului congolez, 
a sosit în capitala Belgiei fostul 
ministru de finanțe al Katangăi, Jean 
Baptiste Kibwe, cu scopul de a duce 
tratative în problema diferendului 
financiar belgiano-congolez. Un pur
tător de cuvînt al Ministerului de Ex
terne belgian a declarat joi dimi
neață că Belgia nu va duce trata
tive cu Kibwe, deoarece problemele 
care trebuie să fie dezbătute au un 
caracter politic și nu pot fi discu
tate decît cu șeful guvernului de la 
Leopoldville. De altfel, la sosirea sa, 
Kibwe a declarat că el a sosit „ca 
tehnician și nu ca om politic". El a 
precizat că nimic nu ar împiedica pe 
șeful guvernului congolez de a veni 
la Bruxelles în următoarele trei-pa- 
tru zile după plecarea lui Adoula, 
care a și plecat spre Frankfurt pe 
Main.

Agenția France Presse, trecînd în 
revistă neînțelegerile belgiano-con- 
goleze, scrie că acestea se datoresc 
hotărîrii luate în noiembrie anul tre
cut la Leopoldville, de a se retrage 
concesiunile miniere celor trei mari 
societăți belgiene din Congo. Rezol
varea acestei probleme, subliniază 
agenția, este strîns legată de poziția 
Belgiei față de cererea lui Chombe 
de a i se acorda „asistență tehnică'<

Este prematur să se facă vreun 
pronostic asupra evoluției evenimen
telor. Deocamdată Chombe stă sin
gur pe fotoliu, iar Adoula încearcă 
să-și facă loc.

Augustin BUMBAC

„Calul de bătaie* ’ 
al partidului 
de guvernămînt vest-german

BONN 14 (Agerpres). — într-un 
comentariu referitor la declarațiile 
făcute în Berlinul occidental de 
cancelarul vest-german Erhard, în 
care se arată că acesta va face tot 
posibilul pentru a ajunge la un a- 
cord cu generalul de Gaulle, cu pri
lejul vizitei sale în Franța la 19—20 
ianuarie, agenția France Presse 
scrie : Problema relațiilor franco- 
vest-germane a devenit calul de bă
taie al partidului creștin-democrat. 
Partizanii unei legături strînse cu 
Parisul îi înfruntă pe cei care sînt, 
în primul rînd, pentru alianța at
lantică. Dar, subliniază agenția, par
tidul de guvernămînt. (vest-german) 
trebuie să-și restabilească cu orice 
preț unitatea înaintea alegerilor.

în vederea alegerilor, cancelarul 
vest-german are nevoie de un succes 
în politica externă. Dar, cu toate 
eforturile depuse de cînd a ajuns șef 
al guvernului, el nu a reușit să-1 
obțină. în situația actuală, nici 
Washingtonul și cu atît mai puțin 
Londra, nu-1 pot ajuta. De aceea, el 
va trebui să caute la Paris posibi
litatea obținerii unui succes, mențio
nează agenția citată.

LONDRA. Agenția France Presse 
transmite că în Anglia a fost creat un 
comitet pentru studierea ideilor, pro
punerilor și proiectelor în problema 
dezarmării. Acest „trust al creierului" 
—■ cum îl denumește agenția France 
Presse — s-a întrunit pentru prima 
oară miercuri la Ministerul de Exter
ne, sub președinția lordului Chalfont, 
ministru de stat, șeful comisiei M.A.E. 
în domeniul dezarmării și controlului 
armamentelor.

NAIROBI. Ministrul apărării și secu
rității al Kenyei, Njoroge Mungai, a 
declarat miercuri că 110 foști membri 
ai grupării „Mau-Mau", care acționau 
în regiunea muntoasă Meru, s-au pre
dat autorităților kenyene, ca urmare 
a apelului lansat marți de președintele 
Jomo Kenyatta. Acest apel făcea cu
noscut că cei ce se predau autorită
ților pînă la miezul nopții de miercuri

DAMASC. Intr-o declarație făcută 
la o conferință de presă, președintele 
Consiliului prezidențial și primul mi
nistru al Siriei, Amin Hafez, s-a oprit 
asupra unor probleme privind politica 
internă și externă a Siriei. Referin- 
du-se la măsurile de naționalizare a in
dustriei, care au fost luate recent, 
Hafez a subliniat că acestea au avut 
drept scop să prevină catastrofa eco
nomică și să mențină bogățiile națio
nale și capitalul pe care burghezia și 
cercurile reacționare n-au reușit încă 
să le trimită în străinătate. Referindu-se 
la politica externă, el a declarat că a- 
ceasta este elaborată pornind de la 
principiile neutralității pozitive care 
constau în neaderarea la blocuri, lupta 
permanentă împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, colaborarea cu 
toate țările prietene. El a exprimat re
cunoștința poporului sirian față de ță
rile socialiste pentru ajutorul acordat 
popoarelor arabe. Poliția vest-berlinezâ arestînd un 

tlnăr demonstrant tn timpul cuvtn- 
târli ținute de cancelarul Erhard
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