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CEI MAI BUNI FII Al POPORULUI
PROPUȘI CANDIDAȚI 

Al FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE

PE MARILE ȘANTIERE
TR MĂGURELE Ritm susținut de lucru

TR, MĂGURELE (coresp. „Scîn
teii"). — In aceste zile, pe șantierul 
din Tr. Măgurele se desfășoară în 
ritm susținut lucrările la grupul de 
îngrășăminte azotoase — al doilea 
mare obiectiv din cadrul combinatu
lui. Constructorii și montorii sînt ho- 
tărîți să-și respecte angajamentul 
luat de a termina lucrările cu o lună1 
înainte de termenul stabilit. Comite
tul de partid a stabilit o seamă de 
măsuri politice menite să ducă la 
mobilizarea tuturor comuniștilor și 
a întregului colectiv al șantierului 
pentru realizarea .lucrărilor la ter
menele prevăzute în graficele de 
execuție. La punctele de lucru im- 
.ortante au fost repartizați cei mai 

. juni constructori, membri și candi
dați de partid. Experiența echipelor 
și brigăzilor fruntașe este larg răs- 
pîndită. Conducerea șantierului s-a

îngrijit de aprovizionarea cu mate
riale și utilaje pentru perioada fri
guroasă și a asigurat condiții bune 
de muncă constructorilor. Măsurile 
luate dau bune rezultate în grăbirea 
ritmului de execuție a lucrărilor. In 
prezent sînt pe terminate lucrările 
de construcții la depozitul de fos- 
forite ; în același stadiu se află sec
țiile de măcinare primară și măci
nare secundară. Avansate sînt lu
crările și la fabrica de acid fosforic 
care va intra în probe tehnologice 
în primul trimestru al acestui an. 
Aici se evidențiază echipa de 
montori condusă de Barbu Oprișan. 
A fost terminată construcția fabri
cii de îngrășăminte complexe și se 
lucrează intens la montarea utila
jului. Nu va mai trece mult și spre 
ogoarele patriei vor porni de la Tr. 
Măgurele mii de tone de îngrășă
minte chimice.

TR. SEVERIN In avans

Vineri, în întreaga țară au început adunările oamenilor muncii, 
în care sînt propuși candidații pentru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, eveniment de seamă în viața politică a țării.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la adunări, 
desfășurate în Capitală și în alte localități ale țării, au desemnat drept 
candidați ai Frontului Democrației Populare conducători de partid 
și de stat, numeroși muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, 
femei, tineri, militari, oameni ai muncii din rîndurile minorităților 
naționale. La adunări au participat reprezentanți ai întreprinderilor, 
instituțiilor, unităților agricole socialiste, ai tuturor categoriilor de

oameni ai muncii din circumscripțiile electorale respective. Propune
rile făcute au fost sprijinite cu căldură și aprobate cu entuziasm de 
către participanții la adunări.

Adunările au prilejuit totodată o trecere în revistă a principalelor 
realizări obținute în anii puterii populare în toate regiunile, orașele 
și satele țării, în circumscripțiile electorale respective. Cei care au 
luat cuvîntul au exprimat voința întregului nostru popor de a în
făptui politica partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, mun
cind cu toate forțele pentru înflorirea patriei noastre, pentru ferici
rea celor ce muncesc.

Timpul
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

La Oradea, în apropierea uzinei de 
alumină, se înalță o centrală elec
trică de termoficare. Ea va avea în 
etapa I-a o putere instalată de 100 
MV7 și va folosi drept combustibil 
cărbunele inferior din exploatările 
regiunii. Organizarea lucrărilor s-a 
făcut în strînsă concordanță cu pre
darea anexelor de primă urgență, 
necesare intrării în funcțiune a uzi
nei de alumină. Colectivul șantieru
lui I.C.M. Cluj a depus eforturi 
pentru a construi și pune în func
țiune stația de păcură, stația de 
tratare chimică a apei și alte o- 
biective componente ale centralei 
electrice de termoficare care condi
ționează apropiata elaborare a pri
mei șarje de alumină. Constructorii 
și-au împărțit astfel forțele încît să 
creeze condiții pentru ca și lucrările 
de pe șantierul termocentralei să a- 
vanseze. Pînă în prezent numeroase 
construcții și instalații anexe ale 
centralei electrice au fost executate

nu așteaptă
sau sînt în curs de execuție și 
montaj.

Vizitînd șantierul în aceste zile, 
constați însă că aici nu s-a făcut to
tul pentru ca lucrările să se 
desfășoare în ritm susținut și în lu
nile de iarnă. De multă vreme 
se tergiversează închiderea clădirii 
principale a termocentralei. După 
cum ne relatează inginerii Dinu Si- 
lion și Nicolae Matei, conducători ai 
șantierului I.C.M.E. București, mun
citorii nu pot trece la montajul 
cazanelor turbinei și al altor mașini, 
deoarece constructorul nu și-a res
pectat promisiunea de a termina în
chiderea clădirii. Și la alte lucrări 
nu s-a pregătit din vreme frontul 
de lucru pentru lunile de iarnă și, 
de aceea, ritmul de execuție este 
lent. Timpul nu așteaptă. Tocmai 
de aceea se cuvine să fie luate toate 
măsurile pentru a se folosi din. plin 
această perioadă în scopul de a se 
asigura intrarea 
men a primului 
termocentralei.

în funcțiune la ter- 
grup electrogen al

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Pe șantierul complexului de in
dustrializare a lemnului de la Turnu 
Severin lucrările avansează în ritm 
susținut. La trei dintre fabricile 
complexului — de mobilă, placaj și 
furnire estetice — se montează ul
timele utilaje. Constructorii și mon
torii s-au angajat să le predea, pen
tru probe tehnologice, cu 90 de zile 
mai devreme. La cea de-a 4-a — 
fabrica de plăci fibrolemnoase — se 
lucrează intens. Aici se 
avans față de grafice 
100 de zile. „Sufletul" 
sînt acum montorii din 
Mihai Cerninschi, care 
Turnu Severin bogata 
dobîndită pe șantierele 
combinate similare de la Tg. Jiu, 
Pitești și Rm. Vîlcea. Ei lucrează cu 
mult spor la montarea liniei de pre
sare automată a placajelor.

Pe șantier auzi multe cuvinte de 
laudă la adresa lucrătorilor de la 
Institutul de studii și proiectări fo
restiere. Și lor li se cuvine o parte 
din meritele care situează întreaga 
construcție a complexului înainte de 
grafic. Pe șantier au sosit proiecte 
complete și la timpul potrivit, cu 
soluții tehnice bine gîndite, fapt ce 
a dat posibilitatea creării unui larg 
front de lucru la toate obiectivele în 
construcție.

Pregătirea din vreme a cadrelor 
care vor lucra în fabricile com
plexului se află în atenția benefi
ciarului. în primele zile ale anu
lui, aproape 300 de tineri au 
plecat spre unitățile similare din 
București. Măgura Codlei, Pitești, 
Blaj și Rm. Vîlcea. Fiecare grup 
de muncitori este însoțit (pentru toa
tă perioada de calificare și speciali
zare) de cîte un inginer și un maistru 
care vor conduce în viitor fabricile 
și liniile automate ale 
din Turnu Severin.

prevede un 
de aproape 
șantierului 

brigada lui 
au adus la 

experiență 
marilor

complexului

Șantierul Complexului de industrializare a lemnului din Turnu Severin

GRADINĂ TOTDEAUNA PE ROD
• 6 hectare de sere noi e Căldură și ploaie 
după dorință e Mecanizarea tuturor lucrărilor

O dată cu venirea brumelor, pomii 
lși leapădă haina de frunze verzi, 
în cîmp încetează vegetația. Există 
însă locuri unde plantele cresc în 
voie, ferite de geruri sau de vîntu- 
rile reci ale iernii. Acestea sînt 
serele. Am vizitat unul din cele mai 
mari complexe de sere, situat în a- 
propierea Capitalei, cel de la gos
podăria de stat „30 Decembrie". A- 
nul trecut, celor 3 hectare de sere 11 
s-au mai adăugat alte 6 hectare.

în aceste sere ne întîmpină un 
peisaj încîntător. Soarele, neobișnuit 
de strălucitor pentru această lună 
de iarnă, se reflectă puternic în mii
le de plăci de sticlă care formează 
acoperișul și pereții laterali ai se
xelor. In interior e o căldură plăcută 
și aromă de verdeață. In sera de ro
șii tocmai se strîngea recolta de pe 
ultimele tufe. în altă parte, se lucra 
la pregătirea terenului în vederea 
plantărilor. De la tov. I. Ceaușescu, 
șeful secției sere, aflăm că aici 
există un înalt grad de mecanizare 
a lucrărilor de îngrijire a plantelor.

Care sînt avantajele acestui nou 
lip de seră față de cele obișnuite ? 
Țevile prin care circulă apa caldă 
au fost amplasate mai sus, iar dis
tanța între stîlpii de susținere a a- 
coperișului s-a dublat, ceea ce face 
cu putință folosirea unor tractoare 
speciale la lucrările de pregătire a 
terenului. De altfel, am și întîlnit 
cîteva mașini în timpul lucru
lui. Un tractor, cu o sapă specia
lă, răscolește pămîntul pe o adînci- 
me de 40 cm. Alte tractoare transpor
tă în remorcile basculante canti
tăți mari de gunoi de grajd. După ce 
acesta este împrăștiat uniform, fre
za mărunțește pămîntul, făcîndu-1 ca 
un adevărat strat de grădină. Ope
rația de pregătire a terenului în ve
derea plantării încă nu este gata. O 
instalație înaintează încet de-a lun
gul traveelor. Prin niște tuburi în
fipte în pămînt pătrund aburi fier
binți aduși printr-o conductă de la

centrala termică. Nici o insectă nu 
rezistă căldurii care se degajă din 
pămînt.

In alt loc se pregătesc ghivecele 
nutritive și se face repicarea răsa
dului. Mai întîi, o mașină specială, 
face amestecul de pămînt, turbă, 
mranijă și îngrășăminte chimice. 
Bine fărîmițat, acest amestec intră 
în mașina de confecționat ghivece 
nutritive. De-a lungul benzii pe care 
ies ghivecele de formă cubică, șase 
muncitoare fac repicatul. De aci 
răsadurile sînt duse apoi la 
definitiv.

Plantelor le sînt create cele mai 
bune condiții de creștere și de dez
voltare. Se remarcă căldura înnăbu- 
șitoare din sera cu castraveți, at
mosfera moderată din cea de roșii 
și desigur surprinde răceala din 
sera unde se cultivă salata. Aceste 
condiții corespund însă cerințelor 
fiecărei specii de plante. Tempera
tura și umiditatea aerului sînt regla
te în mod automat și se mențin la 
nivelul cerut, indiferent dacă afară 
este cald sau un ger de crapă pie
trele. Cum se realizează acest lucru? 
In interiorul serelor sînt niște termo- 
state. Instalația de încălzire intră au
tomat în funcțiune atunci cînd apara
tele sesizează că temperatura a scă
zut sub limita fixată și se oprește 
cînd se constată că s-a realizat cea 
necesară. Tot în acest fel se proce
dează cînd este vorba de a se men
ține umiditatea aerului la nivelul 
stabilit. Un automat a declanșat un 
motor electric .care, la rîndul lui, 
pune în mișcare o sumedenie de 
pîrghii. Fără ca omul să intervină 
cîtuși de puțin, sutele de geamuri 
de pe acoperiș se deschid puțin 
cîte puțin, lăsînd să se reverse în 
interior aerul proaspăt.

Roșiile și castraveții sînt plante 
care au nevoie, pe lîngă căldură, și 
de foarte multă apă. Ce efort ar tre
bui să se depună dacă udatul ce
lor 9 ha de sere s-ar face manual 1

locul

Dar șl această operație este dirija
tă de aparate. In seră se aude un 
fîșîit, aidoma unei ploi de primă
vară. Din sutele de duze, așezate 
de-a lungul conductelor de material 
plastic, apa este împrăștiată în pi

cături fine, peste tufele de roșii. întîi 
se udă o porțiune, apoi alta. Toată 
această operație o face un sistem 
automat, ce funcționează pe bază de 
programare. Se stabilește momentul 
cînd urmează să fie udate plantele 
și cît timp să dureze ploaia.

In asemenea condiții, legumele 
cresc și se dezvoltă intens, dau pro
ducții mari. Dacă adăugăm și hăr
nicia muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor acestei gospodării, ne 
explicăm succesele însemnate obți
nute în livrarea unor cantități mari 
de produse. De aci au luat drumul 
spre Capitală, în această iarnă, 
130 000 kg roșii, 21 000 kg salată 
verde, 6 500 kg ridichi de lună etc.

Serele din oțel și sticlă de la 
G.A.S. „30 Decembrie" pot fi ase
muite cu o mare fabrică de vitami
ne. Numai că aici se obțin pe cale 
naturală și într-o perioadă cînd ele 
sînt foarte necesare în hrana oame
nilor.

Ion HERȚEG

poporului romîn, una din 
caracteristice manifestări 
politice și de stat la care 
milioane de oameni ai

Ieri, în ceasurile după-amiezii, 
spre bătrîna dar astăzi tînăra uzină 
bucureșteană Grivița Roșie se în
dreptau oameni ai muncii de la 
întreprinderile „Electrofar", „Da
cia", Depoul București călători, 
Reparații auto, cadre didactice de la 
școlile din raion, pensionari, gospo
dine, numeroși locuitori ai cartieru
lui pentru a participa, alături de 
muncitorii grivițeni, la aduna
rea de propunere a candidatu
lui Frontului Democrației Populare 
din circumscripția electorală nr. 1 
Grivița Roșie în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Națio
nală.

Entuziasmul cu care oamenii 
muncii au participat la această adu
nare a constituit o expresie grăitoare 
a mândriei lor patriotice pentru tot 
ce s-a înfăptuit în țara noastră în 
anii puterii populare.

Luînd cuvîntul, primul secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
F.D.P., a arătat că alegerile care 
vor avea loc la 7 martie constituie 
un eveniment de mare însemnătate 
în viața 
cele mai 
ale vieții 
participă
muncii. Profundul democratism al 
orînduirii noastre populare își gă
sește o deplină expresie în faptul 
că cei mai buni fii ai poporului — 
muncitori, țărani, ingineri, oameni 
de știință, cultură și’ artă — sînt 
aleși în organele puterii de stat.

Am convingerea că sînt în asen
timentul dv., al tuturor — a spus 
vorbitorul — propunînd drept can
didat al Frontului 
Populare în alegerile 
pentru Marea Adunare 
în circumscripția electorală nr. 1 
Grivița Roșie pe cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, primul se
cretar al “ 
Partidului 
ședințele 
Republicii

îndelungi și puternice1 aplauze și 
ovații salută propunerea făcută.

După ce a înfățișat mărețul ta
blou al realizărilor obținute de po
porul nostru în anii construcției 
socialiste, vorbitorul s-a oprit asu
pra înfăptuirilor din Capitală și 
din raionul Grivița Roșie. Colecti
vele din întreprinderile din cu
prinsul raionului au raportat la 
sfîrșitul anului trecut îndeplinirea 
planului in proporție de 103 la sută. 
Numeroase uzine au fost moderni
zate și înzestrate cu tehnică nouă, 
iar altele, cum sînt „Grivița Roșie" 
și „Dacia", au fost lărgite și repro
filate. Pe calea Griviței, bulevardul 
1 Mai, Bucureștii-Noi și în alte 
locuri au fost construite ansam
bluri moderne de locuințe conforta
bile, luminoase, cu școli, cinemato
grafe, magazine bine aprovizionate. 
Au apărut noi cartiere de locuințe 
cum sînt: Pajura, Jiului-Scînteia.

Susțin cu căldură propunerea fă
cută — a spus Vasile Stan, maistru 
la uzinele „Grivița Roșie" — conș
tient fiind că toate marile victorii 
obținute de poporul nostru pe dru
mul desăvîrșirii construcției socia
liste se datoresc politicii înțelepte a 
partidului nostru.

Mă mîndresc că lucrez la această 
uzină cu glorioase tradiții revoluțio
nare. In ultimii ani uzina noastră a 
cunoscut o mare dezvoltare, trans- 
formîndu-se într-una din cele mai 
importante întreprinderi din țară 
producătoare de utilaj chimic și 
petrolier. Pentru colectivul uzinei

Democrației 
de deputați 

Națională

Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn, pre- 
Consiliului de Stat al 
Populare Romîne.

La adunarea din circumscripția electoraid nr. 1 Grivița Roșie

noastre alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și sfaturile 
populare sînt un prilej de a obține 
noi realizări în producție.

Susținînd de asemenea propune
rea, muncitoarea Stanca Murea, de 
la fabrica „Tableta", a spus : Pe în
treg cuprinsul țării se înalță fabrici 
și uzine moderne, temelia industriei 
noastre socialiste ; ne emoționează 
înfățișarea nouă, strălucitoare, a o- 
rașelor patriei, viața nouă a satului 
cooperativizat, nenumăratele edificii 
de cultură. Toate acestea sînt create 
pentru noi, pentru binele nostru. 
Tot ceea ce am realizat pînă acum 
este legat de numele drag al parti
dului, cîrmaciul înțelept al vieții 
noastre.

Vorbind în numele colectivului 
întreprinderii textile „Dacia", Nico- 
iae Ungureanu, directorul între
prinderii, a subliniat sentimentul de 
adîncă recunoștință față de partid, 
pentru consecvența cu care 
urmează linia sa îndreptată 
dezvoltarea țării pe drumul 
lismului, pentru contribuția 
întărirea rîndurilor 
niște internaționale 
socialist mondial.

îndrumînd copiii 
slova cărților, să cunoască minuna
tul univers al culturii umane, a 
spus în cuvîntul său Adam Căliman, 
directorul Școlii nr. 175, învățătorii 
și profesorii, care au simțit perma
nent grija partidului și guvernului, 
sădesc, zi de zi, în inimile tinerei 
generații dragostea fierbinte față de 
patrie, față de harnicul și talentatul 
nostru popor, mîndria pentru ma
rile construcții ale socialismului, 
profunda recunoștință și devota
mentul față de Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Sînt grivițean și mă mîndresc cu 
acest lucru — a spus apoi pensio
narul Oprea Cojocaru. Am lucrat 
ca muncitor la Grivița timp de 32 
de ani. Locuiesc în acest cartier de 
aproape 27 de ani și am văzut și 
simțit, în anii regimului democrat- 
popular, profundele transformări 
care au avut loc în viața cartieru
lui, a oamenilor. Din balconul locu
inței mele mi se oferă priveliștea 
încîntătoare a masivelor de beton și 
sticlă de pe magistrala Căii Gri- 
viței și este imposibil să nu fac 
o comparație a ceea ce a fost Gri-

acesta 
spre 

socia- 
sa la 

mișcării comu- 
și a sistemului

să descifreze

vița de altădată cu ceea ce este 
Grivița noastră frumoasă de azi.

In încheiere, participanții la adu
nare au adoptat în unanimitate, 
prin puternice aplauze și ovații, 
textul unei scrisori prin care tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este 
rugat să accepte propunerea de a fi 
candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală nr. 1 Grivița Roșie.

Partidul, întregul popor — se spu
ne în scrisoare — dau o înaltă pre
țuire activității neobosite pe care o 
desfășurați, în fruntea Comitetului 
Central, pentru binele și fericirea 
poporului nostru, pentru triumful 
socialismului și păcii. Sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Muncito
resc Romîn, oamenii muncii au 
schimbat din temelii înfățișarea pa
triei noastre, ridicînd Romînia pe 
culmile tot mai înalte ale socialis
mului, sporind continuu prestigiul ei 
internațional.

La Galați, într-o adunare la care 
au participat numeroși metalurgiști, 
constructori de nave, cadre didac
tice, studenți și alți cetățeni, a fost 
propus candidat al F.D.P. pentru 
circumscripția electorală nr. 1 Ga
lați Sud, tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Trecînd în revistă succesele obți
nute de oamenii muncii în dezvol
tarea economică și social-culturală 
a regiunii, vorbitorii au arătat că în 
orașul Galați se înalță Combinatul 
siderurgic, au fost date în funcțiu
ne Complexul de industrializare a 
lemnului, Combinatul de celuloză și 
hîrtie și Combinatul de fibre arti
ficiale de la Brăila, întreprinderea 
de sîrmă, cuie și lanțuri din Galați, 
fabrica de mobilă de la Focșani și 
altele ; pe ogoarele regiunii lucrează 
5 600 tractoare, unitățile agricole 
socialiste se întăresc continuu.

„împreună cu brigada mea,
toți cei care lucrează la construirea 
laminorului de tablă groasă, a spus 
sudorul Alexandru Velici, de pe șan
tierul Combinatului siderurgic Ga
lați, asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn că 
vom realiza cu cinste sarcinile în
credințate, că în acest an, ultimul 
din șesenal, succesele noastre vor fi 
și mai mari, executînd la timp și la 
un înalt nivel calitativ lucrările la 
acest important obiectiv industrial".

cu

Luînd cuvîntul în numele con
structorilor de nave, muncitorul Du
mitru Halca a arătat că navele con
struite aici călătoresc pe mările și 
oceanele lumii. „Folosind din plin 
minunatele condiții create de partid 
și guvern, tehnica modernă cu care 
sîntem înzestrați, vom realiza nave 
de tonaj sporit și cu performanțe 
tehnice superioare. Pentru viața 
noastră nouă, pentru înflorirea ora
șului nostru, ca și a întregii țări, 
vom da cu toată bucuria votul nos
tru candidatului F.D.P.".

La Iași a fost propus candidat 
pentru circumscripția electorală nr. 
1 Iași-Nord tovarășul Emil Bodnă- 
raș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Participanții la adunare au vorbit 
despre dezvoltarea orașului și re
giunii Iași în anii puterii populare, 
întreprinderile industriale din re
giune, dotate cu utilaj de înalt ni
vel tehnic, au realizat în 1964 o pro
ducție de 11 ori mai mare decît în 
1950. Anul acesta se vor construi în 
orașele regiunii 2 233 de aparta
mente, care se vor adăuga la cele 
peste 9 700 date în folosință în ul
timii patru ani. Orașul Iași, dezvol- 
tînd continuu tradițiile sale progre
siste, este astăzi un important cen
tru cultural-științific al țării.

în cuvîntul său, tovarășul Virgil 
Iacob, mecanic de locomotivă la de
poul C.F.R.-Iași, a spus : „De pe lo
comotiva mea admir minunatele în
noiri în peisajul moldovenesc de azi 
— impunătoarele obiective indus
triale, frumoasele ansambluri de lo
cuințe, construcțiile social-culturale. 
Toate aceste mărețe realizări sînt 
rodul activității entuziaste a celor 
ce muncesc, sub conducerea înțe
leaptă a partidului". Prof. univ. Ion 
Creangă, rectorul Universității 
I. Cuza" din Iași, și prof. univ. 
Grămadă, directorul Teatrului 
țional din localitate, au vorbit
pre dezvoltarea impetuoasă a învă- 
țămîntului, culturii și artei în a- 
ceastă parte a țării. Au mai luat cu
vîntul generalul maior Constantin 
Buculei, Domnița Ichim, studentă la 
facultatea de filologie a Universită
ții ieșene, și alți cetățeni.

„Al.
Ilia 
Na- 
des-

(Continuare în pag. Il-a)

PRIMIREA LA C.C. AL P.M.R. A LUI E. PAPAIOANU,
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI AKEL •M* WS?

BIOS *■■«

îhl24:
în ziua de 15 ianuarie, E. Papaioa- 

nu, secretarul general al partidului 
progresist al oamenilor muncii din 
Cipru, AKEL, a fost primit la C. C. 
al P.M.R. de către tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil și Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.M.R.

Cu acest prilej, E. Papaioanu a in
format asupra stadiului actual al 
problemei Ciprului și a mulțumit 
Republicii Populare Romîne pentru 
sprijinul pe care-1 acordă luptei de 
eliberare a poporului cipriot.

Partea romînă a 
exprimată anterior că problemele 
existente în legătură cu situația ac
tuală din Cipru trebuie reglementate 
fără nici o imixtiune în treburile in
terne ale Republicii Cipru, în baza 
respectării drepturilor inalienabile 
ale poporului cipriot la independen
ță, suveranitate și integritate terito
rială, a principiului potrivit căruia 
fiecare popor are dreptul de a-și or
ganiza viața conform cu voința și 
aspirațiile sale.

reafirmat poziția

O parte a complexului de sere de la G.A.S. „30 Decembrie" din apropie
rea Capitalei

Vaccinarea

Din ziua de 17 ianuarie începe în 
întreaga țară acțiunea de vaccinare 
antipoliomielitică a copiilor între 3 
și 15 luni, prin administrarea primei 
doze de monovaccin. Imunizarea se 
va face ca și anul trecut cu vaccin 
poliomielitic lichid, cu virus viu a- 
tenuat, administrat pe cale bucală. 
Vaccinul este produs de Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino" din Capitală. 
Circumscripțiile sanitare au luat mă
surile necesare pentru a efectua a- 
ceastă acțiune în cadrul dispensare
lor de circumscripții sau la domici
liul copiilor. (Agerpres)

Consultări politice 
italiene

Situația politică din Italia tă- 
mîne în centrul atenției partide
lor și guvernului. Problemele ri
dicate după alegerea noului 
președinte al republicii au fost 
analizate de conducerea parti
dului comunist și de cea a 
partidului socialist. A avut loc 
de asemenea o reuniune a Con
siliului de Miniștri. (Amănunte în 
pag. IV-a).

iNTlLNIRE TRIPARTITĂ 
LAOȚIANA

La Paris s-au întîlnit reprezentanți 
ai celor trei părți laoțiene. Conducă
torul delegației fracțiunii de stînga a 
declarat că stabilirea locului unde 
să continue negocierile dintre con
ducătorii celor trei părți trebuie 
discutată în complexul general al 
problemei și nu ca o chestiune apar-

te. Delegatul fracțiunii de dreapta a 
cerut ca sediul tratativelor să fie la 
Luang Prabang. Cei trei reprezentanți 
urmează să informeze pe liderii lor 
și să primească noi instrucțiuni.

LIBANUL 
și problema Iordanului

Consiliul de Miniștri al Libanului, 
anunță agenția France Presse, a ho- 
tărît să prezinte problema Iordanu
lui și a participării Libanului la lu
crările de deviere a apelor afluenți
lor acestui fluviu unei ședințe spe
ciale a parlamentului. In cadrul a- 
cestei ședințe, primul ministru și mi
nistrul afacerilor externe vor pre
zenta un raport asupra lucrărilor 
conferinței primilor miniștri ai țări
lor arabe de la Cairo. Se știe că de
legația libaneză a avut Ia conferința 
de la Cairo a primilor miniștri ai ță
rilor arabe un punct de vedere di
ferit de celelalte țări arabe în pro
blema termenului de punere în apli
care a planului privind lucrările de 
deviere a apelor afluenților Iorda
nului.
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Drept candidat al Frontului De
mocrației Populare în circumscripția 
electorală nr. 1 „Steagul roșu" din 
Brașov a fost propus tovarășul Pe
tre Borilă, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti- 

’ dului Muncitoresc Romîn, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Ing. Mircea Bilă, director general 
al Uzinelor „Steagul roșu", care a 
luat cuvîntul, a exprimat hotărîrea 
întregului colectiv al întreprinderii 
de a sprijini victoria în alegeri a 
F.D.P. nu numai prin vot, dar și 
prin noi succese în ridicarea nive
lului tehnic al producției, în îmbu
nătățirea calității ei.

Exprimîndu-și bucuria pentru 
realizările obținute în circumscrip
ția electorală unde candidează tova
rășul Petre Borilă, prof. Constantin 
Moarcăș, directorul Școlii medii nr. 
4, a arătat că propunerile făcute de 
cetățenii din circumscripție au prins 
viață. In cartierul Steagul Roșu 
s-au înălțat, printre altele, 11 școli 
pentru învățămîntul general de 8 
ani și mediu.

Participanți la adunare au vor
bit despre realizările din anii pu
terii populare. în regiunea Brașov 
s-au înălțat noi construcții indus
triale : Combinatul de industriali
zare a lemnului de la Blaj, fabri
cile de amoniac și acid azotic de la 
Făgăraș, fabricile de metanol și form- 
aldehidă din orașul Victoria, fa
brica de negru de fum de la Copșa 
Mică etc. Au fost date în folosință 
oamenilor muncii peste 10 000 de a- 
partamente, iar la sate s-au ridicat 
circa 15 000 de case noi. Vorbitorii au 
exprimat hotărîrea de a obține noi 
succese în înfăptuirea politicii parti
dului.

La Pitești, muncitorii, inginerii, 
funcționarii, cadrele didactice, ce
tățenii din raza circumscripției e- 
lectorale nr. 1, întruniți într-o adu
nare cetățenească, au desemnat 
drept candidat în alegerile de de- 
putați pentru Marea Adunare Na
țională pe tovarășul Nicolae Ceau- 
țescu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. 
al P.M.R.

Numeroși vorbitori au înfățișat bi
lanțul însuflețitor al realizărilor ob
ținute în anii puterii populare în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
în îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii din regiune. în 
perioada 1951—1964 au fost investite 
în regiune peste 14,4 miliarde de lei. 
în regiune au luat ființă noi ramuri 
industriale — petrolieră, chimică, 
de construcții de mașini etc. Resurse 
hidroenergetice importante din re
giune vor fi valorificate prin darea 
în exploatare a hidrocentralei „16 
Februarie" de pe Argeș, unul dintre 
marile obiective ale planului șese- 
nal. De asemenea, prin construcția 
uzinei de aluminiu de la Slatina se 
va crea în țara noastră o nouă ra
mură a metalurgiei neferoase. O pu
ternică dezvoltare a cunoscut agri

în timpul adunării din circumscripția electorala nr. 1 Galați sud

Aspect de la adunarea din sala de festivități a Uzinelor „1 Mai"-Ploîeștl

cultura. în ce privește pomicultura, 
ca suprafață și număr de pomi, re
giunea Argeș este prima pe țară.

Ing. Victor Chelu, directorul 
Combinatului de industrializarea 
lemnului din Pitești, a vorbit despre 
hotărîrea oamenilor muncii din a- 
ceastă importantă întreprindere de 
a marca, prin importante realizări, 
evenimentul alegerilor.

Au mai luat cuvîntul ing. Gheor- 
ghe Nicolae, directorul întreprinde
rii de poduri metalice și prefabricate 
din beton, țesătoarea Maria Dulică, 
învățătorul emerit Constantin Ar- 
sene și alții, care au susținut can
didatura propusă.

într-un alt mare centru indus
trial al țării, la Ploiești, în sala de 
festivități a uzinei „1 Mai“, a avut 
loc o adunare la care a fost propus 
candidat pentru circumscripția elec
torală nr. 1 Ploiești tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R.

Vorbitorii, printre care Ion Deles- 
cu, metalurgist la uzina „1 Mai", 
Marin Gavrilă, maistru distilator la 
rafinăria Brazi, ing. Traian Vul
pe, de la Combinatul petrochimic 
Brazi, Grigore Ivanov, președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție Bărcănești, au relevat reali
zările obținute de oamenii muncii 
din regiune în dezvoltarea econo
miei și culturii. Producția globală 
industrială a regiunii a crescut în 
1964 de 1,8 ori față de 1959. Marele 
combinat de la Brazi — o adevărată 
cetate a petrochimiei — a intrat 
parțial în funcțiune. Noi instalații 
au intrat în producție la rafină
ria Brazi, uzinele chimice din 
Ploiești, Valea Călugărească și Flo- 
rești. La rîndul ei, industria de uti
laj petrolier a asimilat utilaje noi — 
instalații 3 DH 200, 4 DH315 și al
tele, ale căror caracteristici cores
pund cerințelor pieței mondiale.

„Cu pași repezi — a arătat Ga
briela Buzețeanu, profesoară la 
Școala generală de 8 ani din Tătă- 
rani — pătrunde la sate lumina cul
turii. Cîteva cifre vorbesc de la sine. 
Numai în ultimii patru ani, în așe
zările regiunii au fost construite 
pentru copii mai mult de 1 300 săli 
de clasă. Totodată, numărul elevilor 
și cadrelor didactice s-a dublat. în 
școlile medii din regiune sînt cu
prinși acum 34 000 de elevi față de 
numai 1 986 cît au frecventat în 
1938. în ultimii ani s-au distribuit 
în mod gratuit elevilor din regiune 
manuale în valoare de peste 36 mi
lioane de lei".

O însuflețită adunare a găzduit 
vineri și Hunedoara, marea cetate 
a oțelului. Sute de furnaliștl, oțe- 
lari, laminoriști de la combinatul 
din localitate și de la Uzinele Că- 
lan, alți muncitori ai întreprinde
rilor din apropiere, țărani coopera
tori din satele învecinate au propus 
candidat al Frontului Democrației 
Populare pentru circumscripția elec
torală nr. 1 Hunedoara-Est pe to
varășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Susținînd cu căldură propunerea 
făcută, maistrul oțelar Ștefan Trip- 
șa, Erou al Muncii Socialiste, a 
spus : „Dacă siderurgiștii noștri lu

crează astăzi la agregate moderne, 
în hale spațioase, luminoase, dacă 
au condiții de trai mai bune, toate 
acestea, ca și celelalte înnoiri pe
trecute în viața întregului nostru 
popor, se datoresc faptului că parti
dul ne călăuzește în lupta spre 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui". în cuvinte calde și pline de dra
goste, profesoara Silvia Lucaci, de 
la Școala medie nr. 1 din Hune
doara, a exprimat hotărîrea cadre
lor didactice din acest important 
centru industrial al țării de a con
tribui din plin la educarea socia
listă a noii generații a Hunedoarei.

Alți vorbitori au relevat impor
tantele realizări din anii construc
ției socialiste care au schimbat fun
damental înfățișarea orașului și a 
regiunii. Numai la Hunedoara au 
intrat în funcțiune furnale de mare 
capacitate automatizate și mecani
zate, o fabrică de aglomerare, o ter
mocentrală, o uzină cocsochimică, o 
nouă oțelărie „Siemens-Martin" etc. 
Importante investiții s-au făcut și 
în alte întreprinderi ale regiunii. 
Străzi și piețe asfaltate, blocuri- cu 
siluete elegante, instituții publice, 
așezăminte sociale, școli, teatre, ci
nematografe, cluburi muncitorești, 
stadioane, au transformat numeroa
se localități ale regiunii în moderne 
așezări, unde pulsează viu ritmul 
vieții noi.

La Cluj, la adunarea de la Casa 
Universitarilor a fost propus drept 
candidat în circumscripția electorală 
nr. 1 Universității-Cluj în alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare 
Națională tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri. Propunerea a 
fost primită cu vii aplauze, partici- 
panții la adunare manifestîndu-și 
profundul lor atașament pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn-, pentru 
Comitetul său Central.

Referindu-se la realizările din re
giunea și orașul Cluj, numeroși 
vorbitori, printre care acad. Raluca 
Ripan, președintele filialei din Cluj a 
Academiei R. P. Romîne, Rada Faus- 
tin, muncitor fruntaș la Fabrica de 
piele și încălțăminte, acad. Ștefan 
Peterfi, prorectorul Universității 
„Babeș-Bolyai", Lia Păcuraru, stu
dentă la Facultatea de filologie, au 
arătat că anii puterii populare 
au adus Clujului o tinerețe 
nouă, tinerețea socialismului. Orașul 
de pe Someș a devenit un puternic 
centru industrial, de cultură și în- 
vățămînt de prestigiu. în oraș s-au 
dezvoltat și înzestrat cu utilaje mo
derne întreprinderile „Carbochim", 
„Tehnofrig", „Unirea", „Terapia" și 
altele. în centrul universitar Cluj 
învață în prezent peste 13 000 stu- 
denți, cu 3 000 mai mult decît în 
1961. Studenților li s-au creat con
diții de învățătură și viață la care 
nici nu visau generațiile din trecut. 
Ei au la dispoziție 21 de cămine cu 
o capacitate de peste 8 200 locuri, din 
care 8 au fost date în folosință în 
ultimii patru ani, precum și 8 can
tine cu o capacitate de 7 800 locuri. 
Sînt în construcție alte două cămi
ne studențești cu peste 700 de locuri. 
Pentru oamenii muncii clujeni s-au 
construit și dat în folosință blocuri 
cu peste 5 300 de apartamente.

Un mare număr de oameni ai 
muncii întruniți la Tg. Mureș, în sala 
mare a Palatului Culturii, au de
semnat drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 1 Tg. 
Mureș-Vest pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Națională 
pe tovarășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne.

Participanțli la adunare au relie
fat realizările de seamă obținute de 
întregul nostru popor în anii puterii 
populare. Ei au arătat că în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, în tre
cut puțin dezvoltată din punct de 
vedere economic, oamenii muncii 
romîni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, aplicînd în viață poli
tica Partidului Muncitoresc Romîn, 
au obținut mari succese în dezvol
tarea economiei și culturii. în anii 
puterii populare, harta regiunii a 
cunoscut importante transformări: 
au apărut întreprinderi și ramuri 

noi de producție, obiective indus
triale noi, printre care centrala elec
trică de termoficare Luduș-Iernut, 
Centrala termoelectrică „Steaua ro- 
șie“-Fîntînele, Metalotehnica-Tg. 
Mureș, Fabrica de zahăr Luduș etc.

Dumitru Fanea, mecanic de loco
motivă la depoul C.F.R. Tg. Mureș, 
a vorbit despre realizările în ex
ploatarea rațională a parcului de 
locomotive și vagoane, despre eco
nomiile de combustibil realizate.

Scriitorul Galfalvi Zsold a relie
fat în cuvîntul său grija perma
nentă pe care partidul și statul nos
tru o acordă dezvoltării literaturii, 
artei, culturii. „Cărțile noastre — 
a arătat vorbitorul — apar în mari 
tiraje. în Tg. Mureș funcționează o 
filială a Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, apar ziare și reviste 
în limbile romînă și maghiară. Ne 
vom strădui ca și de aici înainte să 
oglindim în creația noastră literară 
frumusețea vieții noastre noi".

în cursul zilei de ieri au fost pro
puși și alți candidați ai F.D.P. în a- 
legerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Valea Motrului este cel mai tînăr 
bazin carbonifer al țării. Aici, anul 
trecut au intrat în producție mine 
noi, se află în construcție un oraș 
în care vor locui 35 000 de oameni. 
Pește 600 de apartamente au și fost 
date în folosință. Drept candidat în 
circumscripția nr. 5 Motru pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională a fost propus mine
rul șef de brigadă Ion Nasta, care 
se bucură de multă prețuire în mij
locul ortacilor săi.

în circumscripția electorală Ne
gru Vodă din regiunea Dobrogea a 
fost desemnată drept candidată a 
F.D.P. în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională tov. 
Maria Nistor, președinta cooperati
vei agricole de producție din co
muna Plopeni. Cooperativa pe care 
ea o conduce de 6 ani se numără 
printre unitățile fruntașe din re
giune.

în circumscripția electorală nr. 26- 
„6 Martie" din București a fost pro
pus candidat pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Națională 
academicianul Gheorghe Mihoc, rec
torul Universității din București. 
Cei care au luat cuvîntul cu acest 
prilej au relevat marile succese do- 
bîndite de poporul nostru, sub con
ducerea partidului. în București, o 
dată cu puternica dezvoltare indus
trială, numai între anii 1960—1964 
s-au construit peste 64 000 de apar
tamente, s-au dat în folosință școli 
cu 1 000 săli de clasă, cămine stu
dențești cu 7 000 locuri, unități sani
tare, magazine.

în circumscripția electorală Tîrgu 
Mureș II Sud a fost propus candi
dat al F.D.P. dr. Csâgdr Ludovic, 
rector al Institutului medico-far- 
maceutic din Tîrgu Mureș. Din cu
vîntul vorbitorilor a reieșit că în 
ultimii ani în cartierele 7 Noiembrie 
și Mihai Viteazu, din această cir
cumscripție, au fost construite sute 
de apartamente și s-au dat în folo
sință numeroase unități comerciale 
și de deservire a populației.

De asemenea, au fost propuși can
didați ai Frontului Democrației 
Populare, acad. Cristofor Simiones- 
cu, președintele filialei Iași a Aca
demiei R. P' Romîne, rectorul Insti
tutului Politehnic din Iași, în circum
scripția electorală nr. 6 oraș Bîrlad 
vest ; Vasile Sava, mecanic de loco
motivă la Depoul C.F.R. Iași, în cir
cumscripția electorală nr. 18 Bă- 
cești, regiunea Iași ; Niculina Cos- 
tescu, profesoară la școala medie 
Pucioasa, în circumscripția electo
rală nr. 36 Pucioasa, regiunea Plo
iești ; ing. Tănase Zaharescu, direc
tor general al Combinatului chimic 
Făgăraș, în circumscripția electora
lă nr. 14, orașul Victoria, regiunea 
Brașov ; Maria Copil, directoarea 
școlii medii nr. 2 Oradea, în circum
scripția electorală nr. 10 Aleșd, re
giunea Crișana ; Dobre Popescu, fre
zor la uzinele „Progresul" Brăila, în 
circumscripția electorală nr. 4 Brăi
la nord ; ing. Aurel Lăpușcă, șeful 
exploatării miniere Barza, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Crișcior, 
regiunea Hunedoara ; Tudose Dumi
tru, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Stoicănești, în circum
scripția electorală nr. 23 Radomi- 
rești, regiunea Argeș ; Mircea 
Oprean, rectorul Institutului agro
nomic „Tudor Vladimirescu" din 
Craiova, în circumscripția electora
lă nr. 38 Vînju Mare, regiunea Ol
tenia ; Demostene Botez, scriitor, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, președin
tele Consiliului pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-știin- 
țifice, în circumscripția electora
lă nr. 5, Casa Scînteii, București; 
Nicolae Lărgan, lăcătuș la uzinele 
Tehnofrig, în circumscripția electo
rală nr. 2 Cluj ; Gh. Bucelea, mai
stru constructor, în circumscripția 
electorală nr. 11 Onești, regiunea 
Bacău ; Bartha Dionisie, maistru la 
termocentrala Steaua Roșie-Fîntî- 
nele, în circumscripția electorală nr. 
4 Sîngeorgiu de Pădure, regiunea 
Mureș Autonomă Maghiară ; general 
colonel Mihai Burcă, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, în circum
scripția electorală nr. 8 Fălticeni, re
giunea Suceava ; Vasile Slevenschi, 
maistru miner la exploatarea minie
ră Șuior, în circumscripția electorală 
nr. 2 Baia Sprie, regiunea Maramu
reș, și alții.

VIATA DE PARTID

Forme variate 
în munca politică

Organizațiile de partid din regiunea Hunedoara au dobîndit o expe
riență bogată în folosirea mijloacelor variate ale muncii politice de 
masă pentru mobilizarea colectivelor întreprinderilor lă îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. Spre a împărtăși cititorilor din această 
experiență, corespondentul nostru L. Viski l-a solicitat pe tovarășul 
Ioan LUNGU, șeful secției de propagandă și agitație a comitetului re
gional de partid, să răspundă la cîteva întrebări.

— Care este în prezent obiec
tivul principal al muncii politice 
de masă desfășurate de organi
zațiile de partid din industria re
giunii ?

Industria regiunii noastre este, 
înainte de toate, o industrie a me
talului. Pe bună dreptate se spune 
că Hunedoara este inima de oțel a 
țării. Anul acesta, aici se produc 
peste 2 milioane de tone de oțel, 
iar în ahii viitori se va produce tot 
mai mult. înfăptuirii acestei sarcini 
complexe îi este subordonată în
treaga muncă politică de masă din 
exploatările miniere și întreprinde
rile siderurgice. Comitetul regional 
de partid a intensificat, începînd din 
iarna trecută, activitatea politico- 
organizatorică în scopul punerii în 
valoare a noi rezerve interne, spre 
a se asigura o producție ritmică de 
metal. în timp ce conducerile între
prinderilor au fost îndrumate spre 
adoptarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice eficiente, s-a trecut, pa
ralel, la aplicarea unui plan amplu 
de acțiuni politice de masă, la care 
au fost antrenați majoritatea comu
niștilor. Obiectivele principale ale 
muncii politice au fost stabilite di
ferențiat. în exploatările miniere 
accentul s-a pus pe calitatea 
minereului de fier și a cărbune
lui cocsificabil, în cocserii pe 
sporirea producției de calitate supe
rioară, la furnale — pe reducerea 
consumului de cocs, în oțelării — 
pe ridicarea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor, iar pe șantiere — pe 
predarea la termen a unităților 
industriale în construcție. în spri
jinul înfăptuirii acestor sarcini au 
avut loc consfătuiri și schimburi de 
experiență, consultări și vizite re
ciproce între furnaliști, cocsari și 
mineri, între oțelari și furnaliști, 
numeroase discuții de la om la om. 
Rezultatul acestor acțiuni se reflectă 
în faptul că siderurgiștii au livrat în 
plus anul trecut zeci de mii de tone 
de fontă, oțel și laminate, iar planul 
de stat pe ansamblul industriei re
giunii a fost îndeplinit cu 11 zile 
mai devreme.

— Vă rugăm să vă referiți la 
informarea și pregătirea mem
brilor de partid în vederea des
fășurării muncii politice.

Experiența ne-a confirmat de ne
numărate ori că momentul principal, 
„startul" unei acțiuni politice ample, 
îl constituie adunarea generală. în 
organizațiile de bază de la secția 
a Il-a furnale, oțelăria Martin nr. 2, 
laminoarele bluming și „650“ din 
combinatul siderurgic, la Uzina 
„Victoria"-Călan, mina Teliuc și al
tele s-a statornicit practica infor
mării comuniștilor în adunările ge
nerale asupra principalelor hotărîri 
ale organelor locale de partid pri
vind domeniul respectiv de activi
tate. Această informare este îmbo

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro

mîne : Al 8-lea magnific (spectacol pre
zentat de Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase11 — orele 19,30). Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne : Maeștrii cîn- 
tăreți din Niirnberg (orele 19). Teatrul 
de stat de operetă : Vînzătorul de păsări 
(orele 19,30). Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Regele Lear
(orele 19,30), (sala Studio) : O femeie cu 
bani (orele 15,30), Adam și Eva (orele
19,30).  Teatrul de Comedie : Umbra (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Sfînta Ioana (orele 19,30), (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Tache, ianke 
și Cadîr (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (sala Magheru): Peer Gynt 
(orele 19,30), (sala Studio) : Scandaloasa 
legătură (or»jle 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Mușcata din fereastră 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Doi pe un balansoar (orele 15), 
Andrea (orele 19,30). Teatrul pentru co
pii : (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : 
Harap Alb (orele 16), Teatrul regional 
București (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Stăpînul apelor (orele 20). Teatrul evre
iesc de stat : Cîntărețul tristeții sale 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ,,I. L. Cara- 
giale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9): Anna 
Christie (orele 20). Teatrul Țăndărică : 
Ocheșel și Bălăioara (orele 16), Eu și 
materia moartă (orele 20,30). Teatrul sa
tiric muzical ,,C. Tănase" (sala Victo
ria): Carnaval la Tănase (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59): Tinerețe (orele 20). Circul de 
stat : Circus București (orele 20).

CINEMATOGRAFE î Retrospectiva 
Georges M61iăs : Luceafărul (orele 19). 
Cîntînd în ploaie : Republica (8,15; 10,15; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,30), București (9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Modern
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Can-Can 
film pentru ecran panoramic : Patria 

gățită cu fapte și date din presa 
centrală sau din publicațiile editate 
pe plan local.

Desigur că noțiunea de informare 
sistematică este mult mai vastă, ea 
presupunînd cunoașterea de către 
membrii de partid a unei largi sfere 
de probleme politice, economice și 
culturale. Prin munca politică dusă 
de ei, comuniștii au datoria să con
tribuie la dezvoltarea multilaterală 
a conștiinței socialiste a maselor. 
La combinatul siderurgic și la ex
ploatarea minieră Barza, la minele 
din Valea Jiului, membrii biroului 
regional, secretarii comitetelor ra
ionale și alți activiști de partid țin 
expuneri în adunările generale ale 
organizațiilor de bază, au discuții 
cu comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii, răspund la o mare varietate 
de probleme care îi preocupă pe 
aceștia.

— Vorbiți-ne și despre modul 
în care comuniștii duc munca po
litică în rîndul maselor.

Organeie și organizațiile de partid 
din regiune se îngrijesc în perma
nență ca fiecare membru și candidat 
de partid, la locul său de muncă, să 
devină un bun activist politic, ca
pabil să explice celor din jur prin
cipalele probleme care stau în fața 
partidului și statului nostru, în 
strînsă legătură cu sarcinile con
crete ale fiecărui colectiv. El nu se 
poate limita numai să explice, ci 
are îndatorirea și să-i antreneze în 
fapt la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de partid, constituind prin 
faptele și comportarea sa un bun 
exemplu pentru ceilalți. Aș putea da 
multe exemple în acest sens, dar 
mă voi mărgini doar la cîteva fapte 
recente — și anume la felul în care 
organizațiile noastre de partid au 
condus dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1965. Cei mai buni membri de 
partid din rîndul cadrelor de con
ducere, al specialiștilor și munci
torilor cu înaltă calificare, de la 
combinatul siderurgic și întreprin
derea de construcții siderurgice 
Hunedoara, exploatările miniere 
din Valea Jiului, uzinele mecanice 
Cugir etc., au vorbit muncitorilor 
despre problemele esențiale ale pla
nului pe acest an. în rîndul colecti
velor s-au cristalizat astfel idei și 
propuneri valoroase care, în adună
rile de dezbateri, au constituit soli
de puncte de plecare spre rezolva
rea sarcinilor viitoare. Temeinic 
pregătite, aceste adunări au avut 
un accentuat caracter de lucru 
și s-au bucurat de o participa
re masivă la discuții. După apa
riția documentelor recentei sesiuni 
a Ilarii Adunări Naționale, orga
nizațiile de bază din întreprinderi 
și de pe șantiere au prelucrat cu 
masa largă a muncitorilor princi
palele prevederi ale planului de 
stat pe 1965, direcțiile de dezvol
tare a economiei naționale, subli- 
niindu-se încă o dată sarcinile fie
cărui colectiv în sporirea producției

(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Soție pen
tru un australian — cinemascop : Lu
ceafărul (9; 11,15; 13,30; 15,45; 21), Festi
val (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 21), Gri- 
vița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Omul din 
umbră : Carpați (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), Fla
mura (10; 12,30; 15; 17,30; 20). La patru 
pași de infinit : 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). Jude
cătorul de minori : Lumina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Ziua fericirii — cinema
scop : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Poveste 
de pe Don : Union (15,30; 18; 20,30). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). Maria : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd și documentarul Cluj 1964: Timpuri 
Noi (10; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop: Glulești (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15). Intîlnire cu spionul ; 
înfrățirea între popoare (10; 15,30; 17,45; 
20). Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15; 20,30). Musafiri
ciudați pe muntele de gheață : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Sălbaticii de pe rîul 
morții — cinemascop : 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 
— cinemascop : Bucegi (10; 12,30; 15.30; 
18; 20,30), Viitorul (13,45; 16; 18,30; 21).
Casa neterminată : Unirea (16; 18,15;
20.30) . Diavolul deșertului : Flacăra (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30). încurcătură bleste
mată : 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 : Popular (15,15; 
18; 20,45), Moșilor (15; 18; 20,45). Hatari 
(ambele serii) : Arta (10; 16,15: 19,30). 
S-a întîmplat la miliție — cinemascop ; 
Cosmos (16; 18; 20). Calabuch : Melodia

de masă
de minereuri și cărbune, ridicarea 
indicilor de utilizare a agregatelor 
siderurgice, îmbunătățirea calități’ 
metalului și respectarea termeneloi 
de dare în folosință a construcțiilor 
industriale și social-culturale.

In continuare, organizațiile noas
tre de partid vor acorda — în des
fășurarea muncii politice de masă 
— atenția cuvenită consfătuirilor 
de producție, ele fiind în actualele 
condiții o tribună de răspîndire a 
experienței înaintate, de analiză co
lectivă a mersului îndeplinirii pla
nului și angajamentelor.

Aș mai adăuga cîteva forme folo
site cu succes de organizațiile de 
partid în munca politică : agitația 
vizuală, gazetele de perete, activi
tatea în cluburi, săli de cultură, 
stațiile de radioficare, comisiile ingi
nerilor și tehnicienilor de pe lingă 
sindicate, cu rolul lor important in 
promovarea în rîndul muncitorilor a 
noului în tehnică, a noilor metode 
de muncă etc. în unele secții ale 
combinatului siderurgic, uzinelor 
Cugir, la minele Aninoasa și Petrila, 
aceste forme sînt folosite cu bune 
rezultate. în alte întreprinderi însă 
organizațiile de partid lasă aceste 
metode eficace ale muncii politice 
pe planul al doilea.

— Ce intenționează să între
prindă comitetul regional de 
partid spre a asigura creșterea 
continuă a eficienței muncii po
litice de masă ?

Biroul Comitetului regional de 
partid Hunedoara orientează orga
nizațiile de partid din regiune spre 
îmbogățirea conținutului muncii 
politice de masă și creșterea efica
cității ei practice. Cele mai multe 
deficiențe în munca politică de masă 
le întîlnim pe șantierele de construc
ții. Deși în ultimul timp s-au întă
rit, organizațiile de partid de pe șan
tiere nu izbutesc încă să cuprindă 
în sfera muncii politice întreaga 
masă a constructorilor. Tjfbuie 
spus însă că nici forțele de partid 
existente nu sînt judicios fdbpsite.

Vom acorda o mai mare atenție 
combaterii manifestărilor de" for
malism în agitația vizuală. în locul 
chemărilor generale, valabile ori- 
cînd și ori unde, vom promova o a- 
gitație politică vie, concretă, care 
să se adreseze oamenilor simplu, 
direct, popularizînd ceea ce este 
nou, înaintat, metodele moderne de 
lucru, experiența fruntașilor în pro
ducție. Un pas înainte în acest do
meniu îl reprezintă pliantele și foile 
volante editate în ultimul timp cu 
teme ca : „Furnalelor — minereu 
de calitate", „Realizarea și depăși
rea angajamentului la fontă cu 
cocs economisit" și altele.

Sînt folosite încă slab cluburile, 
sălile de cultură, brigăzile artistice 
și bibliotecile spre a organiza ma
nifestări interesante, atractive. Con
ferințele raionale și orășenești de 
partid au analizat cu multă răspun
dere desfășurarea muncii politice de 
masă și activitatea cultural-educa- 
tivă, adoptînd planuri de măsuri 
pentru perfecționarea lor. Asemenea 
analize, urmate de măsuri concrete 
și de un control sistematic al apli
cării hotărîrilor, vor fi organizate 
în continuare.

(9,45; 12,15; 15,15; 18: 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). 40 de minute pînă în 
zori : Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 13,30;
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 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii și ti
neretul școlar : Album artistic prezen
tat de elevi ai școlii de muzică nr. 2. 
19,50 — In fața hărții. 20,00 — Teatru în 
studio : Rața sălbatică — de Henrik 
Ibsen. 22,00 — Muzică ușoară instrumen
tală. Tn încheiere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

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

rece, cu cerul mai mult senin în Ardeal 
și Banat și noros în celelalte regiuni, 
unde s-a produs ceață și chiciură, ex- 
ceptînd Dobrogea. Vîntul a suflat in ge
neral slab. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 17 grade la Joseni 
și plus 4 grade la Caransebeș. în Bucu
rești: Vremea s-a menținut rece, cu ce
rul mai mult noros. S-a produs ceață și 
chiciură. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins minus 
3 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 ianuarie. In țară : Vreme 
în general închisă, cu ceață dimineața 
și seara, mai ales la începutul interva
lului. Va ninge slab șl local. Vînt slab 
pînă la potrivit, predomlnînd din secto
rul vestic. Temperatura va crește ușor. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 5 
și minus 15 grade, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. In București : 
Vreme în general închisă, cu ceată di
mineața și seara, mai ales la începutul 
Intervalului. Vînt slab pînă la potrivit, 
Temperatura va crește ușor,
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Solemnitatea inminării unor ordine 
ale R. P. Romine

Vineri la amiază, la Consiliul de 
Btat al R. P. Romine, a avut loc 
solemnitatea înmînării unor ordine.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere.

Au fost conferite: Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clasa 
a Il-a, prof. ing. Valter Roman, pen
tru merite deosebite în opera de 
construire a socialismului; „Ordinul 
Muncii11 clasa I, acad. Eugen Rădu- 
lescu și prof. univ. Radu Codreanu, 
pentru merite deosebite în domeniul 
științific și didactic ; „Ordinul Mun
cii" clasa I, scriitorului I. Ludo, 
pentru merite deosebite în domeniul 
creației literare ; Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romine" clasa 
a IlI-a, tov. I. Comănescu, pre
ședinte de colegiu la Tribunalul Su
prem, pentru merite în opera de 
construire a socialismului; „Ordinul 
Muncii" clasa a II-a, scriitorului Ion 
Bănuță, pentru merite deosebite în 
domeniul creației literare și în mun
ca desfășurată în sectorul editorial; 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a. tov. 
Gh. Curcă, pentru merite deosebite 
în munca depusă în comerțul de 
stat.

Pentru merite deosebite la .reali
zarea locomotivei Diesel electrice, 
tovarășii Ion Pîrvu, Vadimir Po- 
povici, Traian Mihai și Antoniu Puș
caș au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii" clasa a II-a, iar un număr 
de 96 de ingineri, tehnicieni și mun

Plenara Consiliului Central al Sindicatelor
în zilele de 14 și 15 ianuarie 1965 

a avut loc Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă. La lucrări au participat 
membrii și membrii supleanți ai 
Consiliului Central al Sindicatelor 
și ai Comisiei Centrale de Cenzori, 
reprezentanți ai Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Munci
tor, Consiliului Național al Femei
lor, ai unor ministere și instituții 
centrale, activiști cu munci de răs
pundere din aparatul C.C.S., pre
ședinții consiliilor regionale și ai 
unor consilii locale ale sindicatelor, 
reprezentanți ai presei.

Plenara a examinat activitatea 
desfășurată de sindicate în anul 
trecut, contribuția lor la succesele 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii, sub conducerea organizații
lor de partid, în realizarea și depă
șirea planului de stat pe. anul 1964 
și a stabilit sarcinile sindicatelor 
privind mobilizarea tuturor colecti
velor din întreprinderi în întrecerea 
socialistă pentru înfăptuirea exem
plară a indicatorilor planului pe anul 
1965, îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor, scurtarea termene
lor de dare în funcțiune a noilor 
obiective industriale și atingerea în 
cel mal scurt timp a parametrilor

NOI MAEȘTRI EMERIȚI 
Al SPORTULUI

Vineri, la sediul U.C.F.S. a avut 
loc festivitatea decernării titlului 
de maestru emerit al sportului unor 
sportivi care au obținut rezultate de 
valoare la Jocurile Olimpice de la 
Tokio și la alte competiții interna
ționale. Au primit înalta distincție : 
Mihaela Peneș, campioană olimpică 
la aruncarea suliței. Ion Tripșa — 
medalia olimpică de argint la proba 
de pistol viteză, Hilde Lauer — me
dalia olimpică de argint la caiac și 
Lia Manoliu — medalia olimpică de 
bronz la aruncarea discului.

Tov. Aurel Duma, președintele 
U.C.F.S., a felicitat pe cei distinși 
urîndu-le noi succese în activitatea 
lor viitoare. (Agerpres)

DIN SPORTUL INTERNATIONAL
Olimpiada din 1968

Comitetul olimpic mexican și 
Confederația sportivă din Mexic au 
confirmat recent că Olimpiada de 
vară din 1968 se va desfășura la 
Mexico City, între 12 și 27 octom
brie. In luna octombrie, în Mexic, 
temperatura medie este de 15 grade, 
și sezonul ploilor poate fi conside
rat încheiat. Un alt motiv pentru 
care a fost aleasă deschiderea Olim
piadei la 12 octombrie este faptul 
că în Mexic, ca și în toate țările 
Americii Latine, la 12 octombrie se 
serbează descoperirea Americii de 
către Cristofor Columb.

BASCHET. In „Cupa campionilor 
europeni" s-au desfășurat noi întîl- 
niri. Iată rezultatele: masculin: 
O.F.K. Belgrad-Alvik (Suedia) 
155—57 (în tur echipa iugoslavă a 
cîștigat cu 135—90), A.E.K. Atena- 
Anvers (Belgia) 85—70, (prima echi
pă a cîștigat și partida tur cu 
72—71), Ignis Varese (Italia)-Honved 
Budapesta 67—56 (baschetbaliștii 
maghiari au învins în primul meci cu 
84—74). Toate cele trei echipe în
vingătoare în partidele retur s-au 
calificat pentru sferturile de finală; 
feminin : Wisla Cracovia-Montceau 
les Mines (Franța) 63—45 (35—23).

PATINAJ. — In ziua a doua a 
concursului internațional feminin de 

citori cu „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa a V-a. De 
asemenea, pentru merite deosebite 
la realizarea noilor tipuri de autoca
mioane, un număr de 75 de ingineri, 
tehnicieni și muncitori au primit 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a și 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasa a IV-a și a V-a.

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la înființarea Ministerului Indus
triei Ușoare și a Ministerului Indus
triei Alimentare au fost înmînate, 
pentru merite deosebite în munca 
depusă la dezvoltarea acestor sec
toare, Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa a IlI-a, tov. 
Gheorghe Mirică, „Ordinul Muncii" 
clasa a IlI-a și Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne" clasa a 
V-a, unui număr de 132 tovarăși.

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la apariția ziarelor „Munca" și 
„Scînteia tineretului", au fost con
ferite „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a 
și Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasa a V-a unor to
varăși din colectivele redacționale 
și tehnice ale acestor ziare.

După inmînarea înaltelor distinc
ții, tovarășul Ștefan Voitec a felici
tat călduros pe cei decorați în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, urîndu-ie noi succese în acti
vitatea viitoare.

în numele celor decorați, au mul
țumit ing. Romeo Vlădoianu, ing. 
Vasile Dumitrescu, ing. Gh. Mirică 
și loan Moja. (Agerpres) 

proiectați, realizarea întocmai a sar
cinilor de export.

De asemenea, plenara a analizat 
execuția preliminată a bugetelor 
sindicatelor și de asigurări sociale 
pe anul 1964 și a aprobat proiectele 
de buget pe anul 1965. Plenara a a- 
doptat măsurile privind activitatea 
sindicatelor în cadrul Frontului De
mocrației Populare și sarcinile ce le 
revin in desfășurarea campaniei e- 
lectorale pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare.

Participanții la plenară au apro
bat cu însuflețire o telegramă adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care exprirhă hotătîrea sindicatelor 
de a munci neobosit pentru mobili
zarea oamenilor muncii la realiza
rea cu succes a sarcinilor de plan pe 
1965 și a angajamentelor în între
cerea socialistă, pentru a aduce o 
contribuție și mai substanțială la 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a economiei naționale, de 
înflorire a științei și culturii, de 
creștere sistematică a bunăstării ce
lor ce muncesc din scumpa noastră 
patrie.

patinaj viteză de la Oslo, sportiva 
sovietică Inga Voronina a obținut 
alte două victorii. Iată rezultatele 
înregistrate: 1000 m. Voronina
l’38”4/10, Koring (Norvegia) 
l’41”8/10; 3 000 m. Voronina 5'19",
Rastopșina 5’31”8/10. In clasamentul 
general conduce Voronina, cu 205,534 
puncte, urmată de Koring — 212,116 
puncte și Rastopșina — 213,650 
puncte.

HOCHEI. — Continuîndu-și tur
neul în Canada, echipa de hochei pe 
gheață a R. S. Cehoslovace a jucat 
la Winnipeg cu selecționata țării. 
Hocheiștii canadieni au învins cu 
scorul de 4—2.

RUGBI. — Cel de-al doilea meci 
din cadrul competiției internaționale 
„Turneul celor 5 națiuni" va avea 
loc la 23 ianuarie la Dublin între e- 
chipele Irlandei și Franței. După 
cum se știe, în primul meci echipa 
franceză a învins la Paris cu 16—8 
selecționata Scoției.

FOTBAL. — Peste 80 000 de spec
tatori au urmărit primele două me
ciuri ale turneului internațional de 
fotbal de la Santiago de Chile. Cu
noscuta echipă braziliană F.C. San
tos a învins cu 2—1 echipa chiliana 
Universidad din Santiago. în cel 
de-al doilea meci River Plata Bue
nos Aires a terminat la egalitate : 
3—3, cu „Colo Colo" Santiago.

Ridicarea la rang de ambasadă 
a reprezentanțelor diplomatice 

din Copenhaga și București
Guvernul Republicii Populare Ro

mîne și guvernul Regatului Dane
marcei au hotărît să ridice la rang 
de ambasadă legațiile lor respective 
de la Copenhaga și București.

Știri culturale
Ieri, în holul cinematografului 

„Luceafărul" din Capitală, a avut 
loc vernisajul expoziției documen
tare consacrată cineastului francez 
Georges Melies (1861—1938), unul 
dintre iluștrii pionieri ai artei cine
matografice. Această expoziție, or
ganizată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Asociația cineaș
tilor din R. P. Romînă, va fi deschisă 
în cursul lunilor ianuarie și februa
rie ; ea cuprinde 42 de panouri cu 
fotografii, desene, cadre din filme 
realizate de Georges Melies. Pînă la 
22 ianuarie, Asociația cineaștilor din 
R. P. Romînă, în colaborare cu Ar
hiva națională de filme, va prezen
ta la cinematograful „Luceafărul", 
în fiecare seară la orele 19, un pro
gram cu filme realizate de Melies în 
perioada 1901—1910.

★
Editura Meridiane pregătește 

pentru publicare în cursul acestui 
an cîteva lucrări despre arta filmu
lui. Printre ele se află Istoria fil
mului de G. Aristarco. In seria „Bi
blioteca cinefilului" vor apărea cî
teva volume consacrate unor per
sonalități ale filmului sau unor 
teme ca: Filmul japonez contempo
ran, Capodopere ale filmului mut, 
Din trecutul filmului romînesc pre
cum și antologia Scrieri despre arta 
filmului.

★
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Teatrul de stat din Oradea a pus în 
scenă comedia „Eseu" de Tudor 
Mușatescu. Premiera — a Ul-a din 
actuala stagiune — a avut loc vi
neri. Spectacolul este regizat de 
Dorel Urlățeanu, artist emerit. 
Din distribuție fac parte Geor
ge Pintilescu, Mișu Vladimir, 
Vasile Constantinescu, Mia Popes
cu, Lili Mihăilescu-Vladimir, Doina 
Urlățeanu 
costumele 
F. Pamfil.

și alții, 
aparțin

Decorurile și 
graficianului

•k
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

Teatrul de stat din Timișoara a 
prezentat joi premiera piesei „Nu 
prea Albă ca zăpada și motanul 
descălțat" de Alecu Popovici. Spec
tacolul este pus în scenă de Emil 
Reus. Aceasta este cea de-a șasea 
premieră a actualei stagiuni pe 
scena timișoreană.

LOTO-CENTRAL
La tragerea loto-central din 15 ia

nuarie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
73 5 79 72 57 14 19 63 13 20
Premii suplimentare : 66 14 73
Fond de premii : 947 586 lei.

ÎNTRECEREA hocheiștilor
Ieri seară, pe patinoarul „23 Au

gust" s-au desfășurat noi întîlniri în 
cadrul ultimului tur al campionatu
lui de hochei (seniori) al Capitalei. 
Jucînd în compania tinerei iormații 
Constructorul, echipa Steaua a cîș
tigat cu scorul de 16—1, iar Dinamo 
și-a adjudecat victoria cu 5—0 
prin... neprezentarea adversarului 
(Știința). Meciul Olimpia—Dinamo, 
disputat joi seară, a revenit dina- 
moviștilor cu 29—1. în fotografia de 
sus : atacanții echipei Steaua au 
pus din nou în derută apărarea 
Constructorului.

Concursul de schi 
de la Poiana Brașov

Sezonul competițional la schi con
tinuă duminică pe pîrtiile din apio- 
pierea stațiunii Poiana Brașov cu 
desfășurarea concursului dotat cu 
„Cupa Dinamo". Inițial, în progra
mul competiției figura numai proba 
de sărituri speciale de la trambu
lină, dar în cursul zilei de vineri, 
datorită stratului de zăpadă favora
bil, s-au inclus și probe de fond 
și slalom special pentru seniori, se
nioare și juniori. Printre participanți 
se numără Cornel Tăbăraș, Ilona 
Miklos, N. Mărgineanu, Elena Bratu- 
Leampă etc.

(Agerpres)

ȘE PEȘTE HȘȚȘPE
Sesiunea Camerei Populare a R. D. Germane

A 17-A ANIVERSARE
A TRATATULUI ROMINO-BULGAR

și-a încheiat lucrările
BERLIN 15 (Agerpres). — La 14 

ianuarie și-a încheiat lucrările se
siunea Camerei Populare a R. D. 
Germane, la care s-au discutat sar
cinile dezvoltării economiei națio
nale a R. D. Germane în anul 1965. 
A fost aprobat în unanimitate pro
iectul de lege cu privire la planul

Cei „șase" îngrijorați de concurența 
industriei navale japoneze

BRUXELLES 15 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la cercuri informate din 
Bruxelles, agenția United Press In
ternational anunță că Comisia Pieței 
comune studiază în prezent conse
cințele concurenței industriei na
vale japoneze pentru industria na
vală a celor „șase". Potrivit agenției, 
Comisia se află în posesia unor ra
poarte confidențiale privind subsi
diile pe care guvernul japonez le 
acordă industriei sale navale și a 
structurii salariilor muncitorilor ja
ponezi angajați în această industrie. 
Examinarea acestor rapoarte are loc

Rhodesia de Sud

Memorandum al partidului Z. A. N. U.
ACCRA 15 (Agerpres). — Uniu

nea națională africană, Zimbabwe, 
(Z.A.N.U.), partid interzis de către 
autoritățile sud-rhodesiene, a prezen
tat un memorandum guvernului bri
tanic prin care cere să se ia măsuri 
în vederea soluționării rapide și de
finitive a situației din Rhodesia de 
Sud. Memorandumul atrage atenția 
guvernului britanic asupra intenții
lor guvernului Smith de a proclama 
în mod unilateral independența, 
ignorînd consecințele pe care această

RĂSFOIND presa STRĂINĂ
Toți indigenii sînt portughezi

Reoisfa algeriană „REVOLUTION 
AFRICAINE" publică un reportaj des
pre Mozambic.

Din cei 8 milioane de locuitori ai 
Mozambicului, 7 milioane sînt negri 
sau metiși, iar restul de un milion sînt 
coloni portughezi și o minoritate for
mată din greci, chinezi, pakistanezi și 
indieni.

FAIMOSUL STATUT
Teoretic, potrivit constituției, toți 

«indigenii» sînt considerați portughezi, 
în fapt, mozambicanul are în față trei 
obstacole importante care-1 separă de 
cetățenia portugheză. Mai întîi : trebuie 
să depășească «statutul indigenilor», 
adică să iasă din comunitatea din 
junglă, «refractară», chipurile, binefa
cerilor civilizației portugheze. E inutil 
de spus că majoritatea populației au
tohtone din Mozambic se află în a- 
ceastă categorie. Apoi: indigenii tre
buie să se obișnuiască cu binefacerile 
«civilizației superioare», constînd din- 
tr-o «bună comportare morală» și din- 
tr-un «mod de viață occidental». în a- 
ceastă categorie, creată de colonialism 
pentru a încuraja pe «bunii indigeni», 
se află doar o falsă minoritate de asi
milați. în sfîrșit, trecînd peste aceste 
două etape, negrul mozambican asimi
lat mai are numeroase obstacole ce-1 
separă de primirea unui buletin de 
identitate — dovadă a deplinei sale 
asimilări Ia principiile reformatoare 
portugheze. Dar acest asimilat trebuie 
să renunțe, rînd pe rînd, la personali
tatea lui africană. Acesta este așadar 
statutul indigenilor, — abolit în 1961 
după insurecția angoleză de regimul lui 
Salazar — dar continuînd să fie apli
cat în coloniile portugheze. Nu există 
și n-a existat niciodată în gîndirea 
colonialistă ideea unei egalități reale 
între cele «două tipuri de portughezi». 
Abolirea nominală a statutului indigeni
lor nu reprezintă decît una din nenu
măratele manevre cu ajutorul cărora 
guvernul de la Lisabona pretinde, za
darnic de altfel, să oprească mersul 
istoric al decolonizării popoarelor.

CUM SE VINDE MARFA
O altă problemă crucială ce stă în 

fața mozambicanului este aceea a 
muncii. Nimeni nu ignorează, și nici 
măcar statisticile portugheze nu ascund, 
că milioane de negri din Mozambic 
sînt recrutați și trimiși ca sclavi în mi
nele din Rand, Transvaal și din Rho
desia, pe baza unui acord dintre gu
vernul Verwoerd și cel al lui Salazar. 
Este un sclavaj în toată regula, 
deoarece sîntem în prezența unui act 
juridic bilateral în care Portugalia joacă 
rolul de subiect activ, iar Verwoerd 
de subiect pasiv, acordul referindu-se 
la obiectele pe care, în ochii lor, îi re
prezintă negrii din Mozambic. Portu
galia își vinde «marfa» primind în 
schimb mii de escudos de la Verwoerd, 
iar toate acestea în numele «misiunii 
creștine a Portugaliei în Africa».

Organizația Internațională a Muncii 
(O.I.M.) a suprimat de mult practica 
sclavajului. Prezența în sînul ei a unui 
stat ca Portugalia nu calcă oare în pi
cioare principiile înseși pe caie se ba
zează această organizație ? Exilul, de
portările, ale căror victime sînt mo- 
zambicanii, constituie la rîndul lor în
călcări grosolane ale principiilor enun
țate de constituția portugheză privitor 
la familie. Unde mai e loc de morală 
creștină în toată această afacere scla
vagistă ?

O altă problemă, folosită drept cal 
de bătaie de oratorii portughezi, este 
aceea a învățămîntului. Cu toate că 
majoritatea populației o formează ne

economiei naționale al R. D. G. pe 
anul 1965, prezentat de Consiliul de 
Miniștri.

Camera Populară a aprobat, de 
asemenea, în unanimitate legea cu 
privire la bugetul de stat al R. D. 
Germane pe anul 1965.

paralel cu studierea statisticilor si
milare din țările Pieței comune. 
După cum subliniază U.P.I., pînă în 
prezent Franța, R.F.G., Italia, Olan
da și Belgia au încercat în mod in
dividual, fără succes, să țină piept 
concurenței japoneze. Astfel, după 
cum reiese din statisticile publicate 
recent, în iunie 1957, industria nava
lă din țările Pieței comune a deținut 
38 la sută din cele 35 milioane tone 
cît a reprezentat construcția navală 
a lumii capitaliste, pentru ca acum 
acesteia să-i revină de abia jumăta
te din acest procent.

acțiune le-ar avea asupra țării. El 
subliniază dreptul majorității po
porului african de a-și expune punc
tul de vedere în această problemă 
și cere eliberarea adevăraților con
ducători ai populației africane N. 
Sithole și Joshua Nkomo. Aceștia, se 
spune în memorandum, ar putea re
prezenta populația africană la o con
ferință constituțională în legătură cu 
proclamarea independenței Rhodesiei 
de Sud.

grii, numai elevii albi frecventează 
institutele de învățămînt secundar și, 
în consecință, sînt singurii care ajung 
în facultățile metropolei. Pe teritoriul 
mozambican sînt în total șase licee. 
Indicele analfabetismului este de 99 la 
sută. Nu e de mirare, deoarece acor
darea de înlesniri pentru studiu mo- 
zambicanilor ar însemna ca ei să-și 

dea mai repede seama de situația în 
care se află. De aici decurg și feluri
tele piedici create pentru a opri un 
progres cultural al mozambicanilor. în 
toată țara nu există decît patru mo- 
zambicani cu diplome de studii supe
rioare. Numai trei studenți beneficiază 
de burse.

O VASTA MASCARADĂ
Acțiunile P.I.D.E. (poliția politică) 

mențin o stare de neîntreruptă teroare. 
Faimoasele și tristele închisori din

Relațiile monetare interoccidentale

Rezervele de aur și valutele
Ziarul vest-german „DIE WELT" 

publică un articol intitulat „Problema 
aurului — un foc tras în aer" în care 
se analizează situația valutară a unor 
țări occidentale :

Dacă Franța și-ar fi mărit tacit cota 
convertibilă de la 30 milioane dolari lu
nar la 60 milioane în următoarele zece 
luni, opinia publică aproape nici nu ar 
fi remarcat acest lucru. Dacă ministerul 
de finanțe face cunoscut acum în mod 
oficial intenționata mărire a sumei con
vertibile, acest lucru trebuie să aibă 
cauze deosebite.

Să ne imaginăm că și alte țări ar 
urma exemplul Franței și ar schimba 
în aur rezervele lor de devize. Din re
zervele de valută ale țărilor Comunității 
Economice Europene (deci exceptînd 
Japonia și Canada, precum și S.U.A.) 
o treime, circa 10 miliarde dolari, sînt 
păstrate în devize, îndeosebi în dolari. 
Rezervele de aur ale S.U.A., care în mo
mentul de față au o valoare de 15 
miliarde dolari, s-ar reduce în așa mă
sură, îneît sistemul valutar al Occiden
tului ar putea să se prăbușească.

Firește că Franța nu are de gînd să 
transforme în aur întreaga rezervă ofi
cială de valută americană, care se ri
dică acum la 1 300—1 400 milioane do
lari, ci numai circa 300 milioane.

La ministerul de finanțe al Franței 
se declară că 300 milioane de dolari nu 
pot zdruncina valuta americană, mai 
ales atunci cînd transformarea acestei 
sume în aur urmează să fie efectuată în 
mai multe etape. Există intenția de a 
schimba circa 100—200 milioane dolari 
în cadrul unei acțiuni al cărei termen 
încă nu a fost stabilit, după exemplul 
schimbării celor 100 milioane dolari la. 
sfîrșitul anului 1963, în timp ce restul — 
pînă la 300 milioane — urmează să fie 
schimbat în aut pe calea sporirii obiș
nuitelor convertibilități lunare. Arătînd 
că „Ministerul de Finanțe al Franței a 
subliniat că în 1964, în pofida unui de
ficit al balanței de plăți de 2 miliarde 
dolari, rezervele de aur ale S.U.A. nu

Se împlinesc astăzi 17 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Bulgaria.

încheierea acestui tratat a consti
tuit un eveniment important în is
toria relațiilor romîno-bulgare, în 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele noas
tre, care sînt animate de aceleași 
țeluri — construirea socialismului 
și apărarea păcii. în perioada care 
a trecut de Ia semnarea tratatului, 
s-au dezvoltat an de an relațiile de 
colaborare dintre cele două țări so
cialiste, relații bazate pe principiile 
marxism-leninismului, respectului 
mutual și al întrajutorării tovără
șești. Astfel, în ultimele luni ale 
anului trecut a fost semnat un pro
tocol privind colaborarea economi
că dintre cele două țări pentru pe
rioada 1966—1970, precum și un 
protocol privind schimbul de măr
furi și plățile pe anul 1965. De ase
menea, a avut loc semnarea planu
lui de colaborare culturală și știin

Combinatul de zinc ș! plumb din apropierea Plovdivuiui

Abjube, Caxias, Tamafal, Peniche, 
Elvas, Moncovo țin între zidurile lor 
nenumărați mozambicani. Să ne rea
mintim de cazul d-rului Agosthino 
Ilunga, patriotul arestat de poliția lui 
Verwoerd, condus apoi la Lisabona, 
unde a fost condamnat la 3 ani în
chisoare și în plus la 6 luni deten
țiune ca măsură de securitate; con
damnare ce se repetă ori de cîte ori 
«securitatea statului o cere».

După insurecția angoleză din 1961, 
sub presiunea țărilor africane și a ță
rilor socialiste la O.N.U., ca și în fața 
slabului sprijin din partea vechilor săi 
aliați (Anglia, Franța, Statele Unite), 
guvernul portughez a fost obligat să 
înfiripeze «o politică mai liberală din
colo de mare». în felul acesta, făcînd 
o mare propagandă prin presă, radio 
și televiziune, Salazar și-a exprimat do
rința să «facă din Mozambic o nouă 
Brazilie». Și, de la o zi la alta, mozam- 
bicanii s-au văzut posesorii unui 
«Status Civitatum», respectiv ai sta
tutului portughez propriu-zis. Apoi re
gimul a început o vastă mascaradă ca 
să facă crezută această pretinsă schim
bare. Au fost alese cîteva marionete 
din rîndurile populației de culoare, că
rora li s-au acordat anumite sarcini 
nominale. Iată situația actuală a colo
niei portugheze Mozambic.

s-au micșorat", autorul menționează în 
continuare : Acestui argument trebuie să 
i se adauge însă și faptul că rezervele de 
aur ale S.U.A. au putut fi menținute și 
datorită împrejurării că diferite țări, în 
frunte cu R.F.G., au micșorat cota-parte 
aur din rezervele lor valutare, cumpă- 
rînd în schimb obligațiuni americane, 
în perioada de la sfîrșitul anului 1962 
și pînă la sfîrșitul anului 1963, cota- 
parte a aurului german din rezervele 
globale a fost redusă de la 57 la sută 
la 54 la sută. Franța, în schimb, a reușit 
să-și sporească cota-parte aur a rezerve
lor sale de la 72 la sută la sfîrșitul a- 
nului 1962 și 71 la sută la sfîrșitul anu
lui 1963, la 74 la sută la sfîrșitul anului 
1964. Dacă se vor converti cele 300 mi
lioane de dolari, cota-parte de aur va 
spori la 80 la sută. Din rezervele valu
tare oficiale ale țării în valoare de 5 
miliarde dolari, 4 miliaide s-at compu
ne din aur și 1 miliard din dolari.

Avînd o cotă-parte de aur de 80 la 
sută, Franța nu ar fi, firește, nici pe de
parte țara cu cele mai mici cantități de 
devize în rezervele sale. Potrivit ultimu
lui raport anual al Comunității Econo
mice Europene, la sfîrșitul anului 1963, 
cota-parte de aur a rezervelor valutare 
olandeze a fost de 84 la sută, cea a re
zervelor elvețiene de 92 la sută și cea 
a rezervelor britanice de 93 la sută. Re
zervele globale ale acestor țări sînt însă 
mult mai reduse decît cele franceze, 
astfel îneît fondul de aur al Franței ca 
atare este mult mai mare, iar după con
vertirea celor 300 milioane dolari el va 
corespunde aproximativ celui german, 
dacă nu va fi chiar mai mare. în acest 
caz numai americanii s-ar mai situa 
înaintea francezilor în ce privește can
titatea rezervei de aur.

La sfîrșitul anului 1958, în Franța a 
avut loc reforma financiară și econo
mică, îmbinată cu ultima devalorizare 
a francului. Succesul celor două acțiuni 
a contribuit ca rezervele valutare oficia
le ale Franței să crească în anul 1959 
cu circa un miliard de dolari, ajungînd 

țifică pe anii 1965—1966, care pre
vede dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două țări în 
domeniile științei, învățămîntului, 
ocrotirii sănătății, culturii și artei, 
radioteleviziunii, presei, sportului 
etc.

R. P. Romînă și R. P. Bulgaria, 
alături de celelalte țări socialiste, 
promovează pe plan extern o poli
tică de pace și coexistență pașnică. 
Țările noastre se pronunță pentru 
crearea unor relații de bună vecină
tate și înțelegere între țările din 
Balcani, militează pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii.

Cu ocazia celei de-a 17-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală romîno-bulgar, poporul 
nostru adresează un călduros salut 
poporului frate bulgar și îi urează 
să obțină noi succese în desăvîr- 
șirea construcției socialiste, în în
florirea patriei sale și în lupta pen
tru pace.

UN PRINȚ
LA FIECARE 3 KM P

Stat suveran cu o suprafajă de 157 
kmp și cu 18 425 de locuitori, Liechten
stein, datorită marelui număr de 
membri ai familiei domnitoare, este 
un principat cu... un prinț la fiecare 
3 kmp. „Portmoneul Liechtensteinu- 
lui este în Elveția și inima sa în Aus
tria", cele două țări între care se află 
situat micul stat, se spune la 
Vaduz (capitala fării). In 1963, 
balanța de plăți a Liechtenstei- 
nului a înregistrat un beneficiu de 
1,24 miliarde de franci francezi. In 
afara turismului, una din resursele fi
nanciare o constituie numărul mare 
de companii străine care și-au instalat 
sediul aci, atrase de condițiile fiscale 
favorabile oferite de principat. In 
cele mai multe cazuri, aceste „sedii" 
se reduc la o firmă și cutia poștală 
respectivă.

Cu începere din 1912, vînzarea 
timbrelor reprezintă aproximativ 15 
la sută din veniturile bugetare. In 
cursul verii, în fața poștei centrale 
din Vaduz pot fi văzute zilnic cozi: 
sînt colecționari veniți din diverse 
țări care-și așteaptă rîndul pentru a 
putea cumpăra cele trei serii de vig- 
nete emise in fiecare an.

(După revista franceză „Express’) 

la 1,7 miliarde, în timp ce concomitent 
datoriile față de străinătate au putut fi 
reduse la 2.7 miliarde dolari. Arătînd 
în continuare că an de an rezervele va
lutare ale Franței au crescut, autorul 
menționează că la sfîrșitul anului 1964 
ele se cifrau la 5 miliarde dolari. Da
toriile Franței față de străinătate au fost 
rambursate pînă la sfîrșitul anului 1964 
în așa fel îneît ele s-au ■ redus la 660 
milioane dolari.

Această îmbunătățire evidentă a si
tuației devizelot, scrie autorul în înche
iere, oferă guvernului francez posibili
tatea de a cere o reorientare fundamen
tală a standardului convertirii aurului. 
Nu este permis ca numai dolarul — și 
cu atît mai puțin debila liră sterlină —• 
să fie singura valută de rezervă a Occi
dentului. Franța este de părere că și 
francul francez împreună cu marca forte 
a R.F.G. trebuie ridicate la rangul de 
valute de rezervă.

Sub titlul „Aur și dolari", ziarul 
„NEW YORK TIMES" scrie :

Ascuțișul hotăririi Franței constă în 
faptul că în timp ce Franța s-a bucu
rai de o balanță tavorabilă de plăți 
internaționale, dobîndind o cantitate 
mai mare de valută străină decît cea 
cheltuită, atît Anglia cît și Statele 
Unite au deficite cronice in balanțele 
lor de plăfi. Aceste deficite aruncă 
îndoieli asupra stabilității atît n dola
rului, cit și a lire; sterline. Orice ac
țiune care mărește aceste îndoieli de
termină pe cei ce speculează să cau
te a schimba lichiditățile lor de lire 
sterline și dolari în aur, tăcînd asttel 
să crească prețul aurului pe piața li
beră.

★
Biroul federal de rezerve a anun

țat joi că rezervele de aur ale Sta
telor Unite au atins cel mai scăzut 
nivel de la 29 martie 1939, fiind în 
prezent de 15 188 000 000 dolari. In 
raportul săptămînal dat publicității la 
New York se subliniază că de la 6 
ianuarie aceste rezerve au scăzut cu 
200 milioane dolari, cea mai mare 
parte daforîndu-se reconversiunii în 
aur de către Franța a unei sume de 
150 milioane dolari.
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Corespondență din Roma

„Clarificarea" 
se lasă așteptată

In cele două săptămîni care au 
trecut de la alegerea noului pre
ședinte al republicii, conducerile 
partidelor politice care alcătuiesc 
coaliția guvernamentală „de centru- 
stînga" au desfășurat o intensă acti
vitate. Cu întâlnirile din ultimele 
zile (dintre care reținem pe cea dintre 
președintele Republicii, Saragat, și 
liderul curentului democrat-creștin 
al „Cronicii noi", Fanfani, precum și 
pe cea dintre președintele Consiliului 
de Miniștri, Moro, și secretarul 
Partidului democrat-creștin, Ma
riano Rumor) s-au încheiat așa- 
numitele „mici consultații", care au 
fost urmărite cu atenție de obser
vatorii politici.

De fapt, orice hotărîre atît în ceea 
ce privește „clarificarea" pe care a- 
liații din guvern au cerut-o parti
dului democrat-creștin, cit și în ce 
privește traducerea în viață a pro
gramului de guvernare, este amî- 
nată după reunirea Consiliului Na
țional al P.D.C., care va avea loc 
săptămîna viitoare sau, potrivit pă
rerii unora, chiar după Congresul 
P.S.I., care se va ține la jumătatea 
lunii aprilie. — „Și între timp ce 
facem ? — se întreabă ziarul „II
Tempo" — luptăm cu gerurile 
iernii ?“.

Fapt este că, lăsînd la o parte 
ironia din „II Tempo", tactica aces
tor amânări nu poate să nu dăuneze 
activității economice a țării, care 
se află, oricum, în fața unor proble
me delicate în urma înmulțirii con
cedierilor, a reducerii orelor de lu
cru și a închiderii temporare a nu
meroase fabrici.

Problemele în suspensie sînt nu
meroase nu numai în domeniul eco
nomic, dar și în cel politic. Una din
tre ele este, de exemplu, necesitatea 
numirii unui nou ministru de exter
ne în locul lui Saragat. O alta o 
constituie formarea consiliilor comu
nale și provinciale în marile centre 
ca Roma, Milano, Florența, Neapole, 
Palermo și altele, care ar fi trebuit 
constituite după alegerile de acum 
două luni (22 noiembrie), dar au fost 
mereu aminate în așteptarea fai
moasei „clarificări".

In activitatea guvernului rămîne 
în suspensie și aprobarea „planului 
de dezvoltare economică", care ar fi 
trebuit să fie prezentat în parla
ment — mai întîi pînă la 30 iulie, 
apoi pînă la 31 decembrie 1964. To
tuși el se află încă în „studiu". Ră-

0 declarație a ministrului 
de externe indonezian

DJAKARTA 15 (Agerpres). —Mi
nistrul de externe al Indoneziei a 
declarat că guvernul său este gata 
să se întîlnească neîntîrziat la masa 
tratativelor cu reprezentanții Fede
rației Malayeziei și ai Marii Britanii 
pentru a găsi o soluție pașnică a li
tigiului cu Malayezia dacă nu vor fi 
puse condiții prealabile. El și-a ex
primat convingerea că „problema 
Malayeziei nu poate fi rezolvată pe 
calea războiului", arătînd că „In
donezia nu are pretenții teritoriale". 

în legătură cu probabila existență a unor surse de petrol și gaze natu
rale în fundul Mării Nordului, între țările riverane au avut loc discuții con
sacrate delimitării așa-numitului „soclu continental" situat în afara apelor 
teritoriale naționale. După cum se știe, la Geneva a fost adoptată o con
venție privitoare la delimitarea fundului Mării Nordului. Convenția a fost 
semnată de 57 de state, dar pentru intrarea în vigoare era necesară ratifi
carea ei din partea unui număr de cel puțin 22 de state. O dată cu ratifi
carea de către Marea Britanie, ca al 22-lea stat, ea a devenit parte compo
nentă a dreptului internațional, obligatorie deci și pentru acele țări care au 
semnat-o dar nu au ratificat-o încă. într-o asemenea situație se află Germa
nia occidentală, care cere o nouă delimitare submarină pentru a obține o 
zonă mai mare în detrimentul statelor vecine, Olanda și Danemarca. în acest 
scop, guvernul R.F.G. a purtat negocieri cu guvernul danez, dar tratativele 
nu au dus la nici un rezultat. Danezii nu sînt înclinați să satisfacă cererile 
vest-germane privind o nouă delimitare submarină.

Ziarul danez „Aktuelt" scrie că guvernul federal va trebui să se îm
pace cu situația existentă, deși dezavantajoasă pentru el. Germania occiden
tală dispune însă de bogate zăcăminte carbonifere și alte materii prime, pe 
cînd Danemarca nu are resurse de acest fel. în timp ce Danemarca se 
va putea înțelege cu Marea Britanie și Norvegia în privința delimitării 
drepturilor de exploatare a fundului Mării Nordului, negocierile cu Germa
nia federală vor fi mult mai dificile. între timp, după cum se vede în 
fotografia de mai sus, cea mai mare Insulă plutitoare a H.F.G., 
„Transocean I" a părăsit portul Kiel.

mîne, de asemenea, nesatisfăcut an
gajamentul guvernului de a pre
zenta legea cu privire la organiza
rea administrativă regională, cea cu 
privire la urbanistică etc. Toate 
termenele fixate au fost depășite.

Pentru a examina ultimele aspec
te ale situației politice, la 14 ianua
rie s-a întrunit Comitetul Central 
al Partidului Comunist Italian care 
a ascultat raportul prezentat de se
cretarul său general, Luigi Longo, 
despre „Situația politică după ale
gerea președintelui republicii".

în raport se arată că alegerile 
prezidențiale au constituit o triplă 
înfrîngere pentru partidul democrat- 
creștin. Acest partid a trebuit să 
renunțe la un candidat propriu, a 
trebuit să accepte pe candidatul 
partidelor de stînga și a trebuit să 
renunțe, în cele din urmă, la discri
minarea față de voturile electorilor 
comuniști. In prezent, comuniștii 
consideră că este necesar să se tra
gă învățăminte din felul în care s-au 
desfășurat alegerile prezidențiale.

Tot la 14 ianuarie s-a întrunit 
direcțiunea Partidului Socialist Ita
lian, care este, după cum se știe, 
membru al coaliției guvernamenta
le. In rezoluția adoptată cu majori
tatea voturilor, se arată că socialiș
tii consideră necesară soluționarea 
problemelor interne a.le P.D.C. în- 
tr-un sens care să permită „reluarea 
acțiunii reformatoare" a guvernului 
de centru-stînga. „Socialiștii, adau
gă rezoluția, vor face să depindă de 
o astfel de soluționare și reluare 
hotărîrea lor asupra dezvoltării ulte
rioare a situației politice". Direcțiu
nea P.S.I. și-a rezervat dreptul de 
a convoca „în scurtă vreme" Comi
tetul Central al partidului pentru 
examinarea situației. Aripa de stin
gă din P.S.I., condusă de Lombardi, 
s-a abținut de la votarea rezoluției, 
deoarece consideră că reunirea C.C. 
este necesară imediat.

Giorgio PASTORE
★

în declarațiile făcute presei după 
reuniunea ministerială, care a avut 
loc la Roma, se arată că Consiliul 
de Miniștri italian și-a concentrat 
atenția asupra situației în dome
niul folosirii mîinii de lucru în Ita
lia, punîndu-se accentul pe situația 
în domeniul construcțiilor, în agri
cultură și în industria mecanică.

BOtlvlA Tensiune între militari și opoziție
LA PAZ 15 — Corespondentul A- 

gerpres, V. Oros, transmite :
Șeful juntei militare din Bolivia, 

generalul Rene Barrientos, și-a con
firmat hotărîrea de a candida la vii
toarele alegeri prezidențiale. Ime
diat, conducătorii partidelor politice 
au adresat generalului critici vio
lente, acuzîndu-1 că violează angaja
mentul luat de el în fața poporului 
de a nu candida. Partidul național 
revoluționar de stînga, condus de 
Juan Lechin, a cerut demisia ime
diată a lui Barrientos de la preșe
dinția juntei militare. Acesta a 
ordonat inițierea unor cercetări ri-

PROBLEMA CONGOLEZĂ
• Vine *au nu vine Chombe la Bruxelles I 
e Intîlnire între conducători africani fi 

șeful guvernului revoluționar congolez
în cursul zilei de ieri, agențiile de 

presă au transmis o serie de știri 
contradictorii privitoare la sosirea 
în Belgia a premierului congolez, 
Chombe. După ce a refuzat să tra
teze cu delegația „de tehnicieni" 
venită din Leopoldville, ministrul 
de externe al Belgiei, Henri Spaak, 
a declarat că este posibil ca primul 
ministru congolez să se deplaseze 
personal la Bruxelles în următoarele 
două-trei zile, pentru ca apoi agen
ția „Belga" să precizeze că Chombe 
urma să sosească chiar vineri seara. 
Ambasada congoleză din capitala 
Belgiei a dat ieri publicității un co
municat, transmis de postul de radio 
Bruxelles, în care dezminte aceste 
știri. Pe altă parte, agenția Reuter 
informează din Bruxelles că, potri
vit unui comunicat de presă parve
nit din Leopoldville, „primul mi
nistru Chombe și-a contramandat 
vizita în capitala belgiană, pentru a 
doua oară în ultimele 24 de ore". El 
urma să sosească vineri seara, men
ționează agenția, pentru a avea con
vorbiri cu oficialitățile belgiene • în 
legătură cu „accentuarea fricțiuni
lor între guvernul belgian și cel de 
la Leopoldville". Lucrurile au deve
nit și mai neclare — adaugă Reuter 
— în momentul în care agenția bel
giană „Inbel" a transmis interviul 
acordat de Chombe, la Leopoldville, 
ziarului „Courrier d’Afrique", în care 
acesta a declarat că „și-a contra
mandat vizita în urma unei convor
biri telefonice cu ministru] de ex
terne belgian, Paul Henri Spaak".

Mesaje prezidențiale 
adresate Congresului S.U.A.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
După cum anunță buletinul de știri 
al Casei Albe, președintele Johnson 
a cerut, printr-o scrisoare adresată 
Congresului american, prelungirea 
pe o durată de alți patru ani a auto
rizației prin care a fost creată Agen
ția americană pentru controlul ar
mamentelor șl dezarmare, autoriza
ție care expiră Ia 30 iunie 1965. După 
ce se enumără măsurile întreprinse 
pînă acum în direcția slăbirii încor
dării internaționale, în scrisoare se 
spune : „Deși drumul spre pace ră
mîne lung, am început să facem pri- 

guroase pentru a descoperi posibile 
legături între partidul național re
voluționar de stînga și ex-președin- 
tele Estenssoro, actualmente exilat 
la Lima.

Lechin a prezentat cererea ca vii
torii candidați militari să demisio
neze acum din funcțiile oficiale pe 
care le dețin. „Consiliul revoluțio
nar al poporului" (din care fac par
te toate partidele, cu excepția co
muniștilor și a mișcării naționaliste 
revoluționare) s-a întrunit pentru a 
vota moțiunea lui Lechin. După dez
bateri prelungite, rezultatul a fost 
un balotaj.

MAREA Șl CARAVANELE 
AU „POPOSIT" LA PARIS

De îndată ce mii de pescăruși au 
început să puncteze cu albul penelor 
lor terenurile de sport din Bois de 
Boulogne, nimeni nu se mai miră că 
sub bolțile marii săli de expoziție de 
la poarta Neuilly a Parisului, 1750 
vaporașe sau bărci de toate dimen
siunile se află ca într-o adevărată 
radă prezentată publicului. Desigur, 
am fi simțit altfel chemarea mării 
dacă ele s-ar fi legănat măcar pe 
Sena, dar să nu uităm că sîntem în 
ianuarie. „Al patrulea salon interna
țional al navigației de plăcere’ s-a 
instalat pe planșee de beton, prote
jat de uriași pereți de sticlă. Iar ca 
ideea de călătorie, de necuprins, de 
invitație la vacanță să fie și mai 
puternică, în săli învecinate sînt ex
puse tot în cadrul unui salon inter
național caravanele. Este vorba de 
căsuțele acelea pe roate remorcate 
de mașini, adăposturi pentru popa
suri lîngă un pîrîu, pe malul mării 
sau într-o poiană de munte. Cei ce 
le fabrică șl cei ce le folosesc nu 
prididesc în a le lăuda calitățile, 
spunînd că pentru camping sînt mult 
superioare cortului; ceea ce este 
evident. Sînt desigur și inconve
niente mai ales pentru gospodine. 
Avantajele, în orice caz, și mal ales 
cele materiale, fac, însă, ca de la 
an la an caravanele să fie tot mai 
mult folosite în special de cei ce 
nu-și pot oferi un concediu în sta
țiuni cu renume, dar foarte costisi
toare.

Să revenim însă la salonul nautic, 
mai ales că acesta ocupă, cu în
treaga lui flotă, mai multe etaje. Ma
joritatea vizitatorilor se îndreaptă 
de la început spre o glorie a ma
rinei franceze : „Pen Duick II’, vas 
cu pînze la bordul căruia ofițerul 
de marină Eric Tabarly a învins în 
cursa de traversare a Atlanticului 
floarea marinei engleze și america

Șeful guvernului congolez, subli
niază agenția France Presse, a ce
rut, se pare, un anumit timp pentru 
a se consulta cu colaboratorii săi 
înainte de a lua o hotărîre în a- 
ceastă direcție. După refuzul lui 
Chombe de a se deplasa la Bruxel
les, regele Baudouin l-a primit în 
audiență pe ministrul de externe, 
Spaak, care, potrivit agenției France 
Presse, a expus suveranului starea 
relațiilor dintre cele două țări.

în același timp în Congo se sem
nalează noi atacuri ale forțelor pa
triotice asupra orașului Stanleyville, 
precum și mari concentrări de par
tizani în regiunea Uvira. Lupte se
rioase au mai avut loc, de asemenea, 
în apropierea orașului Bukavu. în 
informații transmise din capitala 
Congo-ului se relevă o creștere a 
nemulțumirii populației. Studenții 
Institutului de construcții și lucrări 
publice au declarat grevă, cerînd sa
tisfacerea unor revendicări.

în capitala Tanzaniei, președinții 
Kenyei și Tanzaniei, precum și pri
mul ministru al Ugandei s-au în- 
tîlnit cu Cristophe Gbenye, șeful 
guvernului revoluționar din Congo, 
în comunicatul dat publicității se 
arată că Gbenye sprijină inițiativa 
Organizației Unității Africane de a 
se înlătura mercenarii din Congo 
și și-a exprimat intenția de a pre
zenta Comisiei ad-hoc a O.U.A. pen
tru Congo poziția sa în legătură cu 
cauza și scopurile revoluției congo
leze.

N. P.

mii pași"... „Sînt hotărît, arată 
președintele Johnson în continua
re, să acționez prin toate mij
loacele care îmi stau în putință pen
tru înfăptuirea unor acorduri înso
țite de garanții care să ducă la în
cetarea răspîndirii armelor nucleare, 
să micșoreze riscul de război și să 
reducă primejdiile și poverile costi
sitoare ale armamentelor. Acest efort 
— în aceeași măsură ca și eforturile 
continue pentru a menține starea de 
pregătire pe plan militar — este 
esențial pentru securitatea noastră, 
deoarece dezvoltarea și răspîndirea 
continuă a armelor moderne pot 
reduce în realitate securitatea noas
tră".

*
Președintele S.U.A. a adresat joi 

Congresului un mesaj privind aju
torul extern al Statelor Unite pen
tru anul financiar care va începe la 
1 iulie a.c. Fondurile destinate aces
tui scop se ridică la 3 380 000 000 
dolari, din care 1 170 000 000 dolari 
sînt prevăzuți pentru ajutorul mili
tar, iar restul pentru asistență în 
domeniul economic și social. Bule
tinul de știri al Casei Albe mențio
nează că fondurile propuse repre
zintă cea mai mică sumă acordată 
statelor străine începînd din anul 
1948 cînd a fost instituit planul 
Marshall, ele fiind mai mici cu 136 
milioane dolari față de cele propuse 
anul trecut.

ne. Fiecare vrea să pună mîna pe 
coca și pînzele vasului, să arunce 
o privire în interior cu speranța că 
Tabarly, decorat pentru isprava lui, 
se află acolo. După aceea, începe 
cercetarea atentă a celorlalte am
barcațiuni din lemn, metal sau ma
terial plastic, cu pînze sau cu mo
tor. Unele pot transporta o persoană, 
două, altele mai multe familii. Tn 
alte standuri sînt prezentate apara
te moderne de navigație, cu radarul 
în frunte. Adevărate librării expun 
cărți suficiente pentru a alcătui o 
bibliotecă vastă cu subiecte din ma
rină, tehnica și feluritele preocupări 
marinărești. Aici însă, străbătînd 
marile săli unde sînt expuse 
sutele și sutele de ambarcațiuni 
de tot felul, faci o constatare di
ferită de cea de la caravane. Exis
tă bărci mici care au un preț con
venabil. în schimb ambarcațiuni mai 
arătoase cu motor costă foarte 
mult, fiind clasate de la început în 
categoria obiectelor de lux. Multe 
dintre ele reprezintă un obiect me
nit să demonstreze la St. Tropez, de 
exemplu, sau în bazinul de la Ar- 
caohon o anumită stare materială. 
Se întîmplă foarte rar ca acestea să 
fie scoase în larg, în schimb pro
prietarii lor au prilejul să poarte la 
bord tricouri marinărești, să bea 
wiski ca adevărații lupi de mare și 
să epateze...

între aceștia și Eric Tabarly nu 
există nimic comun. Tocmai de a- 
ceea, înainte să părăsească Imensa 
expoziție, cei mai mulți vizitatori 
care iubesc marea, vîntul, soarele, 
se mai duc o dată să vadă „Pen 
Duick II*. Și fiecare se simte un ur
maș al lui Jean Bart, marinar fran
cez renumit, născut la Dunkerque 
în 1650.

Tudor VORNICU
Paris, 15

Sosirea la Teheran 
a delegației romîne

TEHERAN 15 (Agerpres). — Joi 
seara a sosit la Teheran delegația 
romînă condusă de Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior.

Oaspeții au fost întîmpinați la 
aeroport de Manoutcher Eghbal, fost 
prim-ministru, președintele Societă
ții naționale iraniene de petrol, care 
a invitat delegația să viziteze Ira
nul, de conducători ai Ministerului 
Economiei și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Iranului. Au fost, de asemenea, de 
față Valentin Vlad, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
la Teheran și membrii legației.

Atac al patrioților 
la 24 km de Saigon

SAIGON 15 (Agerpres). — în ciu
da eforturilor întreprinse în ultimul 
timp de autoritățile guvernamentale 
din Saigon de a duce tratative cu 
liderii budiști, aceștia continuă să se 
mențină pe o poziție de respingere 
a actualului guvern Tran Van Huong. 
La 15 ianuarie, agenția Associated 
Press transmitea din capitala Vietna
mului de sud că aproximativ 300 r’e 
lideri budiști s-au reunit la cartierul 
lor general pentru a stabili noi for
me de luptă împotriva guvernului. 
După cum se știe, scrie aceeași agen
ție, cercurile budiste nu au acceptat 
nici un compromis și au continuat 
să organizeze demonstrații nu numai 
în Saigon .dar și în alte localități, din 
țară Pe de altă parte, trupele de 
partizani au continuat atacurile prin 
surprindere împotriva forțelor gu
vernamentale. în noaptea de 14 ia
nuarie, detașamente ale Frontului 
național de eliberare au declanșat 
un atac la 24 km de Saigon.

SAIGON 15 (Agerpres). — Coman
dantul șef adjunct al forțelor ae
riene din Filipine, generalul de bri
gadă Francisco Licuanan, a părăsit 
Saigonul la 14 ianuarie, după o vi
zită de cinci zile în Vietnamul de 
sud. El a discutat cu oficialitățile 
sud-vietnameze problema ajutoru
lui militar pe care Filipinele ar 
urma să-l acorde guvernului de la 
Saigon. Generalul Licuanan a de
clarat la plecare ziariștilor că nu au 
fost realizate, încă, rezultate „con
crete" în urma vizitei sale. El a pre
cizat că va prezenta un raport gu
vernului filipinez, în care va expune 
conținutul tratativelor sale. într-un 
interviu publicat la Saigon în ace
eași zi, generalul filipinez a spus că 
a discutat la Saigon și posibilitatea 
pregătirii unor militari sud-vietna- 
mezi în Filipine.

Acolo unde domnesc legile rasiste. Pe o stradă din Johannesburg (Repu
blica Sud-Afrlcană) un polițist arestează un șofer negru, care a „în

drăznit" să parcheze mașina Intr-un Ioc rezervat albilor

VARȘOVIA. în saloanele ambasa
dei R. P. Romîne din Varșovia a avut 
loc o gală de filme romînești de scurt 
metraj. Au luat parte activiști ai C.C. 
al P.M.U.P., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Ministeru
lui Culturii și Artei, ai Academiei po
loneze de științe și ai vieții cultural- 
artistice din capitală. Au participat, de 
asemenea, atașați culturali și de presă 
ai oficiilor diplomatice din Varșovia.

LONDRA. Ministrul de externe ja
ponez, Shiina, și-a încheiat vineri con
vorbirile cu oficialitățile britanice. El 
s-a întîlnit cu primul ministru, Ha- 
old Wilson, și cu ministrul de exter

ne, Gordon Walker, cu care a abordat 
diferite probleme de interes comun, 
printre care situația din Extremul O- 
rient și relațiile dintre cele două țări.

NEW YORK. în fața consulatelor 
R. F. Germane din principalele orașe 
ale Stateloi Unite s-au desfășurat joi 
demonstrații în semn de protest îm
potriva suspendării, cu începere din 
luna mai anul acesta, a legii care 
prevede urmărirea criminalilor de 
război naziști.

DOCUMENTAR

MAURITANIA
Ziarele de ieri au publicat comunicatul 

cu privire la stabilirea de relajii diploma
tice la rang de ambasadă între Republi
ca Populară Romînă și Republica Islamică 
Mauritania. Publicăm mai jos citeva date 
documentare despre Mauritania.

*
...Nisip, soare, deșert, nici un fluviu, 

nici un rîu, ci doar citeva pîrîiașe ane
mice ce-și risipesc puțina apă printre du
nele fierbinți Peisajul pare de-o imobi
litate astrală Doar temutul „harmattan’ 
care pornește brusc, învolburînd praful în 
frîmbe uriașe, se plimbă în voie pesto 
crestele munților de piatră roșcată sau 
dunele călătoare ce crestează întreaga 
suprafață de 1 169 000 de km p ai țării. 
Așa prezintă unele ghiduri Mauritania.

Intr-adevăr, clima toridă a transformat 
pămînturi, odinioară roditoare, în pustiu 
din fața căruia oamenii s-au retras, stabi- 
lindu-se în valea fluviului Senegal, la sud 
de paralela 17. In această regiune sînt 
concentrați peste 80 la sută din cei apro
ximativ 1 000 000 de locuitori ai țării, a- 
parținînd mai multor grupuri etnice : 
mauri, berberi, precum și triburilor ne
groide tukuler, sarakol, bambara etc. 
Mauritanii sînt oameni nu prea înalți, cu 
părul lung, lucios și pielea de culoare 
deschisă. Se povestește că unii din stră
moșii lor, veniți de pe țărmul Meditera- 
nei, au fost luptători viteji și negustori 
pricepuți.

Europenii, portughezi, spanioli, en
glezi și francezi, pătrund simultan pe te
ritoriul Mauritaniei la începutul secolului 
al XV-lea. Mai tîrziu, potrivit unei înțe
legeri între Anglia și Franța, ultima preia 
controlul în această regiune.

Țara a devenit independentă în no
iembrie 1960. Limba oficială este cea 
franceză, fiind răspîndită și araba. Isla
mul a fost proclamat religie de stat.

Populația se ocupă cu agricultura, mai 
ales cu creșterea vitelor. In Mauritania 
există 300 000 de cămile, un mare șeptel 
de bovine și aproximativ 5 milioane de 
oi și capre, Mauritania, era considerată 
atît de săracă încît pînă în 1960 cetă
țenii ei nici nu se gîndeau să-și constru
iască o capitală proprie. Organele de 
stat își aveau sediul în orașul senegalez 
Saint-Moris.

Părerile care se formaseră despre 
Mauritania nu erau însă întemeiate, căci 
ea este de fapt una din țările bogate ale 
continentului african. Încă în 1934 au fost 
descoperite minereuri de fier și cupru a 
căror prospectare a început abia în ulti
mii ani. Masivul Kedia al’ Idjill este un 
adevărat „munte de fier”. Principalele 
mine se găsesc la Fort-Gourand, la 650 
km nord-est de Porf-Etienne. Intre aceste 
două localități s-a construit o cale fera
tă pe care se transportă minereul pen
tru export, în acest scop amenajîndu-se 
un port în orașul Port-Efienne. Pînă în 
prezent Mauritania nu are o industrie 
care să prelucreze bogatele sale rezerve 
minerale. Potrivit unor date, Mauritania 
va furniza, începînd din acest an, aproxi
mativ 4 milioane tone de minereu cu 
un conținut de peste 60 la sută fier. In 
viitor se prevede creșterea producției 
pînă la 6 milioane tone de minereu de 
fier pe an. Deoarece exploatarea se face

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. După cum anunță a- 

genția TASS, A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovieti
ce, va sosi la 16 martie la Londra, ca 
oaspete al guvernului englez.

DAMASC. In urma unui decret gu
vernamental, în Siria se organizează 
alegeri sindicale pentru prima dată de 
la lovitura de stat din martie 1963. 
Aceste alegeri vor dura aproximativ 
două luni.

SANAA. Postul de radio Sanaa a 
anunțat că președintele Yemenului, 
Abdullah Al Sallal, a numit 10 noi 
membri — cinci șeici și cinci ofițeri 
— în Consiliul național pentru apă
rare, care are sarcina de a pregăti ar
mata regulată yemenită și de a orga
niza instruirea acesteia.

FREETOWN. Guvernul Sierrei Le
one — stat independent în cadrul 
Commonwealthului — a numit un co
mitet specia] care urmează să exami
neze posibilitatea proclamării acestei 
țări republică, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă primul minis

MAURITANIA

„la zi’, costul unei tone de minereu 
este foarte scăzut.

Zăcămintele sînt exploatate de socie
tatea străină „Mifferma", guvernului 
mauritan revenmdu-i, potrivit contractu
lui, jumătate din beneficiile societății. 
Subsolul Mauritaniei ascunde de aseme
nea mari rezerve de minereu de cupru 
(la Akjujta), precum și minereu de 
wolfram, titan, staniu. Au fost descope
rite zăcăminte de petrol și sulf.

Nu de mult a început construirea ca
pitalei țării la Nouakchott, în apropierea 
unui sat de pescari. Orașul are deocam
dată aproximativ 10 000 de locuitori. 
Mauritania este socotită încă o țară slab 
dezvoltată, populația ei avînd unul din 
cele mai scăzute niveluri de trai din 
Africa de nord. In scopul dezvoltării 
economice a țării, guvernul mauritan a 
lansat un plan de dezvoltare economică 
pe 5 ani (1961—1966).

Puterea executivă revine Consiliului de 
Miniștri condus de Moktar Ould Daddah 
care în același timp este și președin
tele republicii. „Hizb aș — Saab” (Parti
dul poporului mauritan), unicul partid 
politic din Mauritania, s-a format în 1961 
prin fuziunea a patru partide politice. 
Organul legislativ suprem este Adunarea 
Națională compusă din 40 de deputați, 
aleși prin sufragiu universal și cu man
dat pe 5 ani.

Primită în O.N.U. la sesiunea a XVI-a 
a Adunări! Generale, Republica Islamică 
Mauritania promovează o politică de co
laborare și dezvoltare a relațiilor sale cu 
alte state. Această țară a devenit coau
toare la proiectul de rezoluție prezen
tat de R. P, Romînă la sesiunea a XVIII-a 
a Adunării Generale a O.N.U. cu privire 
la „Măsuri privind promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între po
poare”.

Gheorghe ȘTEFAN

A 
întrevedere
Wilson-Erkin

LONDRA 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, minis
trul de externe al Turciei, F. C. Er
kin, care se află într-o vizită ofici
ală la Londra, în drum spre New 
York, a avut joi întrevederi separa
te cu primul ministru britanic, Ha
rold Wilson, și cu ministrul de ex
terne, Patrick Gordon Walker. în 
timpul întrevederilor au fost exa
minate diferite probleme de interes 
comun, printre care „problema ci
priotă în lumina eforturilor între
prinse de O.N.U. pentru reglementa
rea situației actuale din insulă". De 
asemenea, ministrul turc a exami
nat cu colegul său britanic proble
me privind N.A.T.O., printre care 
și planul britanic al forțelor nucle
are atlantice. Agenția Reuter men
ționează că la sfîrșitul întrevederi
lor oficialitățile britanice au refu
zat să comenteze hotărîrea Turciei 
de a nu participa la proiectul for
țelor nucleare ale N.A.T.O.

tru, Albert Margai. Comitetul va pre
zenta în curînd guvernului un raport 
cu privire la concluziile sale.

DAKAR. Ziarul „Dakar Matin" re
latează că la 11 ianuarie un avion mi
litar portughez a pătruns în spațiul 
aerian al Senegalului și a bombardat 
un sat situat în apropiere de frontiera 
cu Guineea Portugheză. Numeroși lo
cuitori au fost răniți.

BONN. Organizația din landul Re- 
nania Palatinat a Partidului social-de
mocrat a cerut mutarea în alt post a 
procurorului șef Leo Drach. Purtăto
rul de cuvînt al Partidului social-de
mocrat a adus critici guvernului lan
dului pentru atitudinea sa în acest caz 
și a declarat că persoane cu un trecut 
nazist atît de pătat ca al lui Drach 
nu trebuie să dețină posturi de răs
pundere.

LONDRA. Agențiile de presă in
formează că fostul prim-ministru bri
tanic, Winston Churchill, în vîrstă de 
90 de ani, a suferit vineri o trom- 
boză cerebrală.
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