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Plecarea delegației R. P. Romine 
la ședința Comitetului Politic Consultativ 

al Tratatului de la Varșovia-*

A

In întreaga tară 
continuă propunerile 

de candidați ai ED.P.

regătiri în vederea 
„Lunii cărții

O ul lima ver iii care fi trac
toarele de la S.M.T. Comi- 
șani, regiunea Ploiești, vor 
porni spre sediile brigăzilor

Foto: AGERPRES
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La plecare, pe perccal gării 
Băneasa. membru delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Gbeorghe Apostol. Ertil 
Bociră raș. Nictlae Ceaușescu, 
Cbivu Stoica. Alexandru Dră- 
gniri Alexandru Bîrlâdeanu, 
EXurtitru Coliu. Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec. Gbeorghe Gas
ton Marin, Gogu Râdulescu, 
de membri ai C.C. al P M.R , 
ai Consiliului de Stat și ai gu- 
■enxdm, rondncători ai orga- 
n rațiilor de masă, activiști de 
partid și de stat.

Au fost de față Jaroslav 
Syiora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace. L K. Jegalin. am
basadorul Uniunii Sovietice,

Răpi Gjermeni, ambasadorul 
R. P. Albania, Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare, Giăn 
Du Hcan, ambasadorul R.P.D. 
Coreene. Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone, Liu 
Fan, ambasadorul R. P. Chi
neze. Hoang Tu. ambasadorul 
R. D. Vietnam, Siegfried Bock, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Germane, Țeveen- 
gombin Davaasuren, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Mongole, Ivan Mangov, 
însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Pe șantierele 
construcțiilor 
de locuințe s

• PITEȘTI — In anul care a 
trecut, la Pitești au fost predate 
oamenilor muncii peste 1000 a- 
partamente, la Slatina, Cimpu- 
lung Mured, Rm. Vilcea, Curtea 
de Argeș — alte 300 apartamen
te. O caracteristică a muncii 
constructorilor o constituie scurta
rea termenelor de execuție a u- 
nui bloc cu 10 pînă la 20 zile — 
ceea ce a făcut ca numai in 
1964 să se realizeze în plus 
8 612 mp de suprafață locuibilă.

La jumătatea anului acesta se 
ca termina construcția microraio- 
nului „Bucuresti“ din orașul Pi
tești, insumînd 1 700 apartamen
te, iar pe magistrala de sud a 
acestui oraș cor fi date în folo
sință primele sute de apartamen
te din cele 2 570 prevăzute a se 
construi. In același timp, la Sla
tina, Rm. Vilcea, Cîmpulung 
Mușcel și în alte orașe ale re
giunii continuă construcția de 
microraioane.

• IAȘI. — Construcția celui 
mai mare ansamblu de locuințe 
ce s-a realizat pînă acum în aceas
tă regiune ca începe în scurt 
timp în cartierul Tătărași din 
Iași. El va totaliza 3119 aparta
mente ; 580 din ele vor fi preda
te pînă la sfîrșitul anului. In no
ul microraion — care va consti
tui un armonios ansamblu arhi
tectonic — se va mai construi o 
școală cu 16 săli de clasă, pre
cum și un vast complex comerci
al, ce va cuprinde unități cu 
produse industriale, alimentare, 
unități de alimentație publică, 
de deservire etc.

In acest ansamblu de locuințe 
se vor realiza, pentru prima oa
ră în regiune, și apartamente cu 
cite 4 camere.

Anul trecut, la Iași, Bîrlad, 
Huși, Vaslui și Pașcani s-au con
struit 2 270 apartamente, iar din 
I960 și pînă acum s-au dat în 
folosință peste 9 700 apartamen
te.

(Agerpres)

la sate“
I In aceste zile în rețeaua de 
Idesfacere a cărții la sate peste 
[700 librării și 5 800 raioane de 
llibrării din magazine și coopera
tive — au loc pregătiri intense 
lin vederea „Lunii cărții la sate". 
iLibrăriile sătești vor organiza în 
Ifebruarie largi acțiuni de difu- 
Izare, standuri și expoziții de 
learte pe diferite teme, colțuri cu 
Inoutăți editoriale, bazare cu 
Iprograme artistice, vitrine festi- 
jve. La pregătiri participă yi cei 
Ipeste 10 000 de învățători, pro- 
fresori, medici, colectiviști, tngi- 
Ineri — difuzori voluntari de 
carte.

I Rețeaua de librării din me- 
\diul rural a cunoscut în ultimii 
lani o mare dezvoltare, crescînd 
\față de 1960 cu 34 la sută. Ni- 
Ivelul valoric de desfacere a căr
nii a crescut, în aceeași perioadă, 
leu 286 la sută. Rețeaua de difu- 
Izare a cărții la sate se dezvoltă 
în continuare. Se înființează noi 
Ipuncte de desfacere a cărții în 
Imagazinele din sate, pentru a_ a- 
Ipropia cît mai mult cartea de ci- 
lilor, se lărgește activitatea li- 
ibrăriilor existente prin aprovizio
narea lor cu un fond de carte 
Idin ce în ce mai bogat, prin do
narea lor cu mobilier adecvat și 
lintroducerea de procedee mo- 
Iderne de difuzare. Astfel numă- 
rti? librăriilor sătești în care s-a 
lintrodus sistemul de autoservire 
yi accesul liber la raft a crescut 
\la 90.

Pentru a se asigura librăriilor 
săteyti personal de specialitate cu 
ipregătire corespunzătoare, la 
Icentrul școlar cooperatist din 
\Oradea se pregătesc cadre de 
llibrari sătești. Prima promoție a 
lacestei școli, 100 elevi și-au în- 
Iceput activitatea la sfîrșitul anu- 
Zui 1964.

CRONICA ACTUALITĂȚII
0 nouă linie electrică: Filiași - Ișainița

Pe artera de 220 Kv fa curs 
de construcție intre centraieie 
Paroșeni și Craiova, munatoru 
Trustului de construcții și noc- 
taje energetice au terminat por
țiunea Filiași — Ișainița. Aceas
ta se adaugă la linia de foarte 
înaltă tensiune Paroșerr: — 
Bărbătești intrată in exploatare 
la începutul lunii noiembrie a 
anului trecut

Noua linie electrică, pusă la 
început sub tensiune la 110 Kv,

Aparat pentru înregistrarea cantității

de apă reținută de soi
Specialiști din secția de pe

dologie a Institutului cer.'.ral 
de cercetări agricole au reali
zat un aparat cu ajutorul că
ruia se înregistrează automat 
cantitatea de apă pe care o 
reține solul și viteza ei de pă
trundere. Aceste elemente hi- 
drofizice ale solului sînt nece
sare la stabilirea cantităților 
de apă folosite pentru iriga
rea culturilor agricole.

Aparatul este format din 
două rezervoare și dispozitive 
pentru evacuarea fără presiu
ne a apei, împrăștierea ei uni
formă pe sol, precum și pen
tru înregistrarea debitului de 
apă și a duratei de infiltrare.

Fața de condiții și experiența

Mecanizarea
lucrărilor
portuare

RĂSPUNDERE PENTRU
U

(Agerpres)

circ

In ultixnii 4 tzni In oraful 
Piatra .\eamț an iost dale in 
iolosințâ oamenilor muncii 
peste 2 490 apartamente. 
In iotograiie: o parte din 
noile construcții din orașul 

Piatra Neamț
Foto: AGERPRES

Se poate face
mai mult

J7

PREMIERĂ

a

CUCÎ

cum citeva zile, 
7W cargoul _Petrila* 

ridka ancora din 
po rr_l Cocsianța 
plecind in prima 

‘ sa cursă în largul 
mării- După efec- 

itelor de larg echi- 
ulțumit de 

Coman- 
că ..Pe- 
navă cu 
și viteză 

îPă in marș, executată în 
hțti tehn-ct» bune, dotată 
aparatură de bord mo

dernă*.
Asemenea cuvinte de laudă 

'.z adresa constructorilor na- 
vali dm Turnu Severin se aud 
dm ce in ce mai des în ulti
ma vreme. Colectivul uzinei 
mecanice de aici se preocupă 
continua de îmbunătățirea ca- 
liiătii produselor și în acea- 

privință organizația

edit o 
mioară

U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, își aduce o 
contribuție însemnată.

îmbunătățirea calității pro
duselor a făcut, înainte de 
toate, obiectul unor dezbateri 
ample și temeinice în multe 
din adunările generale ale or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
Discutarea unei asemenea 
probleme cu toți tinerii (de 
notat că discuțiile respective 
s-au purtat în adunări gene
rale deschise) a avut menirea 
să concentreze atenția organi
zației U.T.M. asupra obiecti
vului principal al activității 
sale, a prilejuit stabilirea u- 
nor măsuri concrete care să 
ducă la sporirea contribuției 
tinerilor în obținerea unor 
produse de calitate.

Secretarul organizației 
U.T.M. nr. 3, tovarășul Con
stantin Vlad, ne povestea, spre 
exemplu, cum s-a procedat la 
o asemenea adunare. Refera
tul a fost ținut chiar de mai
strul grupei C.T.C. din atelier. 
In el se arată, de pildă, că 
multe din neajunsuri provin 
din neatenție, din graba cu 
care se lucrează. Unii tineri 
lipseau din producție o zi, 
două pe lună. Rămînînd cu 
lucrările în urmă, a doua zi 
nu mai țineau seama strict de 
planurile de operații, de indi
cațiile desenului, foloseau re
gimuri de lucru necorespun
zătoare și acest fapt avea ur
mări negative mai ales în fi
nisajul pieselor. Măsurile sta
bilite în adunare au țintit, de 
aceea, înlăturarea cauzei unor 
asemenea fenomene. Biroul 
organizației U.T.M. s-a inte
resat zilnic de prezența tine
rilor la lucru, a discutat cu ti
nerii în cauză după fiecare 
lipsă nemotivată, îi „populari
za" la stația de radioamplifi
care etc.

Una din cauzele producerii 
pieselor de slabă calitate era 
și calificarea scăzută a unora 
dintre tineri. Și cum în atelier 
nu erau cursuri de ridicare a 
calificării, s-a făcut propune
rea ca cei cu o pregătire pro
fesională slabă sau care ab
solviseră de curînd școala pro
fesională să fie repartizați pe 
lîngă muncitori cu o practică 
mai îndelungată în muncă. 
Procedeul a dat rezultate . Așa 
s-a procedat acolo unde n-au 
existat cursuri de ridicare a 
calificării. Unde acestea au 
funcționat, atenția organiza
ției U.T.M. s-a îndreptat spre 
felul cum participă și-și însu
șesc tinerii cunoștințele pre
date la cursuri. La atelierul de 
montaj, de pildă, biroul 
U.T.M. obișnuia, după ținerea 
lecției, să aibă o discuție cu 
tinerii care absentaseră sau 
care nu se străduiau îndea
juns să învețe. Trebuie să re
levăm ca un procedeu bun aici 
faptul că în discuțiile avute 
pe această temă cu Petre 
Toma, Paul Chiriac și cu alți 
tineri, biroul U.T.M. s-a folo
sit de exemple concrete ară- 
tînd, de ce tinerii Constantin 
Paraschiv, Ion Budașcă sau 
Marin Peptan, care reușiseră 
să acumuleze cunoștințe mai 
multe la cursuri, aveau și re
zultate bune în producție. 
Comparația avea rostul ei: s-a 
observat la tinerii cu care se 
discutase ambiția sănătoasă de 
a urma pe fruntași.

Am întîlnit în uzină și alte 
metode folosite de organizația 
U.T.M. în preocuparea sa 
permanentă pentru a-i mobi
liza pe tineri la îmbunătățirea 
calității produselor. Cînd a 
intervenit, de pildă, o schim-

IORDACHE BODEA

(Continuare în pag. a Il-a)

O colaborare rodnică
Reșița -nu-și dezminte nici o 

clipă atributul de cetate de 
foc. Ziua și noaptea, deasupra 
ard flăcări puternice, cerul vi
brează, pare mai scund și a- 
plecat peste trunchii furnale
lor. Un arc uriaș de beton 
traversează aerian tot peisajul, 
cu un capăt în Dealul Golu
lui, cu celălalt în Dealul Mare 
și stă mărturie grandioasă a 
unei munci de înaltă perfec
țiune și tehnică stăpînite de 
constructorii noștri. Pe el vor 
săgeta vagoneții funicularului 
cu minereu, pînă la Fabrica 
de aglomerare. Sus, pe un 
stîlp de susținere al arcului, 
într-o zi, dimineața, un tînăr 
constructor cînta. Se auzea, 
melodia, distinct și călătorii se 
opreau să asculte. N-am fi a- 
mintit acest amănunt dacă tot 
la Reșița, de data aceasta, sea
ra, în sala de spectacole a 
Combinatului Siderurgic n-am 
fi auzit din nou acest cîntec 
printre melodiile interpretate 
de membrii brigăzii artistice 
de aici.

Șapte băieți și fete de pro

fesii diferite,, printre care lă
cătuși, dispeceri sau desena
tori, alcătuiesc în secția de 
utilaje mecanice una. din bri
găzile artistice ale combinatu
lui cele mai active. Ion Iones- 
cu, Eugenia Iachimov; sau Ilie 
Brandiburu șiOctavia Pen- 
cea, sînt cîțiva dintre tinerii 
în a căror sferă de preocupări 
intră cu pasiune activitatea pe 
scenă.

Succint, fiecare program 
nou este menit să reflecte cu 
operativitate ceea ce caracte
rizează munca de fiecare zi a 
siderurgiștilor. De aceea, se 
poate spune că întrecerea so
cialistă a constituit de fapt 
obiectul esențial al muncii ar
tiștilor amatori de la secția 
utilaje mecanice. Comitetul 
U.T.M. pe secție, analizînd pe
riodic felul cum tinerii parti
cipă la întrecere, cum își în
deplinesc ritmic și la exigența 
unei calități superioare sarci
nile de producție, a stabilit, la 
nivelul organizațiilor de bază 
U.T.M., măsuri concrete, 
eficace printre care întărirea 
disciplinei, operativitate și 
promptitudine în muncă, ex

tinderea experienței fruntași
lor. Ion Bozdoc, șeful echipei 
de sudori, Ion Istvan, șef al 
echipei de lăcătuși și alții, cu 
prilejul unor adunări generale 
sau în consfătuiri de produc
ție au vorbit despre experien
ța pe care echipele lor au acu
mulat-o în întrecere, eviden
țiind mijloacele și metodele 
care au condus către obține

însemnări privind preocuparea organizației U.T.M. de ia Combinatul 

siderurgic Reșița pentru activitatea culturală de masa m r ndul tineretului

rea unor bune rezultate în 
muncă. Nu întîmplător, mai 
tîrziu Ion Bozdoc și Ion Ist
van erau cîțiva dintre eroii 
unui program de brigadă in
spirat de rezultatele întrecerii. 
Concluziile la care ajunsese 
comitetul U.T.M. fuseseră 
transmise concret și brigăzii 
de agitație, ceea ce era nu 

numai o orientare practică a 
activității artiștilor amatori o 
și o colaborare cu et perma
nentă.

Ce-i valoros, 
să cunoască toți!
Sînt la combinatul siderur

gic cîteva secții unde activi

tatea cultural-artistică se 
desfășoară cu pasiune, în for
mații sau la diverse acțiuni 
instructiv-educative organiza
țiile U.T.M. antrenînd un mare 
număr de tineri. In unele sec
ții organizațiile U.T.M. aproa
pe că s-au specializat în 
întreprinderea unor acțiuni 
culturale ca seri de poezie, 
simpozioane (exemplu : orga-

U.TJt de la serviciul 
energetic1, iar altele dețin o 
experiență bună în ceea ce 
privește activizarea brigăzilor 
ie altoite (exemplu: organi- 

HXM. de la secția uti- 
laje mecanice•. în toate aces
tea exritâ insă și un pericol 
real de unilateralizare. în 
combinat lucrează aproape trei 
mii de tineri, dintre care peste

2 600 sînt membri ai organiza- 
ției U.T.M. Acest foarte larg 
colectiv solicită din partea 
comitetului U.T.M. pe combi
nat o muncă diferențiată, după 
specificul fiecărei secții, la ni
velul posibilităților cultural- 
artistice ale fiecărei organiza
ții de secție în parte. Rolul 
comitetului U.T.M. pe combi

nat este, se știe, și acela de a 
coordona in așa tel activitatea 
culturală a organizațiilor de 
secții îneît aceasta să se re
simtă concret,'declanșînd ini
țiative, acțiuni, care să mobi
lizeze interesul unanim al 
participanților.

Tocmai în această privință 
însă, comitetul U.T.M. pe com
binat nu-și exercită întrutotul 
rolul și funcția sa, deși posi
bilitatea generalizării expe
rienței de la o organizație de 
secție la alta există. La ser
viciul, energetic, de pildă, or
ganizația U.T.M. a pregătit un 
simpozion pe teme literare. 
Acțiunea venea în sprijinul 
popularizării unor volume din 
bibliografia concursului „Iu
biți cartea" și se înscria în- 
tr-un șir mai lung de mani
festări dedicate cunoașterii 
literaturii, cum sînt cele orga
nizate cu ajutorul casei de 
cultură din oraș, conferințe, 
dezbateri, scurte colocvii între 
cititori și eroii preferați, re
cenzii. La. simpozionul amintit 
s-au pregătit aproape toți1 ti
nerii electricieni, evidențîn- 
du-se în finală Anton Clier, 
Maria Țiglea, Ion Șerpar și al

ții. Dar această „finală" a 
rămas doar la - nivelul elec
tricienilor, iar nu așa cum 
se gîndiseră, la început or
ganizatorii. Un motiv al con
tinuării ei era, evident și 
acela — recunoaște Ernest Ma- 
sac, locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.M.,— că elec
tricienii au difuzat în or
ganizație cel mai mare nu
măr de cărți. Firesc, aceasta 
se datorește unui fapt esențial 
și anume : munca de difuzare 
a cărții presupune mai întîi 
organizarea unor acțiuni de 
popularizare a conținutului de 
idei pe care îl cuprinde o 
carte sau ■ alta, a mesajului 
unui personaj sau altul. Comi
tetul U.T.M. pe combinat con
sideră însă difuzarea ca un 
scop în sine, mecanic, și ca 
atare lipsit de eficacitate.

Un alt argument care ple
dează pentru cunoașterea ■ și 
generalizarea celei mai bune 
experiențe a muncii cu cartea 
îl constituie și faptul că, tot 
la electricieni, adică acolo

A. I. ZĂINESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Expoziție 
de invenții

Sîmbătă, s-a deschis în Ca
pitală în str. Berzei nr. 100 
expoziția de invenții și inova
ții organizată de Ministerul 
Industriei Ușoare. Sînt pre
zentate circa 300 de piese ori
ginale, prototipuri în stare de 
funcțiune, precum și machete 
ale invențiilor și inovațiilor 
aplicate în ultimii trei ani. O 
bună parte dintre acestea se 
referă la îmbunătățirea pro
cedeelor de fabricație în fila
turi, țesătorii, în întreprinde
rile de confecții și tricotaje, 
în industria de pielărie, încăl
țăminte, cauciuc, în sectorul 
sticlei și ceramicii fine.

Numai în anul trecut au 
fost aplicate în întreprinde
rile industriei ușoare 5 200 d« 
inovații, care au contribuit la 
creșterea productivității mun< 
cii, la îmbunătățirea calității 
produselor, precum și la ob« 
ținerea unor economii în va» 
loare de peste 39 milioane le?



Trăiți-vă din plin vîrsta
maximei receptivități

în clasa a III-a primară și 
spuneam : „cînd voi fi

ș vrea se în
cep cb o mărturi
sire : cacă aș fi 
astăzi elev și ar 
trebui să-mi aleg 
cin «au profesi
unea, tot inginer 

electrotehnic rr.-aș face—
Prima alegere am fâcut-o 

de mult, in anii copilăriei. 
Prin 1910 între Arad și satele 
din podgoria Aradului a fost 
pus in circulație un tren elec
tric — primul de acest fel din 
țară — care a produs asupra 
mea o impresie grozavă. E- 
ram 
îmi 
mare o să construiesc și eu a- 
stmenea trenuri". Mai tîrziu, 
la liceul din Arad, această do
rință a devenit tot mai puter
nică. Mă captivau orele de fi
zică și matematică ale profe
sorului Ascania Crișan, orele 
de laborator care erau întot
deauna foarte interesante. în
vățam cu plăcere la mate
matică și fizică, îndrăgisem 
foarte mult aceste materii. De 
fapt, la baza întregii mele pre
gătiri stau cunoștințele solide 
de matematică și fizică căpă
tate in anii de învățătură la li
ceul din Arad. Și nu întîmplă- 
țor încă trei colegi ai mei care 
s-au dedicat științelor naturii 
— Caius Iacob, Tiberiu Po- 
povici și Vaier Novacu — sînt 
astăzi membri ai Academiei 
R.P.R.

Adresîndu-mă elevilor, le 
spun: trăiți din plin anii ma
ximei receptivități. E timpul 
cînd trebuie să acumulați cu
noștințele care vor sta la te
melia viitoarei voastre profe
siuni, indiferent care va fi a- 
ceasta. E timpul cînd se în
vață, e vîrsta cînd prindeți 
totul ușor — dar să „prindeți" 
solid. Și e atîta de învă
țat, că e păcat să pierdeți 
vremea.

Fiecare elev își pune între
barea : „Ce profesie să-mi a- 
leg ?* această întrebare,

La un panou de comandă și control din cadrul Combinatului 
de cauciuc sintetic Onești

Foto: F. DOBRESCU

Din stagiunea Filarmonicii de Stat 
„George

Concertele Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" prezentate de 
la începutul acestui an au oferit 
publicului bucureștean lucrări 
dernne de remarcat.

In repertoriul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii bucureștene 
sînt cuprinse, printre altele, în 
această a doua parte a stagiunii, 
Simfonia a IlI-a de George Enes
cu, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Stravinski, Suită din 
Mandarinul miraculos" de Bartok, 
Cinci piese pentru orchestră de 
Ludovic Feldman, șase imagini 
simfonice de Alfred Mendelsohn.

La masa de lucru, Cornel Ma
rinescu din clasa a X-a C a 
Școlii medii nr. 5 din Brașov, 

elev fruntaș la Învățătură

♦ V

mm

i vrut să

De la ferme,

ocu- 
lucrări. Ac- 
reluată cu

mai puțin 
alte 
fost

Filatura romjnească de bumbac — unitatea 11 
Foto: AGERPRES

lă WMacă

sumai

in producție a 
mecanizări

direct pe cîmp

U2 a
3— 

Stă- 
cu gr 
tura se 
cele de

vrfeb 
zorul

două pîrghii care, în momen
tul de față, oferi societății 
omenești posibilitatea de a e- 
volua cu rapiditate uluitoare. 
Astăzi, sub influența progre
sului rapid al tehnicii, in urma 
introducerii 
automatizării și 
complexe, și in legătură cu 
însemnatele descoperiri in do
meniul științei, interesul tine
rilor pentru tehnică înregi
strează o dezvoltare deosebită. 
Televiziunea, radiolocația, teh
nica rachetelor și alte cuceriri 
ale științei și tehnicii exerci
tă o mare influență asupra ti
nerilor. Foarte multi elevi 
spun, încă din primele clase 
ale școlii medii: „Voi deveni 
inginer!“... Frumoasă alegere' 
Important este însă ca ei să 
îndrăgească sincer această 
profesiune, să se atașeze su
fletește de ea. Pentru că fără 
să-și iubească profesiunea nu 
vor putea desfășura o muncă 
creatoare, și fără o muncă 
creatoare nu vor putea încer
ca nici satisfacții autentice.

Enescu11
Corul Filarmonicii de Stat pre

gătește pentru luna viitoare un 
concert de muzică corală veche 
cu lucrări de Monteverdi, Bach, 
Haendel, Byrd, Stabile, Virchi, 
Agostini, iar pentru luna martie 
un concert special închinat lui 
J. S. Bach.

=

Se poate face

mai mult
URMĂRI DIN PAQINA I

unde periodic au fost organi
zate seri literare, simpozioa
ne și alte manifestări asemă
nătoare, cei mai mulți tineri 
au devenit, cum era și firesc, 
purtători ai insignei de „prie
ten al cărții". Dar, fiind că 
datorită lipsei de preocupare 
a comitetului U.T.M. pe com
binat această experiență se 
acumulează totuși în cerc în
chis, consecința imediată este 
aceea că, la nivelul tuturor 
secțiilor, din cei aproape 1 300 
de tineri înscriși în concurs, 
numai 170 dintre ei au pri
mit, în timp de un ăn, in
signa de „prieten al cărții". 
Și o altă consecință, de data 
aceasta privind 
cultural-artistică 
blu, este aceea 
început, unilateralizarea preo
cupărilor. O 
U.T.M., am Văzut, 
numai de munca 
altă — cum e cea 
ția utilaje — numai de acti
vitatea brigăzii de agitație, al
tele numai de mobilizarea la 
acțiunile organizate pe o sce
nă a combinatului sau în 
afară, la casa de cultură.

activîtatea 
în ansam- 
amintită la

organizație 
se ocupă 

cu cartea, 
de la sec-

Acad. 
Aure! Avro

d răpit-O 
bia ia cari
pină te Facultatea de errrre- 
tehuîcc sm făcut au acaî: 
timp ce an n «m anas: 
careurile Fkcwitătt: de rtiiațe 
secția matematici a Univer
sității (fin Cluj. Fusesem fa- 
ărmnat să mî consolidez pre- 
gdtirea fa domeniul matema
rten fnamre de a îaeepe sta- 
dtal eieetTOtehnfctf. fa această 
perioadă am acnmvlat cuno
ștințe temeinice de matematică, 
a căror tnflaență s-a simțit mei 
tîrziu, în toate lucrările mele 
de specialitate. Celor care a- 
stăzi vreți să deveniti ingineri 
— eu nu vă recomand însă să 
treceți mai întîi pe la Facul
tatea de matematică. Timpul 
e prețios, nu vă puteți juca 
cu anii. Dar vă recomand să 
vă aplecați cu atenție asupra 
matematicii. Numai avînd so
lide cunoștințe de matematică 
veți putea face inginerie la 
înalt nivel.

Au venit apoi anii studenției

Cooperativa agricolă de pro
ducție Mocira este situată la 
cițiva kilometri de Baia Mare. 
De la un an la altul această 
unitate desface pe piața ora
șului însemnate cantități de 
legume și zarzavaturi proaspe
te. In planul de producție pen
tru 1965 se prevede cultivarea 
cu legume și zarzavaturi pen
tru toate perioadele anului a 
unei suprafețe de 70 de hecta
re. 30 de ha de grădină vor fi 
complet irigate ceea ce va a- 
sigura producții cu mult spo
rite la hectar. Iată de ce in a- 
ceste zile preocupării mod- 
renilor sînt multtjfe. Sub în
drumarea inginerului agro
nom Victorie Săsăran, o echi
pă de legumicultori se ocupă 
de cernutul mraniței, alte cî- 
teva echipe împletesc cele 300 
rogojini necesare pentru ocro
tirea răsadurilor de varză, ro
șii. ardei etc.

Grădinarul șef Ionel Filip, 
verifici calitatea semințelor 
care în aurind ror fi puse la 
germinat. Ața că. încă în luna 
februarie, populația orașului 
Baia Mare, va primi din Mo
cira trufandale: spanac și 
ceapă pentru stufct de pe cele 
2 hectare însămfnțate 
toamnă.

(Agerpres) V. MOINEAGU

înființa un 
ai filmului, 
formelor de 
solicită insă

Preocupări ca aceste» sînt de
sigur, valoroase. dar tocmai 
existența lor impune imperios 
un continuu schimb de expe
riență între secții, o rotație 
judicios organizată, astfel in
cit toți tinerii combinatului 
să aibă prilejul de a participa 
și contribui cu posibilitățile 
proprii la o multilaterală activi
tate cultural-educativă. Există 
intenția de a se 
cerc ce prieteni 
Multilateralitatea 
educație estetică 
un efort mai activ din partea 
comitetului UTM pe combi
nat. fiind necesară o consul
tare mult mai largă a prefe
rințelor tinerilor (au fost con
sultați numai tinerii din sec
torul administrativ!) și nu
mai în acest chip este posi
bilă înființarea și a altor 
cercuri — bunăoară de prie
teni ai teatrului, ai muzicii, 
$.a.m.d.

în prezent, ahalizînd mo
dul cum este concepută ac
tivitatea cultural-artistică a 
tinerilor siderurgîști, se relevă 
un stil de muncă neadecvat 
posibilităților existente, al Co
mitetului U.T.M. pe combinat 
și comitetelor organizațiilor 
U.T.M. pe secții. De la sediul 
comitetului U.T.M. pe com
binat șî pînă în secții munca 
de îndrumare se desfășoară 
defectuos, departe de a putea 
cuprinde armonios întreaga

nu
creatoare 
cerilor adii

Aceasta : 
să-ți iubești 
muncești ș 
cît mai bin< 
nerii mei interlocutori 
minte: culmile înalte in 
fesiune nu se cuceresc 
Se cere multă perseverență, 
răbdare și curaj pentru a în
vinge toate obstacolele urcușu
lui. Cel care este în perma
nență animat de o dragoste 
puternică pentru profesiunea 
sa se va dovedi perseverent și 
curajos și va doborî cu sigu
ranță orice obstacole — chiar 
dacă pentru aceasta va trebui 
să depună eforturi mari și să 
aștepte multă vreme. Explora-

Un nou edificiu sucevean

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — în orașul 
Suceava a avut loc recent 
festivitatea de dare în folosin
ță a unui nou edificiu: noul 
sediu al sucursalei regionale a 

Er.gada de agitație a Casei de cultură orășenești din Reșița pregătește nou spectacol
Foto: GH. CUCU

masă de tineri din secțiile 
combinatului.

Propunerl care 
merita atenție

din
*r-

orgam- 
tn de artă

La Casa de cultură 
Reșița participă, ca 
tiști amatori, aproape 

două sute de tineri de la com
binat Cum se poate asi
gura participarea în masă a 
tinerilor la activitatea casei 
de cuitură. de vreme ce aici 
ni s-a spus : .Aproape la fie
care acțiune vedem aceiași și 
aceiași spectatori, formațiile 
artistice și cercurile 
zate pe diferite g< 
se împrospătează greu cu ta
lente noi*?!

Redăm răspunsul primit la 
comitetul orășenesc U.T.M. t 
..Fiecare organizație U.T.M. de 
secție de la combinat și bine
înțeles de la marile întreprin
deri, ne spune tovarășul Ion 
Cazacu, e necesar ca, prin ro
tație, să organizeze la casa de 
cultură acțiuni instructiv-e- 
ducative cit mai multe, spec
tacole artistice, concursuri pe 
diferite teme ș.a. în acest fel 
organizațiile U.T.M. vor avea 
posibilitatea să se pregătească 
din vreme pentru acest lucru, 
vor simți răspunderea orga
nizării unor asemenea acțiuni. 
Activitatea cultural-artistică 
se va putea întări astfel atît 
la nivelul întreprinderilor eît

zrecszs r. odoc-
pfm er--i tar exigența
.-aprinde neorte-u:. lee-
nmt iței,   ă Deed ar fi 
ro-oc ce sa secret al svece-

. - :t -ti — c:.-
:ec să spss decit ci munca și 
-ibcc-eB constituie „cheia' 
-enșitei. tngiseerul trebuie să 
fie creator, deschizător de noi 
drumuri în știință. Actul crea
ției cere muncă, pregătire în
delungată. Uneori studenții se 
grăbesc. încă pe băncile facul
tății vor să facă descoperiri, 
tr.cenții. Iar aceia care nu reu
șesc spun că n-au inspirație— 
Dsr i magi rea secantului 

to cer care așteaptă 
să coboare asupra 
inspirației aste astăzi 
In știință nici nu 

vorbi despre inspirație 
despre gindire 

creatoc~e. Iar aceasta nu se 
atinge decit prin căutări și 
antrenamente îndelungate s> 
încordate, dar care odată atin
să și stăpinîtd, dă roade bo
gate. Iată deci ce trebuie să 
urmărească studentul ta cereai 
stiir.ri'ic r in primul riad • ta- 
formare bogată, completă in 
legătura cu fenomentul de cer
cetat. să reflecteze cu atenție 
c supra cefor studiate. De ase
menea. cercetarea are o tehni
că care trebuie învățată, este 
o profesie. Iar fn facultate stu
denta’. trebuie să-și însușească 
remode cercetării: o metodă 
care sâ-^ ajute jșp. .pătrundă, 
meiVirJțu. ta jprStucfle — ns- 
mairdupe «ea efectuat o in
formare științifică completă — 
în probleme pe care alții nu 
le-au rezolvat sau nici măcar 
nu le-au atacat.

Băncii de Stat. Clădirea mo
dernă cuprinde o sală spațioa
să a ghișenrilor. numeroase 
birouri, care oferă condiții ex
celente de muncă lucrătorilor 
de aici.

or

și pe scena casei de cultură. 
Numărul artiștilor amatori și 
al spectatorilor, cu siguranță, 
va crește — ceea ce ar fi cu 
totul fnunos și posibil". Foar
te iimpede și. desigur judicios 
spus!

în esență cam același e și 
răspunsul primit de la Casa 
ce cultură : -metodiștii. in
structorii formațiilor și chiar 
și artiștii amatori cei mai ac
tivi se pot deplasa in între
prinderi să sprijine efectiv ac- 
tivitatea cultural-artistică*. 
Ei așteaptă numai să fie cu 
încredere solicitați. E o invi
tație căreia și comitetul 
U.TAL al Combinatului side
rurgic e dator să-i răspundă. 
Ceea ce. presupunînd și un 
plus de efort din partea or
ganizațiilor U.T.M. de secții, 
o colaborare mai strinsă 
tre ele. duce, intr-adevăr.
o

la
activitate frumoasă.

Răspundere

pentru prestigiul

„mărcii fabricii••
bare în executarea desenelor 
pieselor (schimbare ce se re
ferea îndeosebi la semnele de

a experiență 
•ățat pe ță- 
coopCratori

» Daca

Cul
tei par- 

S?—TO de hectare fie
care. Pe două, griul a urmat 
dop* crfu. Pe această supra
față. sub arătura de vară, 
s-au incorporat cîte 20—22 de 
tone de gunoi bine fermentat 
Pe a treia tarla de 65 hectare, 
griul a u 
Pentru ca 
puțin agi ?
au fost foloSfte cu chib 
nu s-a putut transporta la 
cîmp încă din timpul iernii 
întreaga cantitate de îngrășă
minte organice. Au venit apoi 
lucrările agricole din primă
vară. din vară și rămînerile 
tn urmă nu au mai putut fi 
recuperate. Așa că din aceas
tă parcelă doar pe 20 de hec
tare r-a transportat gunoi de 
grajd.

în timpul iernii, s-au cerce
tat lanurile. Pe primele par
cele griul era frumos, uni
form. Pe parcelă care rămă- 

neîngrășată, plantele 

prelucrare) aproape fiecare 
organizație și-a prevăzut în 
planul său de activități, acți
uni care să ducă la însușirea 
noilor norme.

Planurile de activitate ale 
unor birouri ale organizației 
U.T.M. mai plutesc însă în ge_ 
neralități. In cel de la ate
lierul de confecții nave, de 
pildă, se spune că biroul „va 
antrena întreaga masă de ute- 
miști pentru a se preocupa 
permanent de îmbunătățirea 
calității produselor". Este, fi
rește. un obiectiv bun. Dar 
cînd am vrut să vedem ce se 
va întreprinde precis pentru 
aceasta, cum a fost concreti
zat obiectivul propus, în plan 
n-am mai găsit nimic. O pro
blemă de care trebuie să se 
ocupe organizația U.T.M. pe o 
lună întreagă rămăsese așa
dar nesusținută de nici o ac
țiune concretă.

Puteau fi prevăzute și ase
menea lucruri ? Avea organi
zația U.T.M. un cîmp larg și 
concret pentru a mobiliza pe 
tineri la îmbunătățirea calită
ții produselor ? Răspunsul ni 
l-a dat tovarășul Ion Mîndru. 
ță, inginer șef al sectorului I 
de care aparține și atelierul a- 
mintit.

— Efortul tinerilor de la noi 
poate și trebuie să fie îndrep
tat în această perioadă spre 
îmbunătățirea calității reci- 
pienților pentru transportat 

erau firave, slab înfrățite. 
S-au procurat îngrășăminte 
chimice care au fost împrăș
tiate pe zăpadă, însă numai 
pe 20 de hectare. Restul de 25 
de hectare au rămas așa. Di
ferențierile au fost mai vizi
bile la recoltat. Pe suprafața 
îngrășată cu 20—22 de tone 
ce gunoi de grajd (deși griul 
a urmat tot după grîu) s-au 
obținut în medie 2 980 kg boa
be la hectar. A treia tarla, 
unde griul a urmat după po
rumb. a fost recoltată separat, 
pe parcele. Pe fiecare din 
cele 20 de hectare îngrășate 
cu 20 de tone de gunoi de 
grajd s-au obținut cite 3 050 
kg grîu. Pe cele 20 de hectare 
pe care s-au împrăștiat în
grășăminte chimice în mus
iul zăpezii, producția medie a

Acum este momentul 
optim pentfu 

transportul 
îngrășămintelor 

naturale

fost de 2 750 kg Ia hectar, iar 
pe restul de 25 de hectare 
s-au obținut cîte 2 550 kg la 
hectar. Producția medie de pe 
cele 65 de hectare a fost, deci, 
de 2 765 kg. Dacă fer fi fost" 
transportată din vreme lă 
cîmp întreaga cantitate de gu
noi de grajd și încorporată în 
sol la timp, așa cum s-a pro
cedat pe parcela unde s-au 
obținut 3 050 de kg la hectar, 
producția de grîu pe cele 65 
de hectare ar fi fost cu 13 000 
kg mai mare. Așa însă guno
iul a rămas lîngă grajd, lăr în 
magazii s-a depozitat cu 13 
tone de grîu mai puțin.

Dar, la Palazu Mare țăranii 
cooperatori sînt hotărîți să nu 
mai repete și în 1965 expe
riența din 1964. Iată de ce în 
această perioadă au fost re
partizate pentru transportul 
îngrășămintelor organice 70 
din cele 82 de atelaje și două 
autocamioane. Ele sînt deser
vite în majoritate de tineri. 
Comitetul U.T.M., cunoscînd 
că acum este momentul pen
tru îndeplinirea angajamentu
lui luat de tineri încă din 
luna decembrie, de a partici
pa la transportul întregii can
tități de gunoi de grajd (4 000 
de tone) în platforme, pe 
cîmp, ă solicitat conducerii 
gospodăriei un număr sporit 
de atelaje, cu care tinerii au 
început imediat transportul 
îngrășămintelor organice. în 
ultima lună a anului trecut, 
printre alte treburi, ei au reu
șit să ducă în platforme peste 
2 500 de tone. în primele zile 
ale acestui an atelajele ți oa- 

cimentul și în special spre fi
nisarea mai bună a petalelor 
pentru partea conică a acestor 
vase. La șlepurile de 1 000 de 
tone e necesar să se dea o a- 
tenție mai mare la verificarea 
carcaselor pe care se constru
iesc secțiile și bloc-secțiile, la 
calitatea îmbinărilor și finisa
rea corpUlui Vaselor (în mod 
special la organele de supra
structură unde pereții sînt mai 
subțiri).

Iată deci lucruri foarte pre
cise care puteau să-și găseas
că locul în planul de muncă 
al biroului organizației U.T.M. 
de la atelierul construcții nave.

Aici credem că se poate e- 
xetcita o mai atentă muncă de 
îndrumare și control din par
tea comitetului U.T.M. pe uzină 
(secretar, Alexandru Vișan). 
La începutul anului trecut, de 
pildă, interesîndu-se de locu
rile de muncă unde calitatea 
produselor nu era corespunză
toare, comitetul U.T.M. a in
dicat organizațiilor U.T.M; să 
pună în discuția tinerilor a- 
ceastă problemă. Indicația (și 
aici e meritul comitetului 
U.T.M.) a fost urmată de un 
sprijin concret. S-a alcătuit 
un colectiv format din mem
bri ai comitetului, ingineri și 
tehnicieni care, cu ajutorul 
cadrelor tehnice de pe locul 
respectiv de muncă, au anali
zat calitatea produselor și au 
stabilit măsurile ce trebuie 

menii sînt 
pate cu 
țîunea a 
forțe sporite. De la 35—40 de 
tone zilnic, cite se cărau cu 30 
de atelaje în decembrie, acum 
se transportă 100—120 de tone 
pe zi. Calculele arată că în 7 
platforme s-au depozitat deja 
cele 4 000 de tone planificate, 
dar tinerii continuă acțiunea. 
De la grajduri și de la saivane 
se strînge tot gunoiul proaspăt 
și se transportă în platforme, 
în afară de aceasta, în fiecare 
zi 20—30 de tineri cu 10 ate
laje adună cîte 15—20 de tone 
de îngrășăminte naturale și 
mraniță din ogrăzile gospo
dăriilor satului. în două săp- 
tămîni, tinerii au reușit să mai 
strîngă în două platforme de 
la marginea tarlalelor cu grîu 
încă 1 500 de tone de îngrășă
minte organice cu care pot fi 
fertilizate circa 70 de hectare.

Și la cooperativa agricolă 
de producție din satul Poiana, 
vecină cu Palazu Mare, con
tinuă transportul îngrășămin
telor naturale în platforme. 
Inginera Elena Pintilie, agro
nomul cooperativei agricole de 
aici, a făcut un calcul. Dacă 
această lucrare s-ar face în 
primăvară, ar dura mult mai 
mult.

Acum, însă, cînd doar citeva 
atelaje sînt ocupate cu trans
portul nutrețurilor la fermele 
de animale, se pot transporta 
zilnic 100—120 de tone. '

în luna decembrie, organiza
ția de bază U.T.M. de aici a 
inițiat cîteva șcțiuni frumoa
se. Timp de două săptămîni a 
antrenat zilnic la muncă un 
număr de 40—50 de tineri, care 
i-au ajutat pe conductori la 
încărcat și descărcat. Deși une
ori au fost ploi, s-au dus în 
cîmp peste 1200 de tone din 
cele 2 500 planificate. Acum 
numărul atelajelor s-a dublat. 
Este, deci, nevoie de mai mul
te brațe de muncă. In fiecare 
zi, alături de vîrstnici, lucrea
ză și cîte 35—45 de tineri. For
țele sînt însă insuficiente față 
de capacitatea mijloacelor de 
transport. Pentru ca să se care 
cîte 100—420 de tone pe zi, atît 
cît s-a calculat, trebuie ca nu
mărul oamenilor să fie mult 
mai mare. Din cei peste 200 de 
tineri care sînt în această uni
tate de producție, pot fi zilnic 
antrenați atîția cît este nevo
ie pentru ca întreaga cantita
te de îngrășăminte naturale 
planificate să ajungă în scurt 
timp în platforme. Acum tere
nul este înghețat și căruțele 
merg bine, traseele se pot 
scurta pe drumuri care, cînd 
sînt desfundate, nu se poate 
circula. în caz că va cădea ză
padă mai multă, transportul 
poate fi continuat cu săniile. 
Treizeci sînt deja pregătite.

NICOLAE BARBU

luate de fiecare organizație 
U.T.M. unde s-a făcut această 
analiză. Din păcate nu s-a 
procedat așa decit în două ca
zuri (la organizațiile U.T.M. 
nr. 14 și 17) restul fiind vitre
gite de un astfel de ajutor di
rect și competent.

O idee prețioasă, de mare 
însemnătate pentru modul în 
care organizațiile U.T.M. tre
buie să privească problema 
calității produselor, a revenit 
de mai multe ori în discuțiile 
avute cu tovarășii din uzină. 
Conținutul calității — ne spu»- 
neau ei — nu este mereu a- 
celași. El se schimbă din timp 
în timp, în funcție de progre
sele pe care le înregistrează 
știința și tehnica. Noi trebuie 
să ținem în permanență pasul 
cu aceste schimbări, să facem 
totul pentru a răspunde în
totdeauna noilor cerință.

Evident că, de aici, Organi
zațiile U.T.M. trebuie să tragă 
maximum de învățăminte 
pentru activitatea lor, în a- 
ceastă privință nefiind nicio
dată loc pentru automulțumi- 
re. Comitetul U.T.M. pe uzină 
este de aceea dator pe viitor 
să dezvolte într-o mai mare 
măsură experiența bună, să 
acorde o atenție deosebită mo
dului în care-și întocmesc or
ganizațiile U.T.M. planurile de 
activitate, să le îndemne spre 
desfășurarea unei munci con
crete, eficace.

Nu încape astfel îndoială că 
și pe această cale contribuția 
tinerilor, a organizației U.T.M. 
la efortul întregului colectiv 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor poate fi sporită,
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propunerile de candidați ai F.D.P. REDACȚIEI

în adunarea oamenilor 
muncii din raza cireunaertp- 
ției electorale Constar.ța-Est a 
fost propus candidat al FBP. 
tovarășul Alexandra Birlâ- 
deanu, membru supleant a: 
Biroului Politic al CC. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Numeroși alegat:.-, rr.-'-e 
care ing. Dumitru Fuiorea. 
directorul Șantierului narai 
din Constanța. Vasile Baba, 
șef de brigadă la aectia ma
nipulare mărfuri. euețMbd 
propunerea fâc.'- a - ' ■ ,.•••. 
transformările înnoitoare pe
trecute în Dobrogea.

In cei patru ard care au 
trecut de la ultimele alegeri 
de deputați In Marea Adu
nare Națională, orașul Con
stanța a cunoscut o puternic* 
dezvoltare economic*, social* 
și culturală. Au Începu* lu
crările de extindere fi moder
nizare a portului, s-au pus 
bazele unci zone industriale a 
orașului. Peisaje!' ConstaO|ei 
s-a înfrumusdțtt odăi* cu 
construirea de noi complexe 
de locuințe cu ml. :: 
mente, magazine moderne fi 
importante lucriri gospodâ- 
rești-edilitare. Agricultura re
giunii cunoaște 
avînt,

I care

un puternic 
producția agricol* 

crește an de an. iuull<bu 
ind la schimbarea rădică1* a 
înfățișării satului dobrogean, 
la ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Vorbito
rii au exprimat totodată an
gajamentul colectîxeloi din 
care fac parte de a întimpina 
alegerile de la 7 martie cu 
noi succese in producție.

Alegătorii cir. circumscrip
ția electorală nr. 1 oraș Baia 
Mare au propus candidat per.- 
tru alegerile de deputați in 
Marea Adunare Naționali pe 
tovarășul Dumitru Colin, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al PXR. Luind 
cuvîntul în adunare, maitbnil 
miner Petre Boiceanu. de la 
Exploatarea Săsar. prim-to- 
pitorul loan Cetățean III. de 
la Combinatul cbimico-meta- 
lurgic, Ecaterina Gebor. asis
tentă la Institutul pedafQCte 
din Baia Mare, și alți parttts- 
panți ău relevat marile trans
formări economice și sociel- 
culturale pe care le-* c 
cut regiunea Maramureș. îr. 
locul citorva fabrici învechite, 
unde mii de muncitori își mă
cinau sănătatea. în regiune 
există azi uzine moderne 
de înaltă tehnicitate, in care 
se realizează produse la un 
înalt nivel calitativ, similare 
celor obținute ț 
dial. Industria 
duce azi in mai puțin de 
luhă tot atit cît se realiza în 
această parte a tării in între
gul an 1938. în anul școlar 
precedent in regiunea Mara
mureș au fost terminate și 
date în folosință peste 370 
săli de clasă. Vechea cetate a 
minerilor a devenit și un cen
tru de învăținunt superior. 
Institutul pedagogic a dat in 
acest an pr - nofie de 
studenți.

în adunarea care a avut loc 
Ia Bacău muncitorii, tehnicie
nii, inginerii din întreprinde
rile „Steaua Roșie*. „Munci
torul liber", Fabrica de con
fecții Bacău. „ProMatuT. ță
rani cooperatori din Săucești. 
Letea Veche au desemnat 
drept candidat al FD.P. pen
tru circumscripția electorală 
nr. 1 Bac*u-Sud. pe tovară
șul Leonte Răstu. membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

Trecind în revistă roadele 
înfăptuirii de către oamenii 
muncii din regiune a politicii 
partidului, vorbitorii au arătat 
că în perioada care a trecut de 
la precedentele alegeri fii Ma
rea Adunare Națională ău ili- 
trât în funcțiube r.oi capacități 
de producție, cum sînt cele de 
la combinatele chimice Onești. 
Piatra Neamț. Borzești. hidro
centralele de pe Bistrița, Com
binatul de industrializare a 
lemnului Comănești. Ei au 
subliniat că astăzi producția 
industrială a regiunii este de 
peste 10 ori mai mare decît în 
anul 1936.

Medicul emerit Stelian 
Popa, directorul Spitalului u- 
nificat din Bacău?'conf. Gh. 
Asan, rectorul Institutului pe
dagogic s-au referit în cuvîn
tul lor la realizările social-cul- 
turale. S-au dat în folosință 
mii de apartamente; orașul Ba
cău s-a îmbogățit cu o casă de 
cultură, un cinematograf mo
dern, noi școli medii, o mater
nitate, un centru stomatologic 
model.

In anii ce au trecut de la ul
timele alegeri orașul Oradea a 
cunoscut adinei transformări, 
care au fost relevată la adu
narea oamenilor muncii din 
circumscripția electorală hr. 1 
Oradea-Nord. Aici a fost pro
pus candidat al F.D.P. tovară
șul Leontln Sălăjan, membru 
supleant al Biroului Politic âl 
C.C. al P.M.R., ministrul For
țelor Armate ale R. P. Ro
mîne.

Participant^ lâ adunare — 
muncitori, tehhicîenî și ingi
neri de la Uzina „înfrățirea", 
Complexul C.F.R.. fabricile de 
încălțăminte și confecții, ță
rani coOperatori, Intelectuali și 
alți oameni ai muncii romîni și 
maghiari — susținînd propu
nerea, au subliniat importan
tele succese obținute în regi
une, ca urmare a traducerii în 
viață a politicii partidului și 
guvernului. Luînd cuvîntul, 
inginerul șef al Uzinei de alu
mină, Constantin Ștefănoiu. a 
spus printre altele : Ne mîn- 
drim cu noua uzînă de alumi
nă, unul din obiectivele prin
cipale ale șesenalului, tot așa 
cum ne mîndrim cu noul car
tier din apropierea uzinei

» plan mon- 
regiunii pro- 

o

Aspect de la adunarea din cirauucripția electo k/ii din Cluj

noastre, unde se construiesc 
2000 apartamente.

In cuvinte calde au vorbit și 
Ana Severeanu. muncitoare 
textilist* la Fabrica „Crișa- 
na", pensionarul Emeric Pusz- 
tay. generalul-maior Gheor
ghe Crăciun și alții, care s-au 
angajat să sprijine și în viitor 
deputății în activitatea lor. să 
contribuie la continua dezvol
tare economică si înfrumuse
țare a orașului de pe Criș.

în circumscripția electorală 
nr. 1 Craiova, a fost propus 
ctDffidat in alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, to
varășul Ștefan Vaitec, membru 
Supleant al Biroului Politic al 
C.C al P.MJU. vicepreședinta 

nsiliuiui de Stat al R P. 
Romîne. Numeroși partici
pant! Ia adunarea care a avut 
ioc cu acest prilej, susțintnd 
candidatura, au relevat succe
sele dobîndite pe tărîm eco
nomic și social-cultural tn re
giune și în circumscripția lor 
electorală.

In anii puterii populare, ca 
urmare a înfăptuirii poli
ticii partidului de industriali
zare socialistă, în această par
te a țării au fost create noi ra
muri industriale : extracția ți
țeiului și a cărbunelui, indu
stria electrotehnică, a con
strucțiilor de mașini și utilaje 
agricole, industria de material 
rulant etc. In anul trecut pro
ducția industrială a regiunii a 
fost de 2.2 ori mai mare de- 
cît în anul 1959. In cadrul 
circumscripției electorale nr. 1 
Craiova au fost construite noi 
blocuri de locuințe, școlî. Uni
tăți sanitare ți magazine, au 
fost modernizate drumuri ți 
s-au extins rețeaua de alimen- 
"are cu apă și iluminatul pu
blic.

Unul dintre vorbitori. Ale
xandru Dombî. directorul ge
neral al Uzinelor ..Electropu- 
tere*. a spus : Sprijin cu toată 
convingerea propunerea fă
cută. In numele colectivului 
urinei mă angajez să luptăm 
si mai departe pentru îmbună
tățirea calității produselor, 
astfel ca prestigiul mărcii fa
bricii sâ fie ridicat tot mai 
sus.

Numeroși cetățeni ău parti
cipat la adunarea din circum
scripția electorală nr. 1 Timi- 
soara-Est unde tovarășul Mihal 
Dalea. secretar al C.C. al 
P.M.rI. președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a 
fost propus candidat al F.D.P. 
în alegerile pentru Marea A- 
dunare Națională.

Regiunea Banat a devenit 
un vast șantier al construcției 
socialiste, au arătat în cuvîntul 
lor numeroși participanți la 
adunare. Stau mărturie acestei 
afirmații faptul că industria 
siderurgică a regiunii a dat în 
anul 1964 de două ori mai 
mult oțel și de patru ori mâi 
multă fontă decît se producea 
în 1038 în întreaga tară. La 
Reșița. Arad. Timișoara, Mol
dova Nouă. Lugoj s-au creat 
și dezvoltat noi întreprinderi. 
Pe ogoarele regiunii lucrează 
astăzi mai mult de 22 000 ma
șini agricole. Importante rea
lizări s-au obținut în domeniul 
învățămîntului. culturii, știin
ței și artei. „Treapta pe care 
au ajuns orașul și regiunea 
noastră, Cit și întreaga tară, 
este rezultatul politicii înțelep
te a partidului", a spus ing. 
Gheorghe Boșneac, directorul 
Uzinei mecanice Timișoara.

Muncitoarea Marta Muțiu, 
de la întreprinderea „Industria 
linii" și tehnicianul Iosif Bit- 
tb, de la Uzinele „Tehnome- 
tal“ s-au angajat. în numele 
colectivelor întreprinderilor ca 
sarcinile de producție din a- 
cest an să fie îndeplinite, dînd 
numai produse de calitate su
perioară.

în adunarea de la Institutul 
agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu" din Crăiova. muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
Combinatul chimic, de la în
treprinderea de construcții a 
Combinatului și de la termo
centrală. membri ai cooperati
velor agricole de producție 
din comunele învecinate, ca
dre didactice, studenti, au de
semnat candidat al F.D.P. 
în circumscripția electo
rală nr. 3 pe tovarășul 
Gheorghe fțastan Marin, mem
bru al C.C. al P.M.R., vice-

președinte al Consiliului 
Miniștri.

Parficipenții la adunare, 
arătat Cum se înfăptuiesc 
tăriri'.e partidului cu privire 
la valorificarea superioară a 
resurselor naturale, in scopul 
înfloririi 
tul 
de Ia Craiova 
biective

patriei. Combina- 
chimic. termocentrala 

mari o- 
aie planului țesenal

— aflate cu puțin timp în 
urm* doar pe planurile ingi
nerilor. se înalță văzind cu o- 
chii. Și. o dată cu aceasta, a- 
dînci transformări cunoaște 
vechea cetate a banilor. Pen
tru OSmenii . htuncii s-au dat 
în foibrint* pește 100 de 
blocuri hol *e'*bcuințe. noi 
Complete cOfrienSale. dispen
sare rhedicaie. Niftnai în raza 
elrcdfflscrfpției electorale au 
fost construite 20 de noi săli 
de clasă. A luat ființă școala 
profesională a combinatului 
chimic.

inginerul Ghenade Medea- 
nu, de la întreprinderea de 
constructii-montaje de 
șantierul Combinatului 
mic, dr. Mircea Dabija, Maria 
Eliescu, profesoară la Școala 
medie nr. 1, și ălți vorbitori, 
sprijinind candidatura pro
pusă, s-au angajat să mun
cească neprecupețit pentru în
făptuirea politicii partidului, 
pentru noi succese în înflo
rirea patriei noastre.

Tovarășul Gheorghe Gaston 
Marin a mulțumit cetățenilor 
pentru cinstea ce 1 s-a acordat 
de a fi propus candidat ăl 
F.D.P. în circumscripția lor.

în Sala „Cipriâh Porurfibes- 
cu“ din Suceava, numeroși 
oameni ai muncii din circum
scripția electorală hr. 1 Sucea- 
va-Vest au propus candidat 
al F.D.P. pe tovarășul Gogu 
Rădulescu, membru al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Politica justă a partidului și 
statului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor regiuni
lor țării a adus și pe meleagu
rile sucevene roadele înnoirii 
socialiste. S-au ridicat mari 
întreprinderi industriale, cum 
sînt Combinatul de industriali
zare a lemnului și Combinatul 
de celuloză și hîrtie, Uzina 
mecanică din Suceava, Fabri
ca de mobilă Rădăuți și altele. 
De la precedentele alegeri și 
pină azi s-au construit în ora
șele regiunii 4 644 aparta
mente. în Suceava au prins 
contur noi cartiere moderne, 
cum sînt: Ana Ipătescu, Mi
hai Viteazu și altele. Despre 
toate acestea au vorbit pe larg 
numeroși alegători. Ing. Ilies
cu Ștefan, de la Combinatul 
de industrializare a lemnului 
Suceava, a spus i Susțin pro
punerea făcută și vreau tot
odată să dau glas hotărîrii 
muncitorilor combinatului nos
tru de a da produse la cel mai 
înalt nivel calitativ. Au mai 
luat cuvîntul Zaharia Bostan, 
vicepreședinte al sfatului 
popular regional, muncitorul 
Viorel Jucan, medicul Vero
nica Ciobanu, scriitorul Platon 
Pardău și ălțu.

Tovarășul Gogu Rădulescu 
a mulțumit cetățenilor pentru 
cinstea ce i s-a acordat de a 
fi propus candidat al FD.P. 
în circumscripția lor.

Constructorii navali din Ol
tenița^ muncitorii Fabricii de 
conserve „Valea roșie", mem
brii cooperativelor agricole de 
producție din Oltenița și din 
comunele învecinate, cadrele 
didactice, tinerii și gospodinele 
care au participat la adunarea 
de la clubul Șantierelor nava
le au desemnat drept candidat 
al F.D.P. în circumscripția e- 
lectorală nr. 18 pe tovarășul 
Constantin Turu. x-iceprețedm- 
te al Consiliului de Miniștri.

Susținînd candidatura pro
pusă. vorbitorii au înfățișat 
realizări din regiunea Bucu- J 
cești. Acolo unde ia trecut nici 
nu se putea vorbi de industrie
— au arătat ei — s-au înălțat 
an de an obiective noi. printre 
care Șantierele navale Olteni
ța, Uzinele de reparații din 
Roșiori și Ciulnița, Fabrica de 
confecții din Călărași. Fabrica 
de conserve „Valea roșie* etc. 
în ultimii patru an! 1 
medie in agricultura regiunii

pe 
Chi-

I
I
■
I
I

I
a

I
■
I

I
■ 
a
I
I
■
I 

producția I 
a cesiunii ■

a 12 la sută față de 
perioada 1955—1960.

Am crescut, asemenea mili
oanelor de tineri din țara noa
stră, sub grija părintească a 
partidului — a spus tînărul 
muncitor Marin Viziru, de la 
șantierele navale. Viața mi-e 
plină de bucurii și am condiții 
optime ca prin muncă să rea
lizez ceea ce doresc. Succesele 
noastre, ca și ale celorlalți ță
rani cooperatori, ă spus Ion 
Vlăsceanu, președintele coope
rativei agricole de producție 
din comuna Chimogi, se dato- 
resc ajutorului și îndrumării 
permanent* ale > partidului și 
guverbului. - 8. ' 'i'-

Au fost, de ăseftienea, pro
puși în cadrul' unor' adunări 
ale oamenilor tfiuricîi, drept 
candidați ai F.D.P. în alege
rile pentru Marea Adunare 
Națională : 
ajustor matrițer la Uzina me
canică Muscel în circumscrip
ția electorală nr. 7 Cimpulung, 
regiunea Argeș ; Viorel Uiba- 
ru, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Lenau- 
heim, MițttWsctWțja 'elec
torală hr" "29 Jiliiboliă; regiu
nea Banat ; acad. Remus Ră- 
duleț, în circumscripția elec
torală nr. 7 Arad-Est; ing. Bu
jor Roșea, directorul Uzinei de 
produse sodice Govora, în cir
cumscripția electorală nr. 13 
Ocnele Mari, regiunea Argeș; 
Mihai Lupșan, maistru oțelar 
la Combinatul Siderurgic Re
șița. în circumscripția electo
rală hr. 9 Reșița ; Nicolae A- 
sandei, președintele coopera
tivei agricole de producție Vă- 
leni-Roman în circumscripția 
electorală nr. 24 Săbăoani, re
giunea Bacău ; Eleonora Nil- 
ca, vicepreședinte al Sfatului 
popular regional Brașov în 
circumscripția electorală nr. 
15 Avrig ; acad. Gheorghe Mi- 
hoc, rectorul 
București, în 
electorală 
București; 
inginer 
„Tînăra
scripția electorală nr. 29 „Mă
gurele" București; Dumitru 
Dumitru, Erou al Muncii So
cialiste, directorul G.A.S. Pie- 
troiu, în circumscripția elec
torală nr. 10 Fetești, regiunea 
București; Alexandrina Tă- 
nascu, tehnician la Fabrica de 
conserve Buftea, în circum
scripția electorală nr. 23 Buf
tea, regiunea București; Vic
tor Hălmăjan, inginer agro
nom, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
Horoatu Crasnei, în circum
scripția electorală nr. 26 Cras-

Anton Cataramă,

Universității 
circumscripția 

nr. 26 „6 Martie" 
Iulia Stamatoiu, 

la întreprinderea 
Gardă" în circum-

na, regiunea Ouj ; Gh. Goxa. 
Erou al Muaeu Sx-ahs:e. pre
ședintele coopera--ve. agricole 
de producție „Viață Nou*" din 
Sintana, în clrt__^cripta e-
lectoralâ nr. 19 Srntana re
giunea Crișana; Nicolae 
Carciog. lăcătuș mecanic Ia 
Fabrica de ciment drr. Medgi
dia. în circumscripția electo
rală nr. 4 Medgt<fia; prof. dr. 
Dumitru Motoc, decanul facul
tății de fhtneâe ahmentară a 
Institutulu. pcutectix din 
Galați. în crevcnscnptia elec
torală nr. 25 Grădiștea, 
unea Galati: mecanicul 
comctivă Giuiay Krr_ra 
liu. in rimrnsertpția eiec 
raia nr. 15 Teitss. reg mea B 
nedoara ; Nscc xr--—-„s
președintele c 
gricole de țrred. 
cu. în cimansc 
ral* nr. 14 Cos 
Iași; ing. Mar 
directorul expir
Cavnic, ia crconKrip'na elec
torală nr. 15 Ocna Sugatag. 
regiunea Maramureș; Pop 
loan, președintele cooperati
vei agricole de prodarție Băl- 
caciu. in circsmscnptu» electo
ral* nr. 17 Jîdveu regiunea 
Mureș-Autonomi Mag~ ară ;
Ion Nasta. șef de bngadă la 
exploatarea minieră Mvtru. ia 
circumscripția elecvxală nr. 5 
Motru. Regiunea Oltenia: Ion 

la Uzata meca- 
Plcpeni. in circuin- 
eîecioralâ nr. 25 
regiunea Pl oiești;

Grămadă, miner Ia 
in circumscripția e- 

i nr. 6 Gura Hu-
Suceava ; 

profesor la

i»
- .——O—

au partâopa: ca 
ședinții și 
regiocale

de 
lut:

25 . - - -
Ap Io

a

re^uxea 
N- rzSe

asek

iațs pre- 
xnissllor 

pentru răspindixea 
r catt—l științi- 
r.rien profesori »

larizar«*
?a partf-

ALBU I. MIHAI, profesor, 
Școala de S ani Satul Carvăn, 
raionul Macin.

Absolvenții institutelor de în- 
vățăir.int superior — seriile 
1961—1962 care nu au susținut 
pină acum examenul de stat, 
sau care s-au prezentat o singu
ră dată și nu i-au promovat, se 
pot prezenta la acest examen, in 
mod excepțional într-una din se
siunile anilor 1965 sau 1966. In 
acest an sesiunea pentru exame
nul de stat a fost fixată de către 
Ministerul Invățămîntului între 
25 anuarie și 10 februarie 1965.

înscrierea la examenul' de stat 
o vet; face la Institutul pedago
gic de 3 ani din Constanta unde 
ați absolvit. Trebuie să vă adre
sați conducerii institutului cu o 
cx-jre și cu recomandarea sec
ției raionale de învățămînt a Sfa
tului popular Macin.

Dala 
menu!
pecthr ta funcție de cîți 
orb stat înscriși. Vă

exactă a susținerii exa
ltai o fixează Institutul res- 

candi- 
dorim

FRUNZA GHEORGHE
■0M Andrițești, raionul

— co- 
Slobo-

absolvirea școlii de contabilitate 
vă puteți completa studiile în- 
scriindu-vă la cursurile serale sau 
la cele fără frecvență ale școlii 
medii de cultură generală.

Stroe maistru 
nică din 
scripția 
Slănic.
Teodor 
Ostra, 
iectora’.ă nr. 6 
morului. regiunea 
Liviu Hulubaș. 
școala medie nr. I Rădăuți, in 
circumscripția electorală nr. 
12 Rădăuți, regiunea Suceava: 
Florica Serbau, președintă a 
Comitetului regional al femei
lor Argeș în circumscripția e- 
lectorală nr. 8 Rucăr; Gh. 
Ungurașu. secretar al comite
tului regional Bacău alPJd.R., 
în circumscripția electorală 
nr. 5 Traian, regiunea Bacău; 
Ubomy Mihai, prim-secretar 
al Comitetului raional de 
partid S. F. Gheorghe, în cir
cumscripția electorală nr. 10 
Baraolt, regiunea Brașov; 
Errriil Tudor Bălătică, maistru : 
la Uzinele „Laromet". în Cir
cumscripția electorală nr. 25: 
„Progresul" București ; ing. 
Aurora Zonte, de la coopera
tiva agricolă de producție 
Cermei, în circumscripția elec
torală nr. 17 Beliu, regiunea 
Crișana ; loan Vigh, brigadier 
la cooperativa agricolă de pro
ducție Sălard, în circumscrip
ția electorală nr. 4 Sălard, re
giunea Crișana ; Maria Nistor, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție diasiaoaw 
muna Plopeni, în circumscrip
ția electorală nr. 2 Negru 
Vodă, regiunea Dobrogea ; Ion 
Negoiță, Erou al Muncii So
cialiste, președintele coopera
tivei agricole de producție din 
Pechea, în circumscripția elec
torală nr. 9 Pechea, regiunea 
Galați; ing. Mirela Micu, de 
la cooperativa agricolă de 
producție Rîmniceni, în cir
cumscripția electorală nr. 22 
Romanu, regiunea Galați; 
Gheorghe Crăciun, președin
tele cooperativei agricole de 
producție din comuna Gîrbo- 
va. în circumscripția electo
rală nr. 13 Mercurea, regiunea 
Hunedoara ; Maria Zidaru, 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Păulești, 
în circumscripția electorală 
hr. 8 Moftinul Mare, regiunea 
Maramureș ; Constanța Cion- 
tu, membru al Biroului Comi
tetului regional de partid Ol
tenia, președinta comitetului 
regional al femeilor, în cir
cumscripția electorală nr. 26 
Zătreni, regiunea Oltenia: 
Gh. Zarcu, președintele coope
rativei agricole de producție 
din comuna Izbiceni, în cir
cumscripția electorală nr. 16 
Vișina Veche, regiunea Olte
nia ; Mircea Călin, președin
tele cooperativei agricole de 
producție din comuna Ripiceni, 
în circumscripția electorală nr. 
21 Ripiceni, regiunea Suceava.

în încheierea iucrârilor a 
fost adoptat un plan de măsuri 
menite a contribui la continua 
dezvoltare si îmbunătățire a 
propagării cunoștințelor știin
țifice despre natură in rindul 
oamenilor muncii ce Ia orașe 
și sate.

(Agerpreș)
•--------

INFORMAȚII
Sîmbătă dunineață. a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Franța, acad. C. Ionescu Gulian, 
profesor de filozofie la Universi
tatea — București. Timp de 14 
zile, el va ține conferințe de spe
cialitate în fața cadrelor didacti
ce și a studenților parizieni.

★
Th Cadrul secției de 

orientale a Societății de 
istorice și filologice G_
Romînă, prof. Nurullah 
directorul Muzeului de artă din 
Istanbul, care ne vizitează țara 
la invitația Comisiei naționale a 
R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
a Conferențiat 
„Arta picturală 
legătură între 
dent".

I studii '
de științe 
din R. P.

Berk,

sîmb&tă despre 
turcă, punte de 
Orient și Occi-

Ne-at> întrebat dacă obsolven- 
țuor șeotilor pedagogice cu di- 

de stat b se acordă in- 
___ _J instalare In prima 

lucție. 
i ab- 

igogi ce 
căror repartizare s-a fa

in localitatea in care do- 
iliază nu au dreptul la in- 
uuzație In această situație 

nrr?as oastTă.

piomâ de fti 
de 

lunâ de funcționare in prodi 
Pctrhrr? prevederilor legii 
sofventri școlilor pedag
a
Cttt
nro 
dem 
sinteți d

CREȚV CHEORCHE - $oj. 
lancnhn nr. S7 București

Pasionat colecționar de pește 
de acvariu. ne solicită o 
rețetă cu condițiile ce trebuie 
create speciei de peste cu s-oal — 
caras chinezesc pentru reprodu
cere. Credem că este mai bine să 
luați legătura directă cu Asocia
ția pescarilor din Calea Moșilor 
nr. 128. Tovarășii specialiști în 
acest domeniu ne-au asigurat că 
vă vor pune la curent cu litera
tura de specialitate si vă vor da 
indicații legate de problema pe 
care o ridicați dv.

D. CERBU — Str. A. Mure
șenii nr. 40 Brașov

în cadrul Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași funcționează Fa
cultatea de Biologie-Geografie 
cu secția Geochimie care vă in
teresează. Pentru examenul de 
admitere *'a această facultate se 
susțin probe scrise și orale la 
Geologie și Chimie și numai 
probă scrisă la Fizică (mecanică; 
structura atomului).

BICĂ MARIN — Centrul 
școlar agricol-Drăgășani

Școala de contabilitate agri
colă pe care o urmați nu echi
valează cu școala medie. După

Tinăra Steliana Cirel din secția contor! Uzinei „Electro
magnetica" lucrează la o mașină de bobinat. Bobinele exe
cutate de ea sint întotdeauna apreciate pentru calitatea lor 

ireproșabilă
Foto: N. STELORIAN

SPORT • SPOR
Jucătoarele de tenis de masă 

ale clubului sportiv Voința Bucu
rești se pregătesc intens In vede
rea meciului pe care-1 vor susține 
la Praga cu echipa Spartak So- 
kolovo în cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Echipa Voința, 
care deține acest trofeu, are în 
componență pe Măria Alexan-

dru, Ella Constantinescu și Marfa 
Tompa.

Meciul masculin C-S.M. Cluj 
— T.U.S.A. Dusseldorf (R.F.G.), 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" va avea loc la 29 ianua
rie la Cluj. Jucătorii romîni, cla
sați pe primul loc la ultima edi
ție, se antrenează sub îndrumarea 
lui Paneth.

Președintele F. I. S. despre unele probleme 
ale schiului

In cadrul unei conferințe de 
presă, tinută la Wengen, președin
tele Federației internaționale de 
schi. Marc Holder, a abordat o se
rie de probleme care preocupă în 
prezent lumea schiului. El a exa
minat, în primul rlnd. problema 
curselor de coborire, declarind că 
din cauza alegerii unor trasee din 
ce ta ce mai dificile si a vitezei 
foarte mari, aceste întreceri devin 
periculoase șt cauzează numeroase 
accidente.

Marc Holder a vorbit apoi des
pre orientarea unor discipline, 
cum ar fi schiul'si patinajul artis
tic, către profesionism, ceea ce az

dăuna organizării Jocurilor Olim
pice de iarnă.

In legătură cu viitoarele campio
nate mondiale de schi alpin, o co
misie specială va pleca in luna 
aprilie Ia Portillo (Chile), pentru a 
lua cunoștință de stadiul pregătiri
lor făcute de federația chîliană. 
Este vorba, in special, de insta.a- 
rea Schi-lifturtlor, amenajarea lo
cuințelor pentru sportivi, și insta
lațiile pentru presă și radio. In 
cazul cind aceste instalații nu vor 
fi corespunzătoare, atunci cam
pionatele mondiale din 1966 vor 
fi atribuite altei țări, iar candida
tura stațiunii Portillo va fi reținu
tă pentru anul 1970.

P E

de 
vorba de 
dotată cu 

care 
probe de

• Astăzi la Poiana 
Brașov se desfășoară 
un nou concurs 
schi. Este 
competiția
„Cupa Din am o’ 
cuprinde 
fond, alpine și sărituri, 
pentru juniori si juni
oare, seniori si senioa
re. în programul com
petiției figurează pro
bele de 10 km (se
niori). 5 km (senioare 
și juniori), slalom spe
cial și sărituri. Printre 
participant! se numără 
C. Tăbăraș. Mihai 
Bucur, Gh. Bălan. Ilo
na Miclos, Marcela 
Bratu-Leampă. N. Măr- 
gineanu. P. Dinu și 
ai Iii.

• In se!a Floreasca 
din Capitală se vor 
desfășura astăzi de la 
ora 8.30 patru partide 
din cadrul seriei I a 
campionatului republi
can de volei. Progra
mul este următorul : 
Rapid București — 
C.S.M. Cluj (feminin). 
Progresul București —

SCURT
Metalul București (fe
minin) î Progresul 
București — C.S.M.S. 
Iași (masculin) și Di
namo București — Fa
rul Constanta (mascu
lin).

• Amatorii de box 
din Capitală vor putea 
asista marți «eara Ia 
prima gală internațio
nală de box a anului. 
De la ora 19, în Sala 
Floreasca, va avea loc 
întilnirea dintre for
mația Progresul Bucu
rești și echipa bulgară 
Dunav Russe. Dih for
mația bucureștenilor 
vor lipsi C. Dinulescu 
și Gh. Negrea care 
sint accidentați astfel 
că antrenorul Lucian 
Popescu va prezenta 
următoarea echipă : 
Nitot Vasile, Puiu Ni- 
colae, N. Mîndreanu,
D. Fierăru. C. Rusu, 
Marin Ion, Nic. Paras- 
chiv, Mihai Mariutan,
E. Schnap și Dan Filip.

piohatul unional de 
hochei pe gheată. Iată 
rezultatele înregistra
te : Lokomotiv Mosco
va — Metalurg Novo- 
kuznet 6—4; Spărtak 
Moscova — Traktor 
Celiabinsk 9—2; Hi- 
mik VosktesenSk — 
Torpedo Gorki 2—1.

• Alte trei meciuri 
•■au disputat in cam-

• Recordul mondial 
la 5 000 m plat, unul 
din puținele recorduri 
care a rezistat în ulti
mii ani, a fost doborît 
sîmbătă, în cadrul unui 
concurs desfășurat în 
orașul Hobart din insu
la Tasmania. Autorul 
acestei performanțe 
este australianul Ron 
Clarke, care a parcurs 
distanta în 13 34“6/10. 
Vechiul record, stabi
lit lâ Roma în anul 
1957 de atletul sovie
tic Vladimir Kuț era 
de 13'35“.

Ron Clarke a stabilit 
în ultimele 13 luni 
patru recorduri mon
diale

(Agerpres)

COSTIN TIBERIU — Grupul 
școlar Unto — Satu Mare

Teatral de Operă și Balet al 
R.P.R. ca și Stadionul „28 Au
gust" au fost construite în anul 
1953.

Pentru a cunoaște temeinic 
problemele în legătură cu dez
voltarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale și ritmul de 
construcții în țara noastră, vă 
sfătuim să consultat) broșurile : 
Raportul C.C. al P.M.R. la Con
gresul al ni-lea al P.M.R." și 
..Directivele Congresului al 
IH-lea al P.M.R. cu privire la 
planul de derroĂare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
la Schița Planului economic de 
perspectivă pe 15 ani".

CLAUDIU —
Decembrie nr. 34 Rm,

— Str. Nic Tedu 7 
BARBU I. CONSTAN- 
Școala medie Balș, reg. 
CAPOTESCU MIRCEA

STANCESCU 
Str. 30 
Vdcea .

A. L. 
Brașov; 
TIN - 
Oltenia,
— Timișoara

Vă redăm mai jos secțiile din 
cadra] Institutului de artă tea
trală și cinematografică J. L. 
Caragiale" din str. Schitu Mă- 
gureanu nr 1 București, precum 
și probele care se susțin la con
cursul de admitere :

I,a Secția regie de film
Probă practică — analiza ar

tistică a unei lucrări din reper
toriul de concurs (scris).

Probă practică — improvizație 
pe o temă dată de comisie ; lec
tura unui fragment literar pro
pus dB.comisioc — povestirea de 
către-,candidat a unei opeie lite
rare la alegerea candidatului ;
— control muzical (auz și me
morie) ; — probă de mișcare și 
comportare scenică (oral).

Probă scrisă și oral (teoretică) 
Limba și literatura romînă (te
matica, inspirată din programa 
analitică a Ministerului Invăța- 
mîntului, clasele a VIII—XI. fi
gurează în prospectul pe care 
Institutul îl înmînează candida
tului lă cercrC).

Secția regie dc teatru. Aceleași 
ca la regia de film, cu diferența 
că, în loc de povestirea operei 
literare, se cere recitarea unor 
poezii. Poeziile ce figurează în 
prospect, sint aceleași ca și la 
secția actorie.

Secția teatrologie. Probă scrisă 
și orală (practică).

Ca și prhba scrisă de la secția 
regie (la oral sc face tot analiză). 
Proba scrisă și orală (teoretică) — 
Limba și literatura romînă (ca la 
regie) ; Istoria 
scris; nu se dă tematica dina
inte, se va Insista în special pe 
capitolele de istorie a culturii.

Cinematografe

universală

CAN-CAN — film pentm 
ecran panoramic — rulează la Pa
tria (orele 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). CÎNTÎND IN PLOAIE — 
rulează la Republica (orele 8,15; 
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,30), 
București (orele 9, 11,15, 13,45; 
16,15; 18,45: 21). Modern (orele 9;
11.30, 14: 16,30: 19, 21,30). SOȚIE 
PENTRU UN AUSTRALIAN - ci
nemascop — rulează la Luceafărul 
(Orele 9, 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.45), Grivila (orele 16; 12, 14; 
16, 18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,43: 14: 16.15, 18,45; 21). CAVA
LERII TEUTON! (ambele serii) — 
rulează la Carpatl (orele 9; 12; 15). 
ȘEFUL — rulează la Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14, 16,30; 18,45; 21), 
Aurora (orele 9,45; 12.15, 15; 17,45; 
20,30), Flamura (orele 10; 12,30; 15;
17.30, 20), Feroviar (9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30). LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT — rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16,18,15; 20), 
Excelsior (orele 9,45, 12; 14,15;
16.30, 18,45, 21), Miorița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
ROȘU Șt NEGRI) (ambele serii) 
— rulează la Central (orele 9.30i 
13; 16,30; 20). JUDECĂTORUL DS 
MINORI — rulează la Lumina (o- 
rele 10; 12; 14. 16; 18.15, 20,30), 
ZIUA FERICIRII - rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30'. 
CASA NETERMINATA - rulează 
la Unirea (oțele 16. 18.15; 20.30). 
INTILNIRE CU SPIONUL - ru- 
Ifează ia înfrățirea între popoare 
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Torni» 
(orele 9,15; 11,30; (3,45; 16, 18.15;
20.30) , Floreasca (orele 16; 18,15;
26.30) . ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ — rulează la Vitan (orele 
15; 17,45; 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 17,15, 20). CLIMATE - ci
nemascop — rulează la Popular 
(orele 15,15; 18, 20,45), Moșilor 
(orbie 15; 18, 20,45). GHINIONIS
TUL — rulează la Munca (orele 
16, 18,15; 20,30), Colentin» (orele 
10, 16; 18,15; 20,30).

Televiziune
DUMINICĂ 17 IANUARIE

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Rețeta 
gospodinei. 9,30 - Emisiunea pen
tru copil și tineretul școlar — 
A.B.C.-ul patinajului — Telejurna
lul pionierilor — Unde au dispărut 
7, 8 și 9 ? (scenetă de Chira Drago- 
mir), 11,00 — Emisiunea pentru
sate. 19,00 — Jurnalul televiziuni 
19,10 — Aventurile Iui Robin Hood 
(XV) — Tezaurul. 19,35 — întîlnire 
muzicală în septembrie — reportaj 
cinematografic. 19,55 — Filmul ar
tistic „Banda de lași". 21,30 — Vi
sul unei nopți de iarnă — emisi
une muzical-distractivă. In înche
iere : buletin de știri, sport, bule
tin meteorologic.



de peste hotare
Saigon :

Reluarea tratativelor 
americano- 

sud-vietnameze
SAIGON. — După cum trans

mite agenția France Presse, la 
Saigon au fost reluate tratativele 
americano-sud-vietnameze, sus
pendate în urma acțiunii milita
rilor de la 20 decembrie, cu pri
vire la căile de utilizare a ajuto
rului acordat de S.U.A. acestei 
țări. Vineri, în capitala sud-viet
nameză s-a anunțat că aceste tra
tative au reînceput încă de citeva 
zile la nivelul comisiilor speciali
zate.

Totodată, vineri dimineața a 
avut loc la statul major general 
al armatei sud-vietnameze o șe
dință lărgită reunind pe princi
palii conducători civili și militari 
sud-vietnamezi precum și oficia
litățile americane de la Saigon. 
Deși n-au fost furnizate date con
crete cu privire la rezultatele si 
hotărîrile adoptate la această re
uniune, din surse autorizate s-a 
aflat că ea a fost consacrată exa
minării problemei reglementării 
situației din țară, ceea ce înseam
nă, în mod implicit — observă 
France Presse — că au fost dez
bătute și probleme privind utili
zarea ajutorului american.

R. P. CHINEZĂ. In uzina de

turbine cu aburi din Șanhai

Alianțe electorale
in Franța

Cu două luni înaintea alege
rilor municipale (primul 
tur de scrutin va avea loc 

la 14 martie, și al doilea la 21 
martie) se înregistrează o vie 
activitate politică, care mar
chează definirea pozițiilor. De 
pe acum se conturează alian
țele electorale care grupează 
partidele politice.

Observatorii sînt de părere că 
acordul socialiștilor și comuniș
tilor din Paris și suburbiile sale 
din departamentul Senei este pe 
cale să provoace o adevărată 
reacție în lanț. In acest sens 
este citată încheierea unui a- 
cord identic — cu atît mai im
portant cu cît reprezintă o ex
tindere a celui inițial — între 
federațiile comuniștilor și so
cialiștilor din departamentul 
Seine-et-Oise, al doilea ca im
portanță din Franța. Aceste 
două acorduri se referă la un 
teritoriu cu o populație de 8,5 
milioane de locuitori, dintre 
care 4,5 milioane alegători, adi
că o șesime din întregul corp 
electoral francez, sau în pro
cente — 17 la sută.

Fiind în evoluție, amploarea 
problemei alianțelor dintre co
muniști și socialiști pe plan lo
cal nu poate fi apreciată defini
tiv în momentul de față. în ori
ce caz, perspectiva subliniată 
de toți observatorii este că ex
tinderea lor va continua, fiind 
însă în mare măsură dependen
tă de poziția socialiștilor. Au
gustin Laurent, primarul socia
list al orașului Lille, membru al 
Comitetului directorial al SFIO, 
a reafirmat cu tărie cu acest 
prilej poziția partidului său: 
1. „Alianță cu comuniștii acolo 
unde această alianță este indis
pensabilă pentru a Infringe 
U.N.R. j 2, Alianța cu celelalte 
partide negaulliste, acolo unde 
un acord cu comuniștii nu este 
necesar". El a respins însă pro
punerea secției comuniste a

orașului de a depune liste co
mune, propunînd în schimb un 
acord cu M.R.P și indepen
denții.

Este evident că limitarea a- 
lianței forțelor de stingă nu are 
darul decît să favorizeze parti
dele politice de dreapta, și toc
mai de aceea comuniștii au fă
cut apel la o alianță cît mai 
largă, atît cu socialiștii, cît și 
cu alte partide de stînga, care 
se împotrivesc ofensivei forțe
lor de dreapta.

Regrupările și alianțele îm
bracă acum aspectele cele mai 
diverse, în rîndurile anumitor 
partide conturîndu-se intenția 
de a închega un front capabil 
să aducă victoria în diverse 
departamente. Astfel, în anumi
te localități s-au înregistrat a- 
lianțe între Independenți si 
M.R.P., care refuză alianța cu 
U.N.R., preferind apropierea cu 
radicalii.

în fața manifestării opoziției, 
partidele de dreapta încearcă, 
la rîndul lor, să se regrupeze 
cu scopul de a evita pierderea 
de locuri și chiar înfrîngeri 
categorice. „Electoratul de 
dreapta" este alcătuit pe plan 
local din grupări ale indepen
denților, M.R.P. și U.N.R. Ase
menea grupări au fost realizate 
în cîteva localități, printre care, 
de exemplu, Tarbes.

Este evident încă prea devre
me pentru a face aprecieri și 
pronosticuri asupra desfășurării 
scrutinelor din martie, dar de 
pe acum se confirmă că alege
rile municipale vor avea ceea 
ce aici în Franța este apreciat 
drept „un pronunțat caracter 
politic' și vor constitui un pre
ludiu la alegerile prezidențiale 
din decembrie 1965.

G. DASCAL 
corespondentul Agerpres 

Ia Paris

Retragerea Turciei 
din grupul 

de lucru al N.A.T.O.
PARIS. La grupul de lucru 

al N.A.T.O. care se intilnește 
periodic la Paris nu participă 
Franța. Canada. Luxemburg. 
Islanda, Danemarca. Norvegia 
și Portugalia. O dată cu retra
gerea Turciei din acest grup, 
numărul țărilor participante 
se ridică acum numai la șapte. 
Un purtător de cuvint turc a 
explicat că în lumina recentei 
evoluții a lucrărilor acestui 
grup a apărut clar pentru 
Turcia că nu era posibil să 
adopte altă cale decît aceea pe 
care au adoptat-o și celelalte 
state membre ale N-A.T.O. care 
nu iau parte la F.N.M.

„Guvernul Statelor Unite, a 
afirmat purtătorul de cuvint 
turc, a fost informat de aceas
tă hotărîre. în principiu, acum 
aproape trei luni, pe cale di
plomatică. Ceilalți aliați ai 
noștri din N A T O, din grupul 
de lucru au fost, de asemer-ea. 
puși la curent In prezent ulti
ma fază a hotărârii Turcei a 
fost pusă în aplicare*.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvint a amintit că la pro
punerea S.UA. grupul de lucru 
a fost constituit la 11 octom
brie 1963 la Paris având drept 
scop să examineze problemele 
aferente creării în cadrul 
N.A.T.O. a unei forțe nucleare 
multilaterale și pentru a pre
găti un proiect de Cartă. 
Turcia a participat la lucrările 
grupului celor opt țări membre 
ale N.A.T.O., fără angajamen
tul de a se alătura unei astfel 
de forțe dacă ea ar fi consti
tuită și cu condiția ca hotări- 
rea finală asupra aderării să 
fie luată ulterior.

în încheiere, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului de Ex
terne al Turciei, a subliniat că 
țara sa a luat hotărârea de a 
se retrage în prezent din 
grupul de lucru, avînd în ve
dere un singur considerent — 
interesele sale naționale — dar 
că solidaritatea cu N.A.T.O. în 
viitor rămîne intactă, ca și 
toate angajamentele asumate 
în cadrul alianței atlantice.

Jocul contramandărilor■ e au discutat la te
lefon Chombe și 
Spaak ? Convorbi
rea a fost învăluită 
în cel mai strict se
cret dar cele întîm-
plate după aceea ne 

conduc către presupunerea că 
între cei doi oameni politici dia
logul nu a fost prea amabil. 
După ce a stat de vorbă cu mi
nistrul belgian, Chombe a anun
țat încă o contramandare a vi
zitei sale la Bruxelles. Vizita a-
ceasta fusese proiectată mai de 
mult cu scopul de a limpezi com
plicatele relații dintre Belgia și 
fosta sa colonie. Ultimul popas 
al lui Chombe la Bruxelles nu 
î-a lăsat amintiri prea plăcute. 
Atunci a înțeles că protectorii 
săi sînt dispuși să-l părăsească 
și că, în cazul în care vor con
tinua, totuși, să-l sprijine, nu vor 
face aceasta fără a pune condiții 
dure. Răceala intervenită între 
Chombe și Bruxelles s-a manifes
tat cu claritate în refuzul abia 
mascat al lui Chombe de a ple
ca în capitala belgiană Ia data 
fixată. A invocat un motiv oare
care : probleme interne. Dar vo
iajul pe care îl întreprindea în 
interiorul țării l-a întrerupt pre- 
textînd complicații... externe. La 
început n-a fost vorba decît de o 
amînare limitată numai la o săp- 
tămînă. între timp, el a expediat 
la Bruxelles un emisar lipsit de 
împuterniciri, pe care autoritățile 
belgiene l-au primit fără căldură. 
Spre surpriza generală, s-a anun
țat că premierul congolez sosește 
totuși în Belgia și imediat după 
aceea s-a dezmințit nescontata 
noutate. Jocul acesta, permanent 
al anunțurilor cele mai neaștepta
te și al dezmințirilor în serie îl ca
racterizează pe Chombe. Este, 
într-un fel, o manevră de a obți
ne maximum de publicitate.

Deci, Chombe n-a mai călătorit 
pînă la Bruxelles. In schimb, a 
descins dintr-un avion Adoula, 
fostul premier congolez. Intre 
Chombe și Adoula relațiile n-au 
fost niciodată prietenești. Dar 
acum rivalitatea este deschisă. 
Aparențele au fost brutal elimi
nate. Chombe vede în Adoula 
pretendentul principal la funcția 
sa. Adoula se comportă ca și cum 
steaua lui prinde din nou a stră
luci pe firmamentul politicii con
goleze. Fostul premier a încercat 
să convingă pe ziariștii care il 
asaltau cu întrebări că a sosit în 
Belgia din motive „strict particu
lare". Numai că „particularul" 
congolez s-a întîlnit de îndată cu 
ministrul de externe belgian 
Spaak într-un loc despre care 
„FRANCE PRESSE" scrie că 
„a fost ținut secret". Ce s-a dis
cutat între cei doi nu știm. Nu 
sînt însă de domeniul fanteziei 
presupunerile potrivit cărora 
Bruxelles-ul începe să mizeze, în 
problema congoleză, pe Adoula. 
Este greu de prevăzut cît de de
parte merg intențiile belgiene. Se 
vizează oare înlăturarea lui 
Chombe, sau Adoula este utilizat 
doar ca un instrument de presiu
ne pentru a-1 îmblînzi pe Chom
be ? Sau poate vîntul rece care 
bate între Bruxelles și Leopold
ville exprimă un îngheț — pe 
plan congolez — în relațiile bel- 
giano-americane, o rivalitate pe 
care nu o atenuează certele inte
rese comune ?

Adoula încearcă să se prezinte 
lâ startul cursei înarmat cu un 
program. Interviul acordat săp- 
tămînalului „JEUNE AFRIQUE" 
a indicat punctul său de vedere 

; asupra actualei situații congoleze. 
El îl declară pe Chombe răspun
zător pentru greul impas în care 
a ajuns țara. Adoula scrie : „Dl. 
Chombe poartă responsabilitatea

PE SCURT
VARȘOVIA 16. — Cores

pondentul Agerpres, Gri. 
Gheorghiță, transmite: în 
după-amiaza zilei de 16 ia
nuarie, in Sala Congreselor 
din Varșovia a avut loc o a- 
dunare festivă cu prilejul a- 
niversării a 20 de ani de la 
eliberarea Varșoviei.

Au participat conducător, 
de partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii ri-- 
Varșovia, activiști pe tărim 
obștesc si o delegație a Am

TFL AVTV. — Agesp* frmi» 
Pntee re.'deazâ ci prtacf »■»«•■« 
al Izraeluiui. Levy Esiic,. c JBsr 
arvfntul vineri Ia cursei earn de
jun. oferit de ccrespoeaeam de 
presi străini cfiaii la Tel Avrv fi e 
declarat. Intre altele cd daci ren
tele arabe vor aplica hotăririJe pe 
care le-au luat la Coaierixîa de iz 
Cairo In legături cu epeie laede- 
nului „va deveni inevilabtM o con
fruntare nuli tari'.

DAR-ES-SALAAM — ont
ageoua Assocced Fru». 

președintele Kepobbci Ume Tan
zania. JaLus Nyerere. l-a r-~ w ~ 
la 15 ianuarie pe W;.l.an Leen- 
hart azbasadorcl S.CA tx a- 
ceastâ tară drcra s-a rcoauca 
cl doi aserabn as anbasade. SXJL 
ia Bepabbca Unită Tanzania «z 
fost aapaizati. Nyerere a decSaeat 
awbaaariorxni S.UJL. ci esae coo- 
nns că cei dci mesobn ar m* 
sadei americane âesfăssras în le- 
pcbuca Unită Tazza=_a ar—r-^alit 
sntrrersrră.

NEW YORK. — Un mare 
juriu federal. întrunit ia Jack- 
son (statui Mississippi) a pro
nunțat M de acuzații in pă
tură cu SI de cazuri de încăl
care a Jegn cu pririre La drep
turile civile. AgentuJe de pre
să menționează, insă, că nu se 
știe dacă unele din aceste a- 
cuzații se referă la căzni celor 
tr?i luptători pentru integrare 
rasială, asasinați in vara anu
lui trecut in Mississippi.

Judecătorul Harold Cox, 
care a convocat reuniunea ma
relui juriu federal, a cerut 
procurorului federal să elabo
reze actele de acuzare, dar să 
nu dea publicității numele per
soanelor inculpate înainte de 
arestarea lor.

Pe de altă parte. Ministerul 
Justiției S.UA_, a hotărît să 
deschidă o acțiune judiciară 
împotriva autorităților statului 
Alabama pentru practicile 
discriminatorii prevăzute de 
legea electorală din acest stat

PE SCURT
I

„Pacificare' sistem Chombe.- patrioți capturați in localitatea 
Ituri sint supuși torturilor

pentru situația actuală. Ei a adus 
in țară mercenari sud-africani și 
portughezi iar politica dusă de el 
a provocat mii de victime". For
mulele de perspectivă oferite de 
Adoula sînt' caracterizate de 
„FRANCE PRESSE" drept „un 
plan de reglementare a problemei 
congoleze care prevede tratative 
cu răsculații și înlocuirea lui 
Chombe". Adoula a propus o 
conferință a tuturor liderilor po
litici congolezi (Chombe fiind 
eliminat) care să alcătuiască un 
guvern provizoriu. Pe lista reco
mandărilor fostului premier se 
înscrie și evacuarea tuturor tru
pelor străine, un congres al tutu
ror tendințelor politice, alegeri 
cu sprijinul O.U.A. solicitată să 
contribuie la ^stabilirea încrede
rii între forțele politice congole
ze. La Bruxelles, Adoula a dez
mințit că ar fi inițiat convorbiri 
imediate cu răsculații. „Am lansat 
un plan politic pentru Congo și

acum aștept reacțiile . — a spus 
eL Rețineți : „plan politic". Ideea 
coincide cu cea exprimată în ma: 
multe rinduri în ultima vreme de 
către Spaak : problema congole
ză nu se poate rezolva decît pe j 
plan politic. Nu putem, însă, uita : 
că același Adoula a patronat, 
atunci cînd deținea actuala func
ție a lui Chombe, o politică re
presivă, împotriva forțelor patrio
tice congoleze. In capitalele afri
cane există de aceea justificate 
rezerve la adresa lui Adoula.

Episodul de la Bruxelles a stîr- 
nit furia lui Chombe. El a acuzat 
Belgia de „o politică cu două 
fețe" și a utilizat un limbaj ex
trem de tăios, surprinzător, poate, 
mai ales cînd aceste cuvinte sînt 
auzite din gura celui care a fost 
omul de încredere a lui „Union 
Miniere". Ce va urma după furie 
și reproșuri ?

EUGENIU OBREA

Comentariul zilei

Convorbirile 
de la Rambouillet 

propiata vizită a cancelarului 
Erhard la Paris (19—20 ianua- 
rie) suscită un mare interes și 
numeroase comentarii în capi- 
talele occidentale.

Observatorii remarcă faptul 
Alps șase luru de deieno- 

i a relațiilor Bonn—Pans de la 
e 1963 a președintelui de Gaulle 
după tensiunea franco-vest-cer- 

dtmaa sesiune a Cocsilmim

vest-germane, se pare că și șeful statului 
francez a folosit termeni „curtenitori și prie
tenoși" în mesajul prin care l-a invitat pe 
cancelar la Rambouillet.

Ce a determinat această „politică a zîmbe- 
telor" practicată la Bonn și Paris ?

In ceea ce privește Bonn-ul, majoritatea 
comentatorilor occidentali sînt de acord asu
pra a cel puțin trei factori principali:

1. Dezamăgirea și nemulțumirea R.F.G. 
față de hotărirea americană de a opri pre
siunile în favoarea proiectului „forțelor nu
cleare multilaterale", proiect în care Bonn-ul 
vedea o posibilitate comodă de a se apropia 
de accesul la armele nucleare. (Este cazul 
să relevăm aici, că, în condițiile cînd se fac 
eforturi de a se evita „problemele colțuroa
se" în N.A.T.O., se ivesc altele noi, noi te
renuri de neînțelegere ; tendințele S.U.A. de 
a nu forța tratativele privind F.N.M. pentru 
a nu agrava divergențele cu o serie de aliați, 
au dus la apariția unor asperități în relațiile 
cu RF.G.).

2. Indispoziția fățișă a Bonn-ului față de 
propunerile engleze privind „foița nucleară 
atlantică*; cercurile guvernamentale vest- 
germane nu și-au ascuns iritarea pentru insis
tența cu care britanicii argumentează că pro
iectul lor nu va oferi RF.G. decît un rol de 
importanță m.r.oră în comparație cu rolul 
o-r.ecz. r : oferit în vechile proiecte ame- 
ncane ale F.N.M.

S. Necesitatea pentru partidul democrat- 
crețtm și pentru cancelarul Erhard personal 
de a obține un succes pe linia unei „reîncăl- 
zzr. a atmosferei Bonn-Paris" ca un atu im
portant in alegerile din toamnă.

In ceea ce privește Parisul, mulți observa
tori acreditează ideea că Elysee-ul, satisfăcut 
de acordul asupra prețurilor agricole, realizat 
în Ftața comună, de aminarea — pe care are 
tendința să o considere definitivă — a con
struirii forței nucleare multilaterale și de 
dcverse declarații critice vest-germane ia a- 
dresa actualei atitudini americane, pare să 
fie hctărit să încerce o apropiere cu Repu
blica Federală.

In legătură cu agenda convorbirilor 
de Gaulle-Erhard unii sînt de părere că 
„stîncile vor fi ocolite" (COMBAT) și că am
bele părți „au interesul să lase să iasă în evi
dență cît mai puțin sau dacă sc poate nimic 
din divergențele lor" (BULETINUL DE 
PRESĂ AL P.S.D.G.).

Numeroși corespondenți de presă din ca
pitala franceză au relatat că acolo se mani
festă un „optimism moderat" în legătură cu 
apropiatele convorbiri, iar ziarul elvețian DIE 
TAT relata : „La Ministerul de Externe fran
cez există convingerea că discuțiile de la 
Rambouillet vor fî foarte anevoioase".

Cert este că, așa cum subliniază de altfel 
mulți observatori, dincolo de zîmbete, de 
amabilități și de exprimarea bunăvoinței re
ciproce, fondul divergențelor rămîne neschim
bat. „Stîncile" la care se referea cotidianul 
francez pot fi ocolite dar ele nu vor înceta 
să existe.

„Cheia de boltă a viziunii franceze privind 
unitatea (vest) eunopeană—scrie DIE WELT 

— rămîne asigurarea independenței față de 
Statele Unite, o diminuare a influenței ame
ricane și, implicit, o creștere a celei franceze 
în Europa (occidentală)... Președintele 
de Gaulle consideră că politica lui Erhard e 
încă prea mult orientată spre Washington 
și nu într-o măsură suficientă spre Franța și 
Europa. Dar asupra acestui! I punct ar fi o 
iluzie să credem că Parisul va înceta să ac
ționeze și să preseze". La rîndul lui, Andre 
Fontaine relevă în LE MONDE : „Pînă 
acum, de partea franceză nu se ignoră fap
tul că un acord nu este posibil decît dacă 
Bonn-ul acceptă cel puțin ideea unei Europe 
distincte de S.U.A., inclusiv în domeniul mi
litar, ceea ce presupune, în mod evident, 
abandonarea proiectului forțelor nucleare 
multilaterale".

E greu de prevăzut cu ce rezultate con
crete se vor solda convorbirile de la Paris. 
In contextul situației actuale din sînul alian
ței atlantice, aceste convorbiri prezintă, fără 
îndoială, mult interes.

EM. RUCĂR
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Dispută intre aviație și marină
BRASILIA. — Președintele 

R-ari^iei, Castelo Branco, a 
fost chemat să se pronunțe asu
pra unui conflict care durează 
de opt ani intre Ministerul 
Marine și Ministerul Aviației. 
Este vorba de disputa dintre 
rele două departamente mili
tare cu privire la comanda a- 
supra materialului de zbor si 
personalului aviatic de pe 
bordul singurei na ie port
avion a Braziliei „Minas Ge-

■ ■■Aspecte ale politicii interne
și externe a Sudanului

Declarațiile primului ministru Khalifa

I a deiegcpes guvernamen
tale sărirrreze, primul mi- 

nisîru Khatim KJsaliia alți 
membri m guvernului au iăcut 
o sene de declarații presei pri
vind unele aspecte ale politicii 
interne si externe a Sudanului. 
Reierindu-se Ja politica internă 
a gtxvernalui său. Kbalua a spus 
că Ia Khartum a fost numită o 
rnntiăe electorală in vederea 
pregătirii alegerilor pentru A- 
dunarea Constituantă care va 
elabora coasUtuția permanentă 
a țării. Viitoarea constituție — 
a spus primul ministru sudanez 
— se va baza pe principii care 
să permită asigurarea unei vieți 
democratice si dezvoltarea eco- 
nociică in scopul ridicării ni
velului de trai al poporului. Co
misia electorală, a declarat el. 
depune toate eforturile pentru 
ca alegerile să se desfășoare Ia 
data prevăzută, adică peste 
două luni. Condițiile indispen
sabile pentru ca alegerile să 
aibă loc in bune condiții sînt 
menținerea calmului și asigura
rea securității in sudul tării. 
Disensiunile intre diferitele co
munități sudaneze, precum și 
ideea că nordul domină sudul 
tării sint rezultatele politicii de 
învrăjbire națională promovată 
în anii de ocupație străină a 
Sudanului, a indicat primul mi
nistru sudanez, explicind recen
tele tulburări din partea meri
dională a țării sale. Guvernul a 
depus in ultimul timp mari e- 
forturi pentru a crea o atmos
feră de înțelegere intre diver
sele părți ale țării. Aceste efor
turi au fost bine primite de lo
cuitorii din sud și sperăm că 
problema va fi rezolvată defini
tiv asigurîndu-se unitatea și 
stabilitatea Sudanului. El a de
clarat, de asemenea, că în ca
zul unor condiții nefavorabile, 
alegerile ar putea fi aminate.

In curînd în Sudan va fi pro-

mulgală legea reformei agrare 
care va ține seamă de condițiile 
proprii Sudanului. De aseme
nea, vor fi erecte cooperative 
agricole. Zilele trecute Ia Khar
tum s-a dat publicității o sta
tistică oficială din care reiese 
că la viitoarele degeri vor par
ticipa sase milioane de cetățeni 
din cei 12^ milioane locuitori 
ai Sudanului (Ia alegerile din 
1957 au participat doar două 
milioane cetățeni). Noul guvern 
a acordat drepturi politice fe
meilor. S-a iixat limita de vîr- 
stă la 18 ani. în Ioc de 21 cit 
era în trecut, pentru a putea 
alege, și la 30 ani pentru a pu
tea fi ales.

N. PLOPEANU 
corespondentul Agerpres 

la Cairo

rais". Conflictul s-a ascuțit în 
ultimele două luni, cînd doi 
miniștri ai aviației și-au pre
zentat pe rînd demisia întrucît 
au considerat că președintele 
Branco „manifestă simpatie" 
față de punctul de vedere al 
marinei.

La Brasilia s-a anunțat că 
președintele țării a luat acum 
o hotărîre în această dispută, 
apreciată de agenția D.P.A. 
drept o „judecată solomonia- 
nă". In calitate de comandant 
suprem al forțelor armate bra
ziliene, el a hotărît că avioa
nele și piloții lor de pe port
avionul „Minas Gerais" depind 
de Ministerul Aviației, în timp 
ce helicopterele destinate lup
tei contra submarinelor depind 
de Ministerul Marinei. Nici 
una din cele două părți în li
tigiu nu s-au declarat însă 
mulțumite cu această soluție. 
In timp ce Ministerul Aviați
ei și-a exprimat din nou ne
mulțumirea, ministrul marinei, 
amiralul Melo Batista, și-a 
prezentat demisia întrucît, po
trivit agenției D.P.A., spera 
ca marina să ajungă să dis
pună de o forță aeriană pro
prie.

Conflictul continuă să râmi- 
nă, așadar, nerezolvat, și, după 
cum relatează agenția citată, 
la Brasilia se așteaptă acum o 
intervenție a Congresului în 
această problemă.

Cel mai interesant aspect al 
acestui litigiu îl constituie 
însă faptul că pe bordul navei 
port-avion „Minas Gerais" nu 
se află pînă în prezent nici 
măcar un singur avion și ea 
va sărbători în curînd „jubi
leul" a 50 de exerciții de luptă 
fără avioane.

Consultări privind industria
aeronautică a Marii Britanii

LONDRA. — Vineri seara, 
primul ministru al Angliei, Ha
rold Wilson, și ministrul aviației, 
Roy Jenkin.-,, s-au întîlnit la re
ședința de la Chequers cu repre
zentanții celor patru mari firme 
aeronautice britanice — „British 
Aircraft Corporation" (B.A.C.); 
„Bristol Siddeley"; ,JHawker Sid- 
deley" și „Rolls Royce". Potrivit 
agențiilor de presă, în cursul a- 
cestei întrevederi cei patru repre
zentanți ai firmelor aeronautice 
britanice au expus primului mi
nistru părerile lor în legătură cu 
soarta industriei aeronautice bri
tanice. La rîndul său, premierul 
britanic a prezentat conducători
lor industriei de avioane aceleași 
idei pe care le-a expus joi și lide
rilor sindicali ai acestei ramuri a 
industriei britanice, și anume că

„guvernul nu a luat încă nici o 
hotărîre definitivă în ce privește 
soarta avionului „Concorde" și 
„T.S.R.-2", cu toate că actualul 
cost de construcție al avionului 
„T.S.R.-2" — prevăzut inițial să 
coste 200 milioane lire sterline — 
se ridică în momentul de față la 
minimum 750 milioane lire ster
line". Premierul britanic a subli
niat, de asemenea, că oricare ar 
fi hotărîrile ulterioare, guvernul 
nu are 
dustria 
nici să 
cea a altor țări, ci, din contră, 
este hotărît să pună la punct, cu 
ajutorul constructorilor interesați, 
un plan de dezvoltare rațională 
care să asigure folosirea muncito
rilor eliberați în cazul renunțării 
la fabricarea avionului „T.S.R.-2".

intenția să sacrifice in- 
aeronatuică britanică și 

o facă dependentă de

întilnire

intre premierii 
celor două Irlande

DUBLIN. — Pentru prima 
dată în cei 43 ani de la împăr
țirea Irlandei, primii miniștri 
ai Republicii Irlandeze și Ir
landei de nord s-au întîlnit și 
au avut convorbiri consacrate 
unor probleme de interes co
mun. Intr-un comunicat pu
blicat după convorbiri se spu
ne că cei doi prim-miniștri 
nu au abordat „probleme poli
tice și constituționale". Comu
nicatul arată că „s-a căzut de 
acord să se continue explora
rea măsurilor speciale care ar 
putea fi posibile sau de dorit 
pe calea consultării și colabo
rării practice". Cei doi prim- 
miniștri au stabilit să se întîl- 
nească din nou la Dublin la 
o dată neprecizată.

----- •-----

Negocieri in vederea 
revizuirii tratatului 

militar 
americano-filipinez
MANILA- — După cum anun

ță agenția Reuter, la Manila au 
loc în prezent tratative între mi
nistrul de externe al Filipinelor, 
Mauro Mendez, și ambasadorul 
S.U.A, în Filipine, William Blair, 
în legătură cu revizuirea tratatu
lui militar semnat între cele două 
țări în 1947. Acest tratat privește 
funcționarea bazelor militare a- 
mericane în Filipine. Agenția 
menționează că actualele tratati
ve ■— care urmează altor două 
serii de negocieri, purtate ante
rior, — au loc ca urmare a „in
tensificării sentimentelor anti- 
americane în Filipine". Această 
intensificare a început să se facă 
simțită în luna noiembrie anul 
trecut, după ce un tînăr filipinez 
a fost omorît la baza militară 
Clark.

Potrivit observatorilor diploma
tici din capitala filipineză, rela
țiile dintre cele două țări s-au în
răutățit considerabil în ultimul 
timp. Neliniștea părții americane 
în legătură cu atitudinea filipi
neză se explică prin faptul că 
numeroasele construcții militare 
— care au costat multe milioane 
de dolari — reprezintă, după cum 
subliniază Reuter, „elemente-che- 
ie pentru acțiunile S.U.A. în Asia 
de sud-est, iar baza militară 
Clark, în speță, este vitală pen
tru ajutorul militar acordat Viet
namului de sud“.
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