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«TRECEREA SOCIALISTA
NESTI

curtarea termenelor de execuție
a lucrărilor

Pe șantierele
unor noi obiective

industriale din

eoe: o porfa
acta!V
de fa Do

Controlul calității

Carnet electoral

tMuncitorii, inginerii și tehnicienii întreprindem de construcții 
fi montaj Onești au analizat cu maturitate, cu prilejul dezbatem 
sarcinilor de plan pe 1965, posibilitățile existente pentru valorifi
carea a noi rezerve interne. Experiența dobindită pînă acum in 
întrecerea socialistă, pregătirea dus timp a fronturilor de lucru, 
asigurarea condițiilor care permit menținerea unui ritm înalt de 
muncă și în anotimpul rece, chezășuiesc îndeplinirea fi depășirea 
sarcinilor mobilizatoare din ultimul an al șesenalului.

Angajamentele luate pe șantiere fi loturi de constructori fi mou- 
tori urmăresc scurtarea termenului de execuție a lucrărilor, obți
nerea de calificative de „bine“ și ,. foarte bine“ la recepție.

In întrecerea socialistă din acest an, organizată de comitetul sin
dicatului, sub îndrumarea organizației de partid, colectivul între
prinderii de construcții și montaj Onești și-a luat următoarele an
gajamente :

— să realizeze planul valoric anual pină la 25 
decembrie;

— să depășească productivitatea muncii planifi
cată cu 0,5 la sută ;

— să obțină economii suplimentare Ia prețul de 
cost în valoare de 300 000 lei ;

— să reducă, prin grăbirea lucrărilor de construc
ții și montaj, termenele de execuție la următoarele 
obiective:

— lucrările de montaj a transformatorilor 
aburi de la Combinatul chimic Borzești cu 30 
zile ;

— predarea în probe tehnologice a instalației 
reformare catalitică de Ia rafinăria Onești cu 
zile;

— predarea instalației de parchete cu o capaci
tate de 250 000 mp anual de la Combinatul de in
dustrializarea lemnului Suceava cu 3 luni;

VASUX CÂBULEA

fa scopul faăbcșmi 
• ececzwe națională 
e acesta fapt sfat 
rizbcec-fa; împotriva 

oe sud.
fa Cooșgo. acțwnrle

ale colonialiștilor în 
Mafavezia. Statei participante 
fa Tratat-* de la Varșovia iși de
dări «otxlar.tatea cu popoarele 
care luptă p—..1. j libertate și in
dependență sau pentru consoli
darea independenței lor.

In înfăptuirea politicii sale a- 
cresrve. impcriabsmu] acordă un 
rol der=eb:t planurilor de creare 
a forțetor nucleare multilaterale 
ale X-A.TjO. Statele participante 
la Tratatul de la Varșovia consi
deri ci planurile de creare a 
forțelor nucleare multilaterale ale 
XA.T.O. pentru înfăptuirea că
rora se pronunță cercurile con
ducătoare dm S.U.A. și Germa
nia ocridentalâ constituie o ame
nințare serioasă pentru cauza 
păci fa Europa și în întreaga 
lume. Crearea forțelor nucleare 
multilaterale, fa orice formă, ar 
fasemna diseminarea armelor nu
cleare și, fa special, acordarea a- 
cestei arme utilitariștilor vest-ger- 
mani-

Descuind membră a Pactului 
Nord-Atlantic. IUF.C. a obținut 
poribftMez de a-ți crea — prin 
iutiicarta acordurilor de la Pots- 
r»~i. încheiate după capitularea 
uecoodițxxiaiă a Germaniei hit- 
«riște — un potențial militar a- 

zresrv. Accesul la arma nucleară, 
iară fad'îalâ, ar încuraja stră
duința forțelor revanșarde din 
Germania ocridentalâ de a modi
fica situația fa Europa, apărută 
după cel de-a? doilea război 
mondial, de a înfăptui pretențiile 
teritoriale față de R.D.G. și alte 
state. Nici un fel de asigurări 
din partea puterilor occidentale 
nu pot servi drept garanție îm
potriva unui astfel de pericol 
pentru pace.

Despre adevăratele intenții ale 
R-F.G. vorbesc astfel de fapte 
ca elaborarea de către conduce
rea Bundeswehrului a planului 
provocator privind crearea unei 
centuri de mine atomice de-a 
lungu? frontierelor răsăritene și 
proclamarea așa-numitei „stra
tegii a pozițiilor înaintate” care 
cere folosirea armei nucleare 
chiar de la începutul oricărui 
conflict militar în Europa cen
trală. Aceasta demonstrează stră
duința forțelor revanșarde din 
R.F.G. de a face ca S.U.A. și 
alte țări din N.A.T.O. să parti
cipe la planurile lor aventuriste.

Orice tentative însă de a obține 
cu ajutorul armei nucleare înfăp
tuirea pretențiilor revanșarzilor 
vest-germani comportă cel mai 
mare pericol pentru poporul ger
man, deoarece ele s-ar transforma 
în mod inevitabil într-un război 
nuclear al cărui rezultat ar fi nu 
unificarea Germaniei, ci transfor
marea ei într-un pustiu atomic.

Statele păru—pante la Tratatul 
de la Varșovia se pronunță cu 
tnotă hotărirea împotriva transfe
răm către R. F. Germană a armei 
oodeare, sub orice formă, direct 
sau rncLrect prin grupări de state, 
a dreptului de a dispune exclusiv 
sau ce a participa fa orice formă 
la dreptul de a dispune de aceas
tă armă.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sprijină întru- 
totul politica iubitoare de pace 
a R. D. Germane și consideră 
că participarea R.F.G. la crea
rea forțelor nucleare multilaterale 
ale NJL.T.O. ar însemna că gu
vernul R-F.G. renunță la unifica
rea Germaniei. Numai prin slăbi- ț 
rea încordării și prin acorduri i 
efective cu privire la dezarmare 
fa Germania și Europa se pot 
crea premisele unificării celor 
două state germane existente, su
verane și egale în drepturi, în 
spiritul principiilor acordurilor 
de la Potsdam.

Crearea forțelor nucleare unifi
cate ale NA.T.O. este îndreptată 
nu numai împotriva intereselor 
păcii și securității în Europa. Ea 
ar intensifica presiunea imperia
listă și neocolonialistă asupra po
poarelor eliberate și a celor care 
luptă pentru independență.

Interesele fundamentale ale tu
turor popoarelor cer renunțarea la 
planurile de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. 
Dacă însă statele membre ale 
X.A.T.O., acționînd împotriva 
intei elor păcii, vor păși pe 
calea transpunerii în viață a pla
nurilor de creare a forțelor nu
cleare multilaterale, indiferent de 
forma în care acestea s-ar reali
za, statele participante la Trata
tul de la Varșovia, în fața se
rioaselor consecințe pe care a- 
cest fapt l-ar avea pentru cauza 
păcii și securității în Europa, vor 
fi nevoite să înfăptuiască măsu
rile de apărare necesare pentru 
asigurarea securității lor.

Țelul principal al politicii ex
terne a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia constă 
în asigurarea condițiilor pașnice 
pentru construirea socialismului 
și comunismului în țările lor și în 
izbăvirea omenirii de pericolul 
unui război nuclear mondial, prin 
eforturile unite ale tuturor po
poarelor iubitoare de pace.

Uniunea Sovietică și alte state 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia au făcut o serie de pro
puneri menite să ducă Ia îmbu
nătățirea situației internaționale. 
Statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia vor sprijini și pe 
viitor măsurile a căror realizare 
ar duce la slăbirea încordării in
ternaționale și ar crea condiții 
favorabile pentru încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Comitetul Politic Consultativ 
al statelor participante la Trata-

(Continuare în pag. a IV-a)
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CNA- MURES

Lărgirea sortimentului 
de produse sodice

Dezvoltînd experiența acumulată în perfecționarea continuă a 
proceselor tehnologice de fabricație, colectivul Uzinei de produse 
sodice Ocna-Mureș, dezbătind sarcinile de plan pe anul 1965, a 
făcut numeroase propuneri pentru valorificarea rezervelor interne 
de la fiecare loc de muncă, în scopul îmbunătățirii calității, asi
milării și lărgirii sortimentelor necesare economiei naționale și a 
cerințelor pentru export.

Sub conducerea organizației de partid, colectivul uzinei noastre, 
mobilizat de organele sindicale în întrecerea socialistă, organizată 
pe baza Directivelor C.C. al P.M.R., se angajează să realizeze 
peste prevederile planului anual următoarele:

— 96 Ia sută din cantitatea totală de sodă calci
nată produsă să fie de calitate superioară față de 
94 la sută cit este prevăzut.

— din producția de sodă caustică solidă, 92 Ia 
sută să fie de calitatea I față de 90 la sută prevă
zută în planul de producție.

— să lărgească sortimentele de produse destinate 
exportului cu încă două : sodă calcinată grea și 
săruri de magneziu.

(Continuare in pag. a III-a)

vor vota pentru
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — ..Casa alegă
torului" din Suceava, împreună 
cu comitetul orășenesc U.TA1. 
și-au propus să organizeze în a- 
ceastă perioadă un însemnat nu
măr de acțiuni pentru tinerii ale-

La Filipești, în raionul Fău- 
rei, grădina de legume, care 
se întinde pe aproximativ 60 
de hectare, este așezată în a- 
propierea sectorului zootehnic 
al cooperativei agricole de 
producție. Acesta este și moti
vul pentru care, deși trebuie 
transportată o cantitate mare 
de îngrășăminte organice, con
ducerea unității a repartizat 
pentru 
numai 
meni 
U.T.M.
a antrenat un număr su
ficient de tineri la încărcat și 
descărcat) cele 10 atelaje efec
tuează un număr mare de 
transporturi. Zilnic pentru a- 
menajarea paturilor calde se 
aduc aici cîte 15—17 tone gu
noi de grajd. Se află acum în 
platformă aproape 600 de tone 
de îngrășăminte, iar acțiunea 
va continua pînă la depozita
rea a aproximativ 1000 de 
tone.

Cooperativa agricolă de pro
ducție din Filipești este așe
zată în apropierea marilor ar
tere de circulație ce traversea
ză Bărăganul. Are deci posibi
lități să aprovizioneze la timp 
centrele urbane cu legu-

acest punct de lucru 
10 atelaje. Avînd oa- 
suficienți (organizația 
din sectorul legumicol 

un număr

prima oara

(Continuare în pag. a III-a)
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Din noul peisaj al Capitalei: aspect din cartierul Balta Albă

La ordinea zilei in agricultură

Transportul
îngrășămintelor la cîmp

me proaspete și de calitate. 
Aceasta a și determinat dez
voltarea rapidă a sectorului 
legumicol. E suficient să ară
tăm că numai în 1964 grădina 
de legume a adus unității ve
nituri în valoare de 1 600 000 
lei. De aceea în aceste zile 
țăranii din cooperativa agri
colă de producție pregătesc cu 
grijă viitoarea recoltă. Deo
camdată se transportă îngră
șăminte organice, se amena
jează cei 8 400 m p de răsad
nițe.

Dar grădina de legume nu

este singurul punct unde se a- 
duce gunoiul de grajd. Cea 
mai mare parte din numărul 
atelajelor sînt repartizate pen
tru transportul îngrășăminte
lor la cîmp unde acestea sînt 
depozitate în platforme.

— Aceste cantități — spune 
tovarășul Grigore Dudău, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție — nu vor fi în
corporate în sol în primăvara 
aceasta, ci tocmai în luna au
gust, la arăturile adînci. Efec
tuăm acum transportul, fiind
că atelajele nu au altă treabă,

iar în vară cînd vor fi mult 
solicitate la complexul lucră
rilor de la seceriș, vom avea 
nevoie de un număr mic de 
căruțe pentru împrăștierea gu
noiului pe sole. Intr-adevăr, la 
această unitate au fost, 
acum, duse la cîmp

pînă 
peste 

2 000 de tone îngrășăminte și 
acțiunea continuă.

Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Dedulești a 
repartizat o suprafață mai 
mare pentru legume — 85 de 
hectare. Pentru amenajarea 
paturilor calde sînt necesare

cantități mai mari de îngră
șăminte organice — cam 2 600 
de tone. De aceea au și fost 
repartizate, la această unitate, 
pentru transportul îngrășă
mintelor la grădina de legume 
aproape toate atelajele. Se află 
acum în platforme peste 1 000 
de tone. Cînd cele 2 600 de 
tone se vor afla la grădină, 
transportul îngrășămintelor or
ganice va continua la platfor
mele amenajate în capătul tar
lalelor, cultivate acum cu grîu.

La cooperativa agricolă de 
producție din comuna Mircea

Vodă este prevăzut să se fer
tilizeze în acest an suprafețe 
mari. Transportul îngrășă
mintelor a început încă 
din luna decembrie. Chiar în 
condițiile în care agenda lu
crărilor agricole era puțin în
cărcată, această lucrare se 
desfășura într-un ritm neco
respunzător. Capacitatea zil
nică a mijloacelor de trans
port era doar parțial utiliza
tă. Cum la această lucrare 
participau foarte mulți tineri, 
comitetul U.T.M. pe unitate 
organizează la începutul lunii 
ianuarie o adunare generală 
la care sînt invitați președin
tele cooperativei de producție 
și inginerul. Se analizează po
sibilitățile de sporire a con
tribuției tinerilor la transpor
tul îngrășămintelor organice 
la cîmp. Inginerul a explicat 
modul în care trebuie făcute 
platformele. S-a hotărît dubla
rea numărului de tineri la în
cărcat și descărcat. Din cele 
50 de atelaje repartizate pen
tru transportul îngrășăminte-

T. OANCEA

(Continuare in pag a III-a)



ÎN PREGĂTIRE Spartachiada de iarnă a tineretului
REPERTORIUL VACANTEI

STUDENTEST1
n toate centrele 
universitare, 
face în 
perioadă bilanțul 
muncii 
nale 
în primul semes

tru : studenții trăiesc emoțiile 
sesiunii de examene. Peste 
puțină vreme însă — în ziua 
de 5 februarie — vor intra în 
vacanță. Și pentru ca după 
eforturile depuse la învățătu
ră, odihna să le fie cit mai 
bine și mai plăcut organizată, 
încă de pe acum se fac pre
gătiri intense. La Comitetul 
executiv al U.A.S.R., aflăm 
cîte Ceva din repertoriul va
canței.

Prima adresă de vacanță: 
munții Carpați. Peste 7 000 de 
stiidenți — din toate centrele 
universitare — își vor petrece 
vacanța în taberele de odihnă 
de la Sinaia, Predeal, Timiș, 
Tușnad, Borsec și în 40 de ca
bane turistice. La Pîrîul Rece 
se va organiza o tabără cu 
program special de odihnă și 
instruire sportivă pentru stu
denții fruntași din loturile re-

>, se 
această

profesio- 
desfășurată

prezentative ale cluburilor 
Știința".

Studenții aflați la odihnă 
vor participa la un bogat pro
gram cultural-sportiv. Se vor 
organiza simpozioane pe teme 
de știință și artă, în cadrul 
cărora studenții se vor întîlni 
cu personalități de seamă din 
domeniul științei și culturii. 
Vor fi prezentate, de aseme
nea filme artistice și docu
mentare, se vor organiza au
diții muzicale. în fiecare ta
bără va fi trimisă cîte o for
mație artistică studențească 
care va prezenta spectacole.

Sportul, atît de îndrăgit de 
studenți, va ocupa un loc de 
seamă în programul tuturor 
taberelor. Se vor desfășura în
treceri de schi — pentru înce
pători și pentru avansați — 
de săniuș, tenis de masă și 
șah. Iubitorii turismului vor 
pleca în excursii organizate pe 
itinerariile din jurul stațiuni
lor, vor vizita obiective indus
triale, locuri și monumente 
istorice, iar seara, se vor orga
niza reuniuni, carnavaluri și 
baluri studențești, studenții

Î

J. •
POȘTA

I REDACȚIEI
GASPAR NICOLAE 

O,răștie

Ca să deveniți impiegat de 
rrjișcare trebuie să absolviți 
școala organizată pentru a- 
cșastă specialitate. Condițiile 
sîpt următoarele: vîrsta 20—35 
ani; absolvent al școlii me
dii de cultură generală (cu sau 
fără diplomă de maturitate).

Examenul de admitere con
stă din următoarele probe: 

matematica și limba ro- 
mînă — scris și oral.

La concursul de admitere se 
cere materia studiată în clasa 
a ;Xl-a.

$coli care pregătesc impie- 
gați de mișcare se află în mai 
multe localități din țară. Dv. 
însă, vă puteți înscrie la școa
la din Timișoara. Alte amă- 

la Di- 
Timi- 
școala

Geta Ciolea — elevă — co
muna Lenauhaim, raionul 
Sînnicolau-Mare — regiunea 
Banat.

aflați în tabere avtnd posibi
litatea să-și dispute intîietatea 
în cadrul unor concursuri 
„Cine știe, răspunde" pe teme 
de știință, literatură, muzică... 

în repertoriul vacanței mai 
sînt înscrise și alte acțiuni 
care vor avea drept cadru de 
desfășurare decorul Carpați- 
lor. La Sinaia, conducătorii 
cenaclurilor literare studen
țești din toate centrele univer
sitare vor participa la o dis
cuție colectivă pe tema: 
„Creația literară a studenți
lor". Predealul va găzdui eta
pa finală a campionatului uni
versitar de șah. Iar la Poiana 
Brașov își vor da întilnire cei 
mai buni schiori: aici «e va 
desfășura faza finală a cam
pionatului universitar de schi.

Cei mai mulți dintre stu
denți își vor petrece însă va
canța în centrele universitare. 
Casele de cultură și cluburile 
studențești se pregătesc să le 
ofere posibilitatea de a parti
cipa la acțiuni dintre cele mai. 
interesante. La București, 
Cluj, Iași, Timișoara și în ce
lelalte centre universitare stu
denții se vor întîlni cu oameni 
de știință, cu scriitori, eu ci
neaști, cu actori, vor viziona 
numeroase spectacole teatrale 
și muzicale. Formațiile artis
tice studențești vor prezenta 
programe 
alegerilor, 
ales cu grijă, la casele 
cultură ale studenților și 
cluburi, vor fi organizate seri 
de dans, carnavaluri— Va fi o 
vacanță bogată în acțiuni in
teresante și atractive.

artistice dedicate 
cu un repertoriu 

de 
la

♦

DORU N. PAVLOVICI
Urziceni

nynte le putefl cere de 
recția regională C.F R. 
șoara de care aparține 
respectivă.

Vă dorim succes.

Ingineri pentru specialitatea 
mecanică se pregătesc in ca
drul institutelor politehnice 
din orașele : București, Timi
șoara, Iași, Cluj, Brașov și Ga
lați. Este bine să vă interesați 
din vreme de condițiile care 
se cer pentru examenul de 
admitere. Studiați temeinic 
algebră, trigonometrie și cai
cului diferențial, fizică (meca
nică. căldură, electricitate, 
structura atomului) la care 
veți susține probe scrise și 
orale, iar la geometria plană 
și în spațiu numai examen 
scris.

Pregătiri 
pentru campania 

de primăvară

PUIU MARIANA 
str. Republicii 19, Fălticeni

elevă,

MALIȘ NICOLAE — str. 
Tudor Ștefăneli nr. 1 Cimpu- 
lung Moldovenesc, regiunea 
Suceava.

.Vă satisfacem dorința indi- 
cîndu-vă cîteva adrese ale ti
nerilor care doresc să facă 
schimb de ilustrate : Emil 
Grîu — profesor — comuna 
Bogdanu, raionul Vaslui, regi
unea Iași, Ion Iordache — 
Galați (Țiglina) bloc A 4, etaj 
2 ap. 21; Radu Vasile — 
muncitor — București, str. D. 
Racoviță nr. 10, raionul 23 
August; Vasile Paloș — lăcă
tuș și Virgil Serov, tehnolog 
— Hunedoara C.M. nr. 1 ap. 2;

Nu putem folosi fotografiile 
pe care le-ați trimis redacți
ei din mai multe motive: din 
cele trei fotografii lipsește ele 
mentul uman. Ați redat o clă
dire, aspect care nu spune ni
mic nou. De asemenea, „sala 
de mese" și un „interior de 
cameră" sînt nesemnificative 
Era bine să surprindeți aspec
tele cele mai interesante, 
realizați instantanee care 
fi dat viață fotografiilor.

să 
ar

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). — La S.M.T. din 
regiunea Maramureș, pregătirile 
pentru producția anului 1965 sînt 
în plină desfășurare. Organiza
rea lucrărilor de reparații în flux 
continuu pe posturi specializate 
asigură încadrarea acestor lu
crări în grafic, calitatea execu
ției fiind superioară. Pină la data 
de 20 ianuarie, la cele 7 S.M.T. 
din regiune se reparaseră a- 
proape 550 tractoare, 1000 
pluguri, 600 semănători de po
rumb și cereale, 810 grape stela
te și cu disc etc.

Organizîndu-și mai bine mun
ca la reparații, asigurînd din 
timp piesele de schimb necesare, 
mecanizatorii din S.M.T. Mărti- 
nești. raionul Satu Mare, și cei 
din Oarei au depășit planul zil
nic de lucru. La Mărtinești, de 
pildă, au fost terminate repara
țiile celor 23 tractoare planificate 
și s-au pus la punct alte 70 
din cele 95 de tractoare pre
văzute. In S.M.T. din regiu
nea Maramureș se așteaptă ca 
in curind să mai sosească un 
nou lot de tractoare, semănători 
de porumb pneumatice, mașini 
de împrăștiat îngrășăminte chi
mice prin centrifugare etc.

In curind — campionii etapei I
în aceste zile, Întrecerile etapei I a Spartachiadei de iarnă sa 

află Ia ordinea zilei si pe agenda activității sportive a tinerilor din 
comuna Piatra a regiunii București. Fisele de concurs ale marii 
competiții sportive de masă se îmbogățesc aproape zilnic cu nume 
noi, ale tinerilor de aia. însoțite de rezultate apreciate. La trîntă, 
șah, cros, tenis de masă sau gimnastică, discipline ale căror întreceri 
au început încă din prunele zile ale lunii decembrie, vor fi eunoscuti 
in curind campionii. Drumul pe care l-au parcurs în aproape două 
luni a însemnat pentru viitorii campioni nu numai obținerea unor 
victorii care si le acorde dreptul de a evolua in etapa a Il-a, dar 
mai ales, participarea ia o activitate competiționalâ organizată bine, 
cu continuitate.

Zilele de concurs au prilejuit, totodată, un mijloc eficace de 
propagandă pentru atragerea unui număr si mai mare de tineri la 
startul întrecerii. Odată cu timpul favorabil se vor alinia la start și 
schiorii, patinatorii și amatorii pasionatelor concursuri cu săniuța.

In fotografii vă prezentăm două imagini de Ia întrecerile la care 
au evoluat peste 150 concurent!, la sah, si trintâ. disputate recent 
in comuna Piatra. Foto text: S. IONESCU
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Sport
în raionul Drăgășani

urgente"

Bernard

Avem sarcini mai...

j m încercat în zilele recentu- 
lui concurs enescian o 
mică anchetă în rîndurile 

unora dintre proeminentele per
sonalități care au fost în septem
brie oaspeții Bucureștiului (mulți 
dintre ei membri ai juriului de 
vioară al marii competiții artis
tice). La întrebarea — „care vi 
s-a părut cel mai de seamă ta
lent prezent în concurs ?" ma
joritatea dintre ei mi-au vorbit 
de talentul cu totul deosebit al 
unei tinere violoniste franceze — 
Claire Bernard.

Echilibrul și ținuta intei pielă
rii, stilul, frazarea, emisia sunetu
lui (perfect adecvat piesei execu
tate), intuiția muzicală proprie 
doar marilor talente, au impus 
din primul moment arta plină de 
personalitate a tinerei violoniste

Inaugurînd în noul an un lung 
turneu de concerte (itinerariul 
străbate mari centre muzicale 
din S.U.A., Polonia, Iugoslavia, 
U.R.S.S.), Claire Bernard a sosit 
în primul rînd în țara care i-a 
adus consacrarea internațională.

In sălile

Pe scurt
•Sahista 

mini Alexan
dra Nicolau si-a 
consolidat pozi
ția de lideri 
turneul de 
Beverwijk, 
tigind (cu negre
le) o remarcabi

lă partida de atac, la Fanny He- 
enskerk. campioana Olandei. Du
pă 8 runde, Alexandra Nicolau 
conduce în clasament cu 6.5 punc
te, urmată de Katia Iovanovici 
(Iugoslavia) — 5 puncte si o 
partidă întreruptă. Fină la afirși- 
tul turneului au mai tămas de 
disputat trei runde.

în turneul masculin. liderul 
clasamentului la încheierea rundei 
a 12-a este Lajos Portisch (R.P.U.) 
cu 8,5 puncte, urmat de Gheller 
(U.R.S.S.) cu 7,5 puncte.

• Turneul in
ternațional mas
culin de baschet 
care contează, 
totodată, pentru 
calificarea 
campionatul 
uropean și 
cadrul Cupei 
uropei Centrale a 

început la Hesse (R.F.G.) cu me
ciul dintre echipele Belgiei si 
R.P. Ungare. Victoria a revenit 
sportivilor belgieni cu scorul de 
100—80 (45—43). în cel de-al doi
lea meci, R.F. Germană a învins 
cu 75—£74 (34—29) selecționata
Austriei. Echipa R.P. Ungare, 
participă numai în cadrul Cupei 
Europei Centrale, fiind calificată 
pentru campionatele europene.

• în turneul internațional 
fotbal de la Santiago de Chile, 
lecționata R.S. Cehoslovace

în 
e- 
în 
E-

de 
se-

8 
învins echipa chiliană Colo-Colo, 
cu scorul de 2—1. La pauză, fot
baliștii cehoslovaci conduceau cu 
2-0.

(Agerpres)

I ctuala ediție de iar
nă a Spartachiadei

I tineretului s-a des- 
| chis în mod festiv 

in toate comunele 
raionului Drăgășani. 
In prima zi a con

cursurilor, în toate asociațiile 
sportive s-au prezentat la startul 
diferitelor probe numeroși tineri 
și tinere. Atunci au avut loc în
treceri la gimnastică, șah, tenis 
de masă, haltere și triată. S-au 
desfășurat întreceri pasionante și 
la alte discipline, cum ar fi : vo
lei și handbal în 7.

De la deschiderea spartachia
dei a trecut însă mai bine de o 
lună și jumătate, iar sfîrșitul pri
mei etape se apropie. Deci este 
normal să fie făcut un bilanț al 
rezultatelor obținute pînă acum.

In întregul raion sînt create 65 
asociații sportive. Numai în me
diul sătesc sînt 44 de asociații. 
Dar, întreceri se desfășoară 
numai în 32 de asociații din me
diu] sătesc și în 11 din cele 21 
din orașul Drăgășani.

— Avem acum alte treburi mai 
urgente — ne-a spus tovarășul 
C. Stoican, președintele Consiliu
lui raional U.C.F.S. Ne ocupăm 
de alegerile ce au loc în asocia
țiile sportive.
Iată că această acțiune nu este

însă folosită tocmai pentru a in
tensifica activitatea ce trebuie să 
o desfășoare asociațiile în cola
borare cu organizațiile U.T.M. 
pentru buna reușită a întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iar
nă a tineretului. Așa se explică 
faptul că în numeroase comune 
ca Olteanca. Mădulari-Beica, 
Dienci, Scundu, Ionești și altele 
nu s-a prezentat la startul vreu
neia dintre probele înscrise în 
regulamentul competiției nici un 
tînăr. In unele din aceste comu
ne, deși există asigurată baza ma
terială sportivă, aceasta nu este 
folosită. In alte comune, însă, a- 
ceasta lipsește. In comuna Dienci, 
de pildă, nu există nici măcar o 
tablă de șah.

Așa stînd lucrurile, este expli
cabil de ce figurează în evidența 
U.C.F.S. raional că au participat 
pînă acum la întreceri doar 4 986 
de tineri. Conform planificării, 
în prima etapă trebuiau să par
ticipe la întreceri 16 000 de tineri.

Este drept că la unele disci
pline ca schi, săniuțe, patinaj’, nu 
pot avea loc încă întreceri din 
cauza timpului nefavorabil. Dai

timpul este destul de bun pentru 
desfășurarea întrecerilor la alte 
discipline sportive prevăzute în 
regulament Dar pentru sprijini
rea acestei acțiuni nu au fost a- 
trași în suficientă măsură profe
sorii de educație fizică și instruc
torii sportivi voluntari. Tov. Ion 
Popescu, profesor de educație fi
zică la școala din comuna Io
nești, ca și mulți alții, nu spri
jină cu nimic activitatea sportivă.

Trebuie menționat și faptul că 
numărul fetelor participante la 
concurs este foarte mic. Cîteva 
cifre sînt edificatoare : tir — 69 
fete (băieți — 317), șah — 97 
(băieți — 593), volei — 83 (bă
ieți — 284).

Pînă la 10 februarie, dată la 
care prima etapă a Spartachiadei 
tineretului se va încheia, n-a mai 
rămas mult timp. De aceea 
U.C.F.S. raionul Drăgășani, orga
nizațiile U.T.M. din raionul Dră
gășani, vor trebui să intensifice 
desfășurarea întrecerilor, să mobi
lizeze la startul acestor întreceri 
un număr mai mare de tineri. 
Numai astfel rezultatele vor pu
tea fi dintre cele mai bune.

După concertele de la Iași ți 
Cluj (unde a cîntat concertul lui 
Brahms), tînăra violonistă a inter
pretat în ultimul simfonic al Fi
larmonicii bucurețtene Concertul 
lui Haciaturian pe care l-a cîntat 
fi tn ultima etapă a concursului 
enescian. (Tocmai de aceea ar fi 
fost poate nimerit ca O.S.T.A. să 
fi programat fi la București con
certul lui Brahms, care ar fi de
monstrat diversitatea resurselor 
artistice ale solistei).

După cîteva luni, Claire Ber
nard ne-a redăruit o versiune ori
ginală, plină de forță a Concertu
lui lui Haciaturian.

Claire Bernard conturează cu 
inteligență, cu vigoare discursul 
melodic, desenează cu migală fie
care frază, construiește cu natu
ralețe, cu echilibru lumea plină 
de culori a concertului lui Hacia
turian.

De neuitat a sunat în desfășu
rarea concertului partea mediană 
în care interpreta a topit în fla
căra emoției ei toată frumusețea 
poeticului Andante.

Programul simfonicului condus 
de dirijorul Mihai Brediceanu a 
mai cuprins alături de a IlI-a 
Simfonie a lui Schumann, o nouă 
primă audiție romînească — „6 
schițe pentru orchestră" de A. 
Mendelssohn, o suită de tablouri 
simfonice miniaturale de elevată 
inspirație folclorică.

....................'

Foto : AGERPRESNoua școală medie din comuna Marghita, regiunea Crișana

Seara 
la căminul cultural
La căminul cultural din co

muna Dunărea, raionul Medgidia, 
se desfășoară seară de seară ac
tivități interesante la care parti
cipă numeroși tineri cooperatori. 
Au fost prezentate pînă în pre
zent 7 conferințe, s-a organizat o 
seară de calcul pe tema „Cit 
crește producția la grîu și porumb 
dacă se aplică îngrășăminte or
ganice și minerale". Totodată s-a 
făcut un calcul sugestiv prin care 
s-a demonstrat sporul venitului la 
zi-muncă, dacă se respectă nor
mele și regulile agrotehnice.

Alte acțiuni ca, de pildă, „Joi 
ale tineretului", concursuri „Cine 
știe, răspunde", simpozioane lite
rare, vizionarea filmelor în colec
tiv și discuții pe marginea lor, 
contribuie la folosirea timpului 
liber în mod plăcut și util.

BONCOTA NICOLAE
activist cultural

N. COTIGĂ

De curind, la Teatrul de stat din Reșița a avut loc premiera piesei „Hipnoza" de Stefan 
Berciu, cea de-a 101-a premieră jucată pe această scenă de la înființarea teatrului. In foto

grafie : o scenă din noua premieră

IOSIF SAVA

La patru pași de infinit Foto: AGERPRES

u noul său film 
„La patru pași de 
infinit", Francisc 
Munteanu își pro
pune să prezinte 
un moment din
patetica luptă a 

clasei muncitoare în condițiile 
ilegalității impuse de regimul 
antonescian. Tematica aceasta 
atît de bogată în fapte exem
plare, în sugestii și învățămin
te a fost de puține ori abor
dată de cineaștii romîni. „Ne
poții gornistului", unul din 
primele noastre filme artisti
ce aducea pe ecran, într-un 
moment în care deficultățile 
tinerei noastre cinematografii 
se manifestau din plin, crește
rea treptată a conștiinței unor 
foști țărani, care-i împinge pe 
drumul luptei ilegale. Era o 
primă luare de contact a cine
matografiei cu acest aspect 
dramatic al neobositei lupte a 
P.C.R. Filmul lui Francisc 
Munteanu, abordînd curajos o 
tematică insuficient explorată 
cu mijloacele artei cinemato
grafice are, pe lingă meritul 
pionieratului, și pe acela al 
încercării de a fi tratat apro
fundat psihologia oamenilor 
angrenați în frontul luptei ile
gale conduse de P.C.R.

„La patru pași de infinit" pe

care l-am putea traduce sim
plu „la patru pași de moarte", 
de pericolul care pîndea în 
orice clipă pe cei ce sabotau, 
conștienți de primejdie, mași
na de război hitleristă, are în 
accepția autorului o semnifi
cație mult mai largă. Experi
ența celor patru pași — apro
piere de infinit — o trăiește 
ofițerul Mihai Mihai, partici
pant la o acțiune de sabotaj 
împotriva armatei germane. 
Gestul ofițerului care trece de 
cealaltă parte a baricadei e 
semnul unei conștiințe superi
oare care alege, în ciuda 
riscurilor, drumul cel just deși 
cel mai dificil. Prin alegerea 
sa el a început să aibă comun 
cu acești ilegaliști ceea ce au 
ei mai de preț, tăria morală, 
care-i face apți să înfrunte un 
inamic pregătit să distrugă tot 
ceea ce nu i se supune.

Ieșit rănit din acțiunea în
treprinsă, el poate fi arestat 
dintr-un moment în altul. Ca 
scriitor, regizorul Francisc 
Munteanu a creat un erou ile
galist de un umanism impre
sionant. El aprofundează psi
hologia eroului său aflat în
tr-un moment crucial al vie
ții sale, adueîndu-ne la cunoș
tință fațetele delicate ale su
fletului unui om întreg, făcut

pentru a trăi viața din plin, 
dar care pentru că n-o poate 
trăi cinstit, fără să-i fie rușine 
de sine, acceptă lupta, lupta 
ilegală, organizată, plină de 
neprevăzut. Salvat printr-o în- 
timplare de urmărire, Mihai 
se adăpostește în casa unui 
medic care înțelege ca mai 
înainte de a răspunde obliga
ției de a denunța, să-și înde
plinească datoria profesională 
de medic și-i dă îngrijirile 
necesare. Orizontul moral al 
lui Mihai este opus universu-

Cronica filmului
lui sufletesc al stăpînilor ca
sei unde se mai află mama și 
o fiică.

Mama are mai ales o con
cepție de viață întemeiată pe 
oportunism și concepe ferici
rea propriei fiice — care se 
îndrăgostește treptat de Mihai 
— pe calcule la fel de oportu
niste. Ilegalistul imobilizat 
de propria-i infirmitate va 
fi denunțat. Intr-un final im
presionant care capătă valori 
simbolice, Francisc Munteanu 
își grupează personajele. Un

deva în întunericul podului, 
trupul celui ucis, în prim plan, 
fata desfigurată de această 
experiență cumplită, din care 
e ajutată să iasă, de tăria mo
rală, transmisă de cel căzut, 
numărînd aparent iresponsa
bil, dar reușind să se smulgă 
astfel neantului dar nu și du
rerii ; în fund mama, simbo
lul acelei vieți cenușii și lip
site de idealuri morale al că
rui gest a produs ireparabilul.

Francisc Munteanu reușește 
să facă aici un film cu o pro
fundă înțelegere a oamenilor 
angrenați în mișcarea ilegală, 
a țelurilor foarte omenești 
care i-au mobilizat. De altfel, 
acest al patrulea film al re
gizorului Francisc Munteanu 
este și cel mai bun film al său. 
Scriitorul cineast dovedește o 
creștere treptată a potențialu
lui său cinematografic, o îm
bogățire a mijloacelor specifi
ce filmului. Filmul său are o 
fluență cinematografică care 
cucerește spectatorul. Fran
cisc Munteanu caută să sur
prindă pe pelicula sa aspecte 
cît mai omenești, cit mai coti
diene, în cadrul unei concep
ții proprii despre reflectarea 
artistică. De aici și unele cali
tăți ale filmului și un anume 
stil imprimat interpretării.

Tot filmul are de suferit 
însă, din pricina dialogurilor 
imaginate bizar de Francisc 
Munteanu. In tendința de a 
face un dialog scurt și expre
siv, el scrie replici care nu 
oglindesc în întregime bogăția 
sufletească a personajelor, a 
aspirațiilor lor. Cei doi îndră
gostiți discută despre viitorul 
în... socialism. Nota forțată a 
dialogului a fost o dificultate 
în plus pentru actori, care a- 
veau deja de luptat cu rutina 
unei dicții teatrale care se face 
resimțită și în acest film. Sil
viu Stănculescu a fost serios 
incomodat de aspectul nesub
stanțial al replicilor, bina 
Gărdescu, care și-a jucat pro
pria vîrstă, a avut de înfrun
tat aceleași dificultăți, plus pe 
aceea a debutului cinemato
grafic, din care a ieșit cu 
succes.

In ansamblul cinematogra
fiei noastre, filmul lui Fran
cisc Munteanu este o reușită 
pagină de evocare a activită 
ții P.C.R. și, în același timp, 
încă un pas hotărîtor spre în
sușirea unei măiestrii profe
sionale care să afirme stilul 
regizorului, adversar al infa
tuării și iubitor de autentici
tate.

M. UNGHEANU

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic — rulează la : Patria 
(orele 9,30! 12,30, 15,30. 18,30.
21.15) . CÎNTÎND ÎN PLOAIE rulea- 
ză la : Republica (orele 9,45, 12,45|
14.30, 17, 19, 21,15). București (o-
rele 9; 11,15, 13,45, 16,15, 18,45,
21.15) , Tomis (orele 8, 10,15, 12,45,
15,15, 17,45 , 20,15), Melodia (orele 
9, 11,30, 14, 16,30, 19 , 21,30). CU 
MÎINILE PE ORAȘ rulează la : Lu
ceafărul (orele 9, 11, 13, 15, 17,
21) — ora 19 — RETROSPECTIVA 
MELIES i Grivița (orele 10, 12, 
14, 16, 18,15-, 20,30). MEXICUL 
CÎNTĂ rulează Ia : Carpați (o- 
rele 10, 12, 14, 16). UN NOU
GHILGAMES rulează la : Capitol 
(orele 10, 12, 14,15, 16,30, 18,45, 
21). SOȚIE PENTRU UN AUSTRA- 
LIAN — cinemascop — rulează la ; 
Aurora (orele 10, 12, 14, 16, 18,15,
20.30) . AH, EVA I rulează la : Ex
celsior (orele 9,45, 12. 14,15, 16,30, 
18,45, 21). Modern (orele 10, 12,
14, 16,15, 18,30 , 20,45), Festival 
(orele 10, 12, 14, 16,15, 18,30,
20.45) . DRUM PERICULOS - 
cinemascop — rulează la : Vic
toria (orele 10, 12, 14, 16, 18,15,
20.30) . Bucegi (orele 10, 12, 14,30,
16.30, 18,30 , 20,30). DIAVOLUL
DESERTULUI rulează la : Central 
(erele 9,30, 11.45, 14, 16,15; 18.30,
20.45) , Cultural (orele 15, 17, 19, 
21) ÎNT1LN1RE CU SPIONUL ru
lează la , Lumina (orele 9,30,

11,45, 14, 16,15, 18,30, 20,45), Giu- 
leșli (orele 9, 11,15, 13,30, 15.45, 
18, 20,15), Arta (orele 16, 18,15, 
20,30). UMBRELELE DIN CHER
BOURG rulează la : Union (orele
14.30, 16,30, 18,45 ; 21). Program
pentru copii — dimineața — ora 
10 : Doina , CALABUCH — după- 
amiază — rulează la Doina, (orele
11.30, 13,45, 16, 18,15, 20,30), În-
fiățirea Intre popoare (orele 10, 
15,30; 17,45; 20), Cosmos (ore
le 16; 18; 20), Floreasca (o-

lele 16; 13,30; 20,45). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE ru
lează la , Timpuri Noi (orele 10-15 
în continuare, 17, 19, 21). CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
— rulează Ia : Dacia (orele 9, 12,
15, 18, 21). DOI ÎN STEPĂ rulea
ză la : Buzești (orele 15,30, 17,45, 
20). SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII — cinemascop — rulează 
la : Crîngasi (orele 16, 18,15, 
20,30). LA PATRU PAȘI DE INFI
NIT rulează la : Feroviar (orele

9.15, 11,30, 13,45, 16, 18,15,
20.30) , Flamura (orele 10, 12, 14,
16, 18, 20). REBELUL MAGNIFIC
rulează la. Unirea (orele 11, 16,
18.15, 20,30). VII SI MORȚ1 - ci
nemascop (ambele serii) rulează 
la , Flacăra (orele 15,30, 19). IVA1- 
LO rulează la , Vitan (orele 16, 
18,15, 20,30), Popular (orele 15,
17, 19, 21). ROȘU SI NEGRU 
(ambele serii) rulează la , Miorița 
(orele 9.30, 13, 16,30, 20). HAM
LET — cinemascop — rulează la : 
Munca (orele 15,30, 19), Progresul 
(orele 15,30, 19). MARIA rulează 
la : Moșilor (orele 15,30, 18, 20.30). 
SEDUSĂ ȘI ABANDONATA ru
lează la : Viitorul (orele 16, 18.15,
20.30) . MUSAFIRI CIUDAȚI PE 
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează 
la : Colentlna (orele 15,30, 17.45, 
20). CLIMATE — cinemascop — 
rulează Ia : Volga (orele 10, 14.30, 
17,30 , 20,30). HATAR1 - ambele 
serii — rulează la , Rahova (orele 
10,30, 16, 19,30) VESELIE LA 
ACAPULCO rulează la ■ Lira (ore
le 10.30, 14,30, 16,45, 19, 21,15). 
CASA NETERMINATĂ rulează 
la , Drumul Sării (orele 15,30, 
17,45| 20) STRĂINUL — cinema
scop — (smbele serii) rulează 
la : Ferentari (orele 15, 19). JU
DECĂTORUL DH MINORI ru
lează Ia • Cotroceni (orele 15,30, 
18 , 20,30).



In întreaga 

țară 

continuă 

propunerile 

de candidați

ai F. D. P.

Biografia agronomului Du
mitru Asaftei este scrisă pe 
întinderea acestor pămteteri 
ale cooperativei din comuna 
Nicolae Bălcescu — Bacău ; 
este scrisă în inimile oame
nilor, cooperatori ri mecani
zatori, pe care i-a învățat să 
lucreze științific pămtetul; se 
măsoară in fapte, în recoltele 
bogate, obținute an de am

Zi de zi, pașii agronomului 
au străbătut aceste tarlale, 
împreună cu cooperatorii din 
satul Galbeni, sau din Nico
lae Bălcescu.

Aid, pe tarlalele de sfeclă, 
brigada lui Martin Pista a 
primit adevărate lecții. cu a- 
plicări practice privind ră- 
ritul sfeclei, calitatea prasilei 
și a întreținerii cultur.i. Pro-

Stimat

și prețuit

de oameni
ducția medie — 31000 kg la 
hectar și pe 25 de hectare, 
40 000 kg, producție-record, ae 
datorește și acestor îndrumări 
prețioase.

Tractoristul Jenică Berilă. 
specializat în executarea lu
crărilor mecanizate la între
ținerea culturilor, își aminteș
te de lecțiile agronomului pe 
cele 105 hectare de porumb 
Recolta obținută — dte 3 950 
kg porumb boabe la hectar — 
e șl o urmare a lecțiilor agro
tehnice, a aplicațiilor concre
te, pe care tcvarăril Dumitru 
Asaftei le-a dat, neobosit 
campanie după campanie.

Despre aceste producții, 
despre aceste realizări gl suc
cese, au vorbit și brigadierul 
Martin Pișta, și mecanizatorul 
Jenică Berii ă, și Dumitru 
Bucovanu, din comuna Nîeo- 
lae Bălcescu ; ei au susținut 
din toată inima, candidatura 
agronomului lor, în circum
scripția electorală 3-Răcă- 
ciuni — Bacău, pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

C. NANCT

MIWM CLUJENILOR
In anii care au trecut de la Eliberare, în via

ta Clujului, ca fi In viata întregii țâri. »-au 
produs transformări profunde. Clujul a devenit 
un oraș socialist. S-a accentuat caracterul in
dustrial al orașului: vechile întreprinderi au 
fost mărite ți modernizate, iar alături de ele 
au apărui altele noi. mîndrie a industriei clu
jene. Orașul nâmără azi peste X de întreprin
deri industriale.

Pe locul unui vechi maidan au fost ridicate 
halele înalte ți moderne ale „Carbochi aiului*, 
uzină care produce materii care înainte se im
portau din străinătate: electrozi metalurgici, 
curbură de siliciu ți pietre de polizor. Dincolo 
de gară a fost construită Uzina „Tehnofrig* ale 
cărei produse tint cunoscute și peste hotare.

Mai încolo, pe locul unei foste livezi, se în
tinde spațioasa construcție a noii fabrici de 
mobilă „Libertatea*. întîlnim apoi atei;erele 
„16 Februarie*, Uzinele de pielărie ți încălță
minte. Fabrica de bujii. marile unități ale in
dustriei alimentare etc etc.

Industria clujeană este puternică ți multirs- 
terală. Dar ceea ce individualizează Cuiul, fă- 
eîndu-1 complex ți armonios, este tocmai siria- 
sa Împletire cu o altă ramură a activității uma
ne — ftitnta.

Zeci de cercetători ai celor 6 institute ti ai 
celor 5 secții de cercetare ale Filialei Acade
miei RJ>JL desfășoară o rodnică aczrvucre ia 
Cluj.

Și nu putem sd nu vorbim fi despre Clujul j 
ttx-versitcr. Remarcabili oameni de șitegd a. 
orașului tru-.smtt miilor de «rudenii ștafete 
Științei fi tehnicii înaintate în oraș funcțio
nează 1 ms-tuțil de lnvițâmint superior — o 
mzre Universitate cuprinzrnd 6 facultăți cu c- 
proape 5000 de studeafi. un Institut oed.cz- 
tarmarearic de pe bix.le căruia au promovat, 
la altiasu deceniu, peste 4 000 de mediei, ur. 
Institui potiteîauc. un Institut agronomic, m 
Institut de arte plastice, un Conservator de 
mutici si ta Institut pedagogic. La Cluj învețe 
13 000 de »ririe-ri Ia anul .'S3! existau, dupd 
dare orxneJe — 2 T95 studesfi.

Despre orașuf Iar de ez£ despre rec.nd.-_e 

cerea c.-pa.-.znf.’cr de partid, te anus pudets 
popejere. ca vorbit msnatmtL tegiat-hi. safcx.-- 
a«*h ocsarn ce țtiinți fi de arcă A* Cte

Un bun organizator j 
al producției ;

94 — X E-ăcoa.

emi d.

• jfcw

ss sehâsbet șt mufm-
hsL EI crtil ateu ce an ades*-

rea spartă esu rodul ammcâ 

cu care întregul popor traaspasee 
te lapte MiMi partidahd. 
Dtisda-și cu cae mai ăețimi te- 
credere cotul catuhdtfior FDF, 
colectivul testei noastre in c« 
spori forturile pent-u bsdeptmi- 
rea platului de prodssctm, pe»- 
tra reeuseras pmdeselor le ori 
rarei tehnic tot atei ridicat.

*
— Străbați astăzi reiomd not-

Partidului — 
recunoștința

noastră
m-e sat st titan. Ce skstU&r «1

tesMRi fowseu Cristina — 
sm> teffi, h-ejO., *e

•4 mkAm pentru top oe-
«■Md —toi P-etutindeni te

», ca bkvtri de locuințe, se 
iaaifă ți edificii eodal-ceihrrele— 
ștofe Și fecsJfiți, case de cvltv-i, 
cteteăi, teet-e, cmemotogrefe. ht- 
oitimmtid de 8 «m a devenit 
aMpateri» ; burse, cimme și can
tate, eiii de cursuri șt laboroteo- 
re pun ta tademm* tmeretidui

este o adevărată jenară si aibă 
un «rit de bogat p generos izvor 
de mptrz&e ca ca pe care i4 
oferi ttriiaciteie b-.-zmți ele 
r-rw-ulia nert-u pe drumul de- 
sfcirșiru soeiaiismalui și pana 
an penetul său se mi îndem
nate si -sute cucmîâe ți culorile 
cele mei frumoase, pentru a 
precdici pe cei ce le înfiptuietc.

X. ABSENTE

Aspect de la adunarea din 
circumscripția nr. 24 N. Băl

cescu din Capitală 
Foto -. GH. CUCU

INFORMAȚII
Joi seara, în sala 

mică a Palatului 
R. P. Romine, a a- 
vut loc simpozionul 
„Rominia socialistă, 
un complex econo
mic național*, orga
nizat de Consiliul 
pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultu- 
ral-științifice în co
laborare cu Univer
sitatea populară 
București-

Au luat cuvîntul 
prof. univ. Con
stantin Dinculescu. 
membru corespon
dent al Academiei 
R. P. Romine, rec
torul Institutului 
politehnic din Bucu
rești, prof. univ. 
Tudor Ionescu, 
membru corespon
dent al Academiei 
R. P. Romîne, di
rectorul Institutu
lui de cercetări ali
mentare, și prof, 
univ. Ion Șiclovan, 
director în Comite
tul de Stat al Pla
nificării.

A urmat un pro
gram muzical pre
zentat de orchestra 
..Barbu Lăutaru" a 
Filarmonicii de

Stat „George Enes- 
cu“.

★
Cu prilejul des

chiderii în Capitală 
a Expoziției de ar
heologie și artă din 
Turcia, Semsettin 
Arif Mardin, am
basadorul Republi
cii Turcia în R. P. 
Romînă, a oferit 
joi seară un cocteil 
în saloanele amba
sadei.

Au luat parte 
acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învăță- 
mîntului, Gh. Pele, 
adjunct al minis
trului afacerilor 
externe, Virgil Flo- 
rea, vicepreședinte 
al Comitetului de 
Stat pentru Cultură 
și Artă, acad. Atha- 
nase Joja, președin
tele Comisiei națio
nale a R.P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O., 
și alte persoane ofi
ciale. Au fost pre
zenți Nurullah Bek, 
directorul Muzeului 
de artă din Istanbul 
și profesor Raci 
Temizer, directorul 
Muzeului de artă 
hitită din Ankara.

(Agerpres)

De
trăduțele liniștite, frînghiile 
cu rufe întinse pînă în stra
dă, scaunele așezate dinain
tea porților, căsuțele povîr- 
nite, cu mușchi crescut pe 
„versantul nordic" al acope
rișului, lîncezeala după-amie- 

zilor — toate erau atribute ale „locurilor 
unde nu se întîmplă nimic". E aproape de 
necrezut, dar fostul tirg Piatra Neamț, de 
cîteva zeci de mii de locuitori n-avea, în 
1945, nici zece metri de canalizare! „Stra
da Mare“ avea două mici șănțulețe pe 
margini. De fapt, acest privilegiu al șan
țurilor laterale aparținea „străzii mari* și 
încă cîtorca. Celelalte nici măcar atit. Și 
orașul, plasat în inima munților, cu o 
așezare de un pitoresc neasemuit, se su
foca din pricina lipsei de apă, de canali
zare și lumină. Cînd situația devenea de 
nesuportat, primăria emitea ordonanțe. 
Reproducem cîteva fraze dintr-o aseme
nea ordonanță (nr. 66-934), eoborîtă parcă 
din „Vocea patriotului naționale", ori din 
vreunul din ziarele burgheze băcăoane 
„Geamătul codrului" sau „Gurița Bacău
lui" : „Deoarece circulațiunea principală 
precum și plimblările de recreație se 
fac între orele 18—20 post meridian, se

Mandat al
maturității

9

Tfsăra aheBCreetă a șeo- 
S pnatexrr ale dm Rm. 
NDeea a veeri să hx-eze 
axt te CIX. Gl^-gțaș în 
138*. fteînd parii dte pri
ma prtxwpe de mactori 
de la zees*, mare complex. 
După ce a absolvit și 
școala de maiștri. Măriei 
Roșea î s-a încredințat de 
aproape 2 ani sectorul 
„cheie“-useătorie. în prime
le 18 zile ale anului, secto
rul uscătorie și-a depășit 
planul cu 31,1 m c furnir.

Maria Roșea este totoda
tă și membră a comitetului 
U.TM. din întreprindere 
(responsabilă cu producția 
și calificarea).

— în această muncă, to
varășa Reșca a inițiat 
multe acțiuni interesante 
care i-au ajutat pe tineri 
în ridicarea calificării, ne-a 
spus tov. Gavrilă Țăran, 
secretarul comitetului 
U.T3I. Concursurile „Cine 
cunoaște meserie, răspun
de* la organizarea cărora a 
contribuit și ea alături de 
tineri ingineri și maiștri, 
conferințele tehnice ținute 
în diferite secții, schimbu
rile de experiență 
bucurat de o mare popu
laritate 
rilor.

Apreciindu-se această 
rodnică activitate profe
sională și obștească la a- 
dunarea cetățenilor din cir
cumscripția electorală re
gională nr. 44 Sărmaș, ra
ionul Toplița, Maria Roșea 
a fost propusă drept can
didat F.D.P. în alegerile 
de deputați în sfatul popu
lar al regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară. Propu
nerea a fost susținută cu 
căldură și de cetățenii din 
Sărmaș, satul natal al Mă
riei Roșea, ca și de cetățe
nii din Hodoșa, Subcetate 
și din alte sate prezenți la 
adunare.

s-au

în rîndurile tine-

ȘT. NECANIȚCHI
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la etajul 9
interzice, de la data publicării prezentei 
ordonanțe, asvirlirea oricărui fel de lături 
și gunoaie de la orele 16 pînă la orele 21*. 
Grija edililor pentru tihna plimbării ce
tățenilor era pur și simplu înduioșătoa
re. Numai că modul de a proceda aduce 
oarecum cu acela din povestea în ca-e 
nucile erau urcate în pod, cu țăporuL

Tirgul vegeta înainte, cu cele două 
mahalale răspindite între Coria, Ceme- 
gura și Pietricina.

ÎNSEMNARE
„^i, iată orașul de astăzi în plină în

florire, ca toate orașele patriei noastre 
socialiste. Unde-i tirgul adormit ? Ku-i 
ușor să demolezi o treime dintr-un oraș, 
dar, în cazul Pietrei, aceasta se impu
nea. Am discutat cu unul dintre ar- 
hitecții însărcinați cu reconstrucția ora
șului. Planuri. Scheme. Foi de calc. Ri
dicări topografice. La o vreme, le-am lă
sat pe toate în mape și am ieșit în bal
con. în balconul etajului 9. Am văzut 
rîuri de lumini paralele, ea niște porta
tive punctate, prelungindu-se undeva.

pînă la marginea zării: sînt ferestrele 
noilor blocuri. Iar planurile și schemele 
consultate mai înainte, mi-au permis să 
văd mai mult decît atit, să privesc orașul 
cu ochii radiologului. Am văzut, în adîn- 
cul străzilor, conductele electrice, de apă 
și de tot felul. Am văzut, în spatele Pie- 
tricicăi, noul cartier. In miile de aparta
mente noi ale orașului locuiesc cei care, 
în ultimii ani, și-au însușit profesiuni noi: 
pe cea de laborant la Săvinești ori la Roz- 
nov, pe cea de tehnician la salba celor 12 
hidrocentrale construite pe Bistrița, mai 
jos de Bicaz. In centru, un hotel modern 
va primi turiștii veniți din toate colțurile 
țării (și nu numai din țară), dornici s-o 
pornească în spre „Marea dintre brazi" 
ori spre încremenirea severă a Ceahlău- 
lut Pe lista materialelor de construcție 
se înscriu travertinul, masele plastice, 
aluminiul, sticla, betonul. Palatul tele
foanelor este de o zveltețe și o suplețe ce 
poate avea drept rival doar trunchiurile- 
lumînare ale molizilor din împrejurimi. 
Casa de cultură poate rivaliza, ca înzes
trare. cu orice teatru bucureștean. Iar 
orașul continuă să se dezvolte. Orașul, 
victorios, va înconjura muntele.

MIRCEA RADU IACOBAN

• «eere din portul Brăila

Urmări din pagina I
’idirtii itr&Wîtî'îr
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tec szmnte. »să=h te grădmă 
sti > pettititi. mzmrpcrml gn> 
mrmm te rtrg.

tr-e ri rize te cesee Să cr- 

ne tâeva kBe. Io. 4 fagi arae eu

Na este m-tetr de proâacțje 
te rriaeai Fă-jri te care să 
su se ef ect-_e®e te areste zfie 
trazcspcetul mgrășămmteîzr te 
f mp. în carie unități tesă. ca, 
de pâdL cea ăia eomsma 
Itixn. ritmul de lucru est* 
foarte lent. La Lanea în 4 zile 
s : ft-: ---=---- : t - :_:er-
njeri numai 30 de tone. Și nu 
este singurul caz. Organizațiile 
U.T3C cin aceste unități pot 
prelua experiența bună a ute- 
miștilor din comuna Mircea 
Vodă și. organizind mai bine 
acțiunile tinerilor, să sporeas
că contribuția acestora la
transportul îngrășămintelor or
ganice. Timpul nu așteaptă. în 
raionul Făurei trebuie duse la 
cîmp 200 000 de tone gunoi de 
grajd. Și după cum arată ex-

penența cooperativelor agri
cole de producție fruntașe, a- 
cum este timpul cel maj potri
vit pentru transportul îngră
șămintelor organice la cîmp.

Acțisii pwtfc tiierii care 
nr nta intri prima oară

in aceste manifestări Miercuri, 
de ezsnplu, aproape 100 de ti- 
aeri care vor vota pentru prima 
oară, eteri ce la școlile medii din 
cnș care r-au sărbătorit anul 
trecct majciatul, au participat la 
-Casa alegătorului’ la o intere
santă seară literară pe terna: 
J»a,rfata «oriaiută In plin avînt". 
Arțterrie la „Casa alegătorului* 
stet variate. In seara zilei de 21

însemnat număr de
țOT. alegători an participat la 
coovorbvea pe tema : „Profundul 
danocmtisa al orinduirii noastre
de stat*. Le-a vorbit tinerilor 
tovarișsl Vasdescu Alexandru, 
prorector al Institutului pedago
gic de 3 ani din Suceava, care a 
răspuns și la numeroase între
bări. în următoarele zile la „Casa 
alegătorului’ din Suceava sînt 
programate alte acțiuni pentru ti
nerii alegători: consultații pri
vind alegerile, convorbiri pe 
tema: Grija partidului și statului 
pentru creșterea și educarea ti
nerei generații, „călătorii" pe 
harta economică a patriei, simpo
zioane. Toate aceste acțiuni con
tribuie la înțelegerea mai pro
fundă de către tinerii alegători 
a însemnătății alegerilor de la 
7 martie, a drepturilor de care 
se bucură, a datoriei lor de a 
răspunde prin fapte — în muncă 
și la învățătură — grijii ce le-o 
poartă partidul și statul nostru.

Scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor
— predarea beneîiciarllor a unei suprafețe locui

bile de 16 100 mp în orașul Piatra Neamț cu 30 
zile.

Din care pînă la 1 Mai:

— terminarea lucrărilor de construcție cu 5 luni 
înainte de termen a unei suprafețe locuibile de 
1 782 mp în orașul Onești;

— 100 000 Iei economii suplimentare la prețul do 
cost.

In vederea îndeplinirii acestor angajamente, constructorii ți mon
tării de la Onești au întocmit un judicios plan de măsuri tehnico- 
organizatorice.

Lărgirea sortimentului de produse sodice
Să obțină peste planul anual :

— 3 000 000 Iei la producția globală ;
— 2 500 000 Iei la producția marfă ;
— sporirea productivității muncii cu 0,5 la sută ;
— 1 000 000 lei economii la prețul de cost.

Din care pînă la 1 Mai :

— 600 000 lei la producția globală ;
— 500 000 lei la producția marfă ;
— sporirea productivității muncii cu 0,5 la sută f
— 250 000 lei economii la prețul de cost.

Printre măsurile tehnico-organizatorice mai importante care vor 
asigura realizarea angajmentelor sînt: mărirea capacității grupului 
de distilație nr. 2; mecanizarea dozării cocsului și a descărcării cal
carului ; răcirea saramurii amoniacale după faza de absorbție ; rea
lizarea instalației de bachelitizare a țevilor din uzină și ventilația 
în hala compresoarelor.

Oră de curs la Școala profesională de mecanici agricoli S.M.T. Smeeni, raio
nul Buzău, regiunea Ploiești

Foto : AGERPRES

Festivalul filmului
GALAȚI (de la cores

pondentul nostru)
în satele și comunele 

raioanelor Tecuci, Pan- 
ciu, Bujoru, și Făurei 
din regiunea Galați s-a 
deschis în cadru festiv 
cea de a doua etapă a 
festivalului filmului la 
sate, în 118 unități cine

matografice. Acțiunile 
organizate cu acest pri
lej (s-au prezentat 61 de 
programe artistice, 102 
recenzii, au fost organi
zate 71 de ștanduri de 
cărți, și 34 expoziții agri
cole) au fost urmărite 
cu mult interes. în ziua 
deschiderii, numărul

la sate
spectatorilor s-a ridicat 
la peste 35 000. Cele 
mai bune rezultate au 
fost obținute de cinema
tografele Nicorești, Dră- 
gănești și Parcea, raio
nul Tecuci, Niculești- 
Jianu și Zăvoaia din ra
ionul Făurei, Moviiița 
și Soveja din raionul 
Panciu și altele.



Delegația R.P. Romine 

in drum spre patrie
în drum spre patrie, dele

gația R. P. Romine, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, care a participat la 
ședința Comitetului Politic 
Consultativ al Statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, a trecut în cursul zilei 
de joi prin R. S. Cehoslovacă.

în gara de frontieră Sturo- 
vo, delegația R. P. Romine a 
fost salutată de Voytech Daub
ner, membru al Prezidiului 
C.C. al P-C. Slovac, și de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, 
Gheorghe Nițescu, ambasado
rul R. P. Romîne în R. S. Ce
hoslovacă.

Continuîndu-și călătoria, 
delegația a trecut joi prin 
R. P. Ungară. în gara Ujpest 
din Budapesta, delegația a 
fost salutată de Apro Antal,

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, și de alte per
soane oficiale.

în întîmpinarea delegației 
a venit, de asemenea, Jan Kil- 
janczyk, ambasadorul R. P. 
Polone la Budapesta.

Au fost de față membri ai | 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Budapesta.

De la Budapesta și pînă la 
punctul de frontieră, delegația 
R. P. Romîne a fost însoțită 
de Mihail Roșianu, ambasado
rul R. P. Romîne la Budapes
ta, și lt. colonel Alexandra 
Macovei, atașatul militar și 
aero al R. P. Romîne la Bu
dapesta.

(Agerpres)
R. D. VIETNAM. Aspect de la 
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Consfătuirii Comitetului
Politic Consultativ

al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

Statele participante Ia Traiatnl 
de la Varșovia sprijină, de ase
menea, convocarea unei conferin
țe mondiale de dezarmare propu
să de către conferința de la 
Cairo a statelor neangajate.

Comitetul Politic Consultativ 
declară că, în fața amenințării im
perialiste, statele socialiste sînt 
pe deplin unite și solidare și că 
încercările cercurilor imperialiste 
de a submina această solidaritate 
sînt sortite eșecului.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia vor depune și in 
viitor eforturi pentru a contribui 
pe toate căile la slăbirea încordă
rii și la dezarmare, la coexistența 
pașnică și asigurarea unui viitor 
pașnic pentru toate popoarele.

(Urmare din pag. I)

tul de la Varșovia consideră, ca 
o cerință urgentă a timpurilor 
noastre asigurarea securității eu
ropene, care este serios amenin
țată de planurile de creare a for
țelor nucleare multilaterale. A- 
cestui țel i-ar servi înfăptuirea 
propunerii privind înghețarea ar
mamentelor nucleare și a propu
nerii privind crearea unei zone 
denudearizate în Europa cen
trală.

Sprijinind inițiativa Republicii 
Populare Polone, Comitetul Po
litic Consultativ se adresează cu 
propunerea de a se convoca o 
conferință a statelor europene 
pentru examinarea măsurilor care 
să asigure securitatea colectivă 
in Europa.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sînt gata ca și în 
trecut să încheie cu statele 
membre ale N.A.T.O. un pact de 
neagresiune care ar contribui, în- 
tr-o mare măsură, la slăbirea în
cordării în Europa și în întreaga 
lume.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sprijină eforturile 
îndreptate spre realizarea regle
mentării pașnice germane în in
teresul asigurării păcii în Europa. 
La atingerea acestui țel ar con
tribui consolidarea frontierelor 
existente, înlăturarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial și, de asemenea, obligația 
ambelor state germane de a nu 
înzestra forțele lor armate cu

arma nucleară și de a lua mă
suri în domeniul dezarmării.

De asemenea, Comitetul Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
sprijină propunerile R.D.G. cu 
privire la renunțarea de către 
ambele state germane la arma 
nucleară.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sprijină propu
nerea guvernului Republicii 
Populare Chineze privind convo
carea unei conferințe a șefilor 
statelor lumii în problema inter
zicerii și lichidării totale a ar
melor nucleare, iar ca un prim 
pas, interzicerea folosirii acestei 
arme.

Lucrările Adunării

VA CANDIDA 
BARRIENTOS T

chaba-ha. să-: accrce m trr- 
roes de 15 zile pentru a reflec
ta înainte de a lua o hotârire 

îrv ce privește can
didatura sa la viitoarele ale
geri prezidențiale din Bolivia. 

La întoarcerea în capitala 
țârii, Rene Barrientos a decla
rat ziariștilor că ar accepta 
să-și depună candidatura la 
viitoarele alegeri prezidenția
le, numai dacă s-ar realiza 
unitatea partidelor politice 
majoritare din Bolivia.

Guatemala:

Generale O. N. U.
CARACI CONTINUA 

GREVA STUDENȚILOR

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
în ședința de joi a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a continuat dez
baterea generală. Reprezentantul 
Republicii Dominicane, Guaroa 
Velasquez a 
trebuie să-și

declarat că O.N.U. 
îndrepte eforturile

Alfabetizarea... un „delict"

După întrevederile Erhard-de Oaullc

Ședința Consiliului

de Miniștri francez

PARIS 21 (Agerpres). — Joi 
i dimineața a avut loc o ședință a 
! Consiliului de Miniștri francez, 
I în cursul căreia au fost discutate 
! rezultatele convorbirilor care au 
! avut loc timp de două zile la 
i Rambouillet între președintele 
. Franței, de Gaulle, și cancelarul 
î vest-german, Ludwig Erhard. La 
i conferința de presă organizată 

după ședință, ministrul informa- 
: fiilor, Alain Pe'-refitte, a răspuns 
I la întrebările ziariștilor.

Peyrefitte a răspuns mai întii 
la o întrebare relativ la însemnă
tatea întrevederilor franco-vest- 
germane. El a arătat că „guver
nul francez consideră normal ca 
Germania occidentală să doreas
că să participe la discutarea, ela-

ROMA:

Partidul majoritar
se află in criză

ROMA _  Ccresoctaienril
Espces, G*xg» Paste re. trans

rid situa pa pcctxă ac-
, presa d 
este car

să penibilă. Part
care nu reușește 

să-șă refacă unitatea axnprtxnisă 
de rițxa curer:trlnr, se află ia 
cnză. Dîa această rânză, actvi-

:eucă

SMt L
1 socsacs

f

susțină dt și in ceea ce privește 
obiectivele pe care va trebui să 
le aibă.

în cercurile socialiste s-a afir
mat, de asemenea, că Aldo Moro 
va trebui să analizeze cu deose
bită atenție situația din Partidul 
democrat-creștin, mai ales în vii
toarea ședință a Consiliului na
țional al partidului, convocată 
după cum se știe, pentru 28 ia
nuarie. în prezent, curentele din 
P.D.C. continuă să-și desfășoare 
întrunirile in vederea acestei șe- 
cmțe. Miercuri s-au întrunit re
prezentanții curentului „angaja
rea democratică'* dar, după cum 
era de prevăzut, nu au luat nici 
o hotărâre. Hotărîrile vor fi luate, 
probabil, simbătă când va avea 
jbc o ședință lărgită la care vor 
participa toți membrii acestui 
curent. S-an întrunit, de aseme
nea. reprezentanți: curentului de 
striga al PJD.C, -Forțe noi**, 
precum și membrii grupului lui 
Sceiba și Fântâni. întrunirile cu
rentelor demoerat-creștine conti
nuă să se desfășoare.

borarea și planificarea strategiei 
atlantice, pentru că aceasta o in
teresează în primul rînd“. Insă, 
precizează agenția France Pres- 
se, Franța își menține poziția sa 
nefavorabilă față de crearea for
țelor nucleare multilaterale și a 
altor proiecte, care urmăresc 
crearea unei noi forțe nucleare 
interaliate. Peyrefitte a reamin
tit că pozițiile respective ale 
Franței și R.F.G. în această pro
blemă erau cunoscute încă înain
tea ultimelor convorbiri și 
că nimic nu s-a schimbat. în 
continuare, ministrul informații
lor a arătat că „generalul de 
Gaulle a fost satisfăcut de faptul 
că în timpul vizitei cancelarului 
Erhard s-a manifestat din nou 
colaborarea franco-vest-germană, 
și consideră că aceasta se va face 
simțită prin crearea unei Europe 
(occidentale) politice, cît și în 
chestiunile referitoare la pro
blema germană".

*
BONN. — „Partidul minoritar 

cest-german (Partidul liber-de- 
mocrat — n.r.) este sceptic în 
legătură cu rezultatele întreve
derilor de două zile dintre can
celarul Erhard și președintele de 
GauUe", transmite coresponden
tul din Bonn al agenției Associa
ted Press. Potrivit afirmațiilor 
sale, Partidul liber-democrat din 
coaliția guvernamentală și-a ex
primat părerea că declarația dată 
publicității la sfirșitul convorbi
rilor de la Rambouillet nu este 
suficient de clară pentru a se pu
tea forma o opinie în legătură 
cu rezultatele întrevederilor din
tre Erhard și de Gaulle. „La 
conferința de presă a generalului 
de Gaulle, carp va avea loc la 4 
februarie, scrie Buletinul de pre
să al acestui partid, se va putea 
vedea care este semnificația în
trunirii de la Rambouillet“.

Publicația subliniază că în a- 
cest moment cînd se exprimă o 
oarecare satisfacție în legătură 
cu aceste întrevederi, „nu trebuie 
să se uite că înaintea lor exista 
un dezacord între ideile genera
lului de Gaulle și cele ale alia- 
țilcr săi vest-germani în ce pri
vește relațiile dintre Europa ji 
S.UA., căile de realizare a uni
tății politice vest-europene și al-- 
tele".

Prețul 

unui război 

murdar
ugetul Portugaliei 

K pe anul 1965 pie
li zintă un tablou cu 
8 adevărat misterios: 
■i regimul lui Sala- 
II zar, care duce un 

război colonial în 
Angola și își sporește mereu 
„torțele expediționare" în a- 
ceastă țară, prevede pentru 
„operațiile de represalii" din 
respectiva colonie sume relativ 
mici : 5 278 000 lire sterline, sau 
3,4 la sută din alocațiile de stat.

Realitatea este însă cu totul 
alta. Suma menționată nu re
prezintă decît cheltuielile pen
tru întreținerea trupelor stațio
nate permanent în Angola. Su
mele cheltuite cu transportul și 
întreținerea efectivului crescînd 
al forțelor expediționare se 
contabilizează la rubrica „alo
cațiilor excepționale". Astiel, în 
luna iunie a anului trecut, Mi
nisterul de Finanțe al Portuga
liei a alocat un credit special 
de 18 500 000 lire sterline pen
tru acoperirea cheltuielilor 
„forțelor armate speciale din 
posesiunile de peste mări". In 
fapt, după cum au relatat pe 
atunci diferiți corespondenți ai 
presei occidentale la Lisabona, 
banii au fost alocați pentru răz
boiul din Angola unde acțiunile 
forțelor patriotice se intensifică 
pe zi ce trece. Aceasta înseam
nă că anul trecut operațiile re
presive au costat, nu 4 500 000 
lire cît era înscris în buget, ci 
cel puțin 23 000 000 lire sterli
ne (adică circa 15 la sută din 
alocațiile bugetare).

Relevăm că mai mult de ju
mătate din populația adultă a 
Portugaliei este analfabetă. Din 
cauza lipsei de localuri pentru 
școli, de cadre didactice și de 
manuale, zeci de mii de copii 
de vîrstă școlară nu pot frec
venta școala primară. In (ară se 
resimte de asemenea o lipsă 
acută de spitale și de cadre me- 
dico-sanitare. Totuși Lisabona a 
prevăzut și în 1965 pentru în- 
vățămînt și ocrotirea sănătății 
publice, laolaltă, numai 5,4 la 
sută din mijloacele bugetare — 
adică de trei ori mai puțin de
cît sumele alocate războiului 
colonial din Angola.

EM. RUCAR

In cadrul unei con
ferințe de presă, care 
a avut loc la Ciudad 
de Guatemala, con
ducătorii Asociației 
studenților din Gua
temala (A.E.U.G.) au 
protestat împotriva 
intențiilor guvernului 
militar de a interzice 
campania de alfabeti
zare întreprinsă de 
această organizație 
studențească. Un pur
tător de cuvînt al

A.E.U.G. a prezentat 
ziariștilor copii ale 
unor circulare minis
teriale prin care sînt 
făcute cunoscute in
tențiile guvernului în 
această privință, sub 
pretextul unei pre
tinse sprijiniri de că
tre A.E.U.G. a forțe
lor de partizani gua
temalezi ce luptă îm
potriva regimului mi
litar.

Campania naționa
lă de alfabetizare a

fost inițiată anul tre
cut, ca un răspuns la 
indiferența guvernu
lui în această proble
mă. Potrivit statisti
cilor publicate de 
UNESCO, 81,5 la 
sută din populația 
Guatemalei este anal
fabetă, ceea ce face 
ca această țară, îm
preună cu Haiti, să 
dețină cel mai mare 
procent de analfabeți 
din întreaga Americă.

spre încetarea cursei înarmărilor. 
El s-a pronunțat, de asemenea, 
împotriva măsurilor discrimina
torii în comerțul exterior care a- 
duc prejudicii țărilor în curs de 
dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, Halvard Lange, care 
a luat apoi cuvîntul a cerut ca 
R. P. Chineză să-și ocupe locul 
legitim la O.N.U. și a propus 
crearea unui organism care să 
fie însărcinat să ducă la îndepli
nire rezoluțiile Conferinței Nați
unilor Unite pentru comerț ji 
dezvoltare.

Ultimul vorbitor al ședinței, 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. S. Ucrainene, L. F. Pala- 
marciuk a declarat că Națiunile 
Unite trebuie incă să facă față 
problemelor luptei împotriva bo
lilor, sărăciei și colonialismului, 
dar ele au de acum experiența 
necesară pentru aceasta. El a sub
liniat că lupta împotriva colonia
lismului și pentru lărgirea relații
lor comerciale și progresul țărilor 
în curs de dezvoltare constituie 
o sarcină imediată a organizației 
mondiale.

CARACI — Reprezentanții 
organizațiilor studențești din Pa
kistanul de vest au adoptat, tn 
cadrul unei consfătuiri care a 
avut loc la Caraci, hotirirea de a 
continua greva studenților, înce
pută în luna decembrie anul tre
cut, pînă cînd autoritățile le vor 
satisface revendicările. Se știe că 
studenții cer, printre altele, revi
zuirea legii cu privire la tnvăță- 
mînt, reducerea cu SO la sută a 
taxelor pentru învățănunt, elibe
rarea studenților arestați.

ATAC AL FORȚELOR 
PATRIOTICE ÎN APRO

PIEREA SAIGONULU1

SAIGON — Trupe ale frontu
lui de eliberare din Vietnamul 
de sud au declanșat un nou atac 
in noaptea de 19 ianuarie contra 
unui post militar, situat la numai 
45 kilometri sud-est de Saigon. 
In urma atacului prin surprin
dere, au fost omoriți 9 oameni din 
regiunea postului militar, înregi- 
strindu-se, de asemenea, impor
tante pierderi materiale de par
tea trupelor guvernamentale. Se 
pare că în ultimul timp forțele 
Frontului de eliberare națională 
din Vietnamul de sud adoptă o 
nouă tactică de luptă. Ele lovesc 
prin surprindere punctele unde se 
găsesc trupele guvernamentale și 
apoi dispar fără a se ști direcția 
sau locul de refugiu.

Starec sănătății lui Wiston 
Churchill indică o nouă slăbire 
accentuată a sistemului circu
latori al bolnavului. Un purtă
tor de cuvînt ol Asociației me
dicilor britanici a declarat că, 
boala lui Churchill „se îndreap
tă, probabil spre stadiul ei IinaT. 
In fotografie: In fața locuinței 
Iui Churchill numeroși ziariști 
așteaptă noutăți asupra evolu
ției stării sănătății fostului pre
mier englez, in vîrstă de 90 

de ani

WASHINGTON. — Admini
strația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA.) a 
anunțat joi că unul din aparatele 
instalate pe bordul satelitului 
Afariner-4“ a încetat de a mai 
funcționa Ia aproximativ două 
săptămîni după lansare. Acest a- 
parat trebuia să permită retrans
miterea pe pămint a unor infor
mații cu privire la particulele e- 
manate de Soare.

NASA a făcut cunoscut că 
„Mariner-4“, care a fost lansat la 
28 noiembrie spre Marte, a par
curs pînă joi o distanță de 93 mi
lioane mile și urmează să treacă 
la o distanță apropiată de Marte 
la 14 iulie, cînd va retransmite 
pe Pămint o serie de fotografii 
ale acestei planete.

INDONEZIA : Tinere tete din insula Jawa învățînd să cînte la popularul instrument „game- 
lan’
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DIFICULTĂȚI 
BELGIENE

n viața politico-socială din Bel
gia au loc evenimente nu lipsite 
de importanță. Deși se referă, 
aparent, la sectoare diferite, ele 
au o semnificație comună in- 
dicînd o stare de tensiune în 
perspectiva electorală (alegerile 

generale urmează să aibă loc în primăvara 
aceasta).

Este vorba în primul rînd despre accentua
rea polarizării politice interne, ceea ce pre
supune eșecul coaliției guvernamentale care, 
proclamînd o orientare politică „moderată", 
a dus de fapt o politică cu accente mai mult 
spre dreapta. Conflictul a izbucnit în sînul 
Partidului socialist belgian din care „aripa 
de stingă", cum o denumesc comentatorii, 
s-a desprins formînd Partidul socialist al 
muncitorilor. Importanța acestei acțiuni este 
explicată prin prisma tradiționalului „spirit 
valon". „Socialiștii de stînga au fost în an
samblul lor — scrie „NOUVELLE OBSER- 
VATEUR" — mai de stînga decît partidul 
lor". Această situare „mai spre stînga" își 
are însă și ea contextul ei. Este vorba des
pre evoluția suferită de Partidul socialist în 
ultimii ani. în același articol se scria : „Este

vorba de conflictul clasic, între o minoritate 
de avangardă înrădăcinată în oarecari basti
oane muncitorești și un mare partid pe care 
EXERCITAREA PUTERII l-a constrâns în 
mod fatal la prudență, încetineală și la com
promisuri în ce privește caracterul și amploa
rea reformelor de structură". în fapt, este 
vorba de o renunțare la pozițiile de opoziție 
față de burghezie și de o adaptare la meca
nismul „exercitării puterii" în statul capi
talist.

Regăsim aci unele similitudini cu situația 
laburistă (după alegerile parlamentare) în 
care majoritatea comentatorilor semnalează o 
serioasă discrepanță între promisiunile elec
torale și politica guvernamentală. Dar pe lin
gă aceste calcule politice și conflicte în 
cercurile oficiale în Belgia procesul este mult 
mai adine. Sciziunea partidului socialist sur
vine după o serie de avansuri ale forțelor 
democratice. Ultimele alegeri (municipale, în 
octombrie 1964) au consemnat pierderi ale 
coaliției centriste (cu 10—20%). Se pare că 
alegătorii și-au manifestat în felul acesta 
deschis nemulțumirea față de „ceea ce ei con
sideră a fi inerția guvernului în problemele 
de bază, politice și economice ale țării", 
(„CRISTIAN SCIENCE MONITOR").

Această inerție s-a manifestat în forme 
diferite dar ea a amplificat în ultima vreme, 
în mod deosebit, conflictele economice și 
sociale din țară. Este vorba nu numai des
pre conflictul de muncă din portul Anvers 
care a provocat imobilizarea unui număr de 
250 de vase și care a amplificat temerile 
față de o eventuală „reacție în lanț". Acest 
conflict survine în contextul unei multitudini 
de dificultăți pe planul relațiilor dintre mun
citori și patroni. Sindicatele formulează re
vendicări în industria de prelucrare a petro
lului, în sectorul minelor de cărbuni.

Aceste revendicări se axează pe modifica
rea salariilor în funcție de indicele costului

vieții. Este vorba de faptul că Belgia par
curge, împreună cu celelalte țări din Piața 
comună, o zonă de inflație, existând o ade
vărată competiție între prețuri și salarii. In 
aceste împrejurări, „reglementarea" la care 
s-a ajuns, de pildă, în privința muncitorilor 
portuari de la Anvers, nu poate fi apreciată 
ca definitivă. Cel mult ea va duce la o nouă 
serie de frămîntări sociale.

Formarea unui nou partid în Belgia de 
către socialiștii de stînga survine, prin ur
mare, într-un moment complex. Viitorul par
tid, după cîte reiese din aprecierile presei, 
nu se va limita la a fi un „partid valon". 
El intenționează să se unească cu grupurile 
similare din Bruxelles și Flandra. Observa
torii politici sînt de părere că acest lucru 
va duce la o nouă ascuțire a înfrutărilor elec
torale. Ei exclud în orice caz o formulă poli
tică bipartită după alegeri (creștin-sociali și 
socialiști) luînd în considerare mai ales o 
configurație tripartită (inclusiv liberalii), în 
același timp însă — și acest lucru este intere
sant — știrile din Bruxelles iau în conside
rare o eventuală „moderare" a liniei politice 
post-electorale.

Aceste cîteva semne de întrebare care gre
vează peisajul politico-social belgian își au și 
unele confirmări (sau mai curind coinciden
țe) pe planul politicii externe. Se consideră 
oarecum simptomatic faptul că tocmai în a- 
ceastă perioadă ministrul de externe Spaak a 
enunțat ideia soluției politice în Congo, in- 
tensifieîndu-se în mod pronunțat divergen
țele americano-belgiene în problemele con
goleze.

Situația internă belgiană ocupă însă, evi
dent, un loc precumpănitor. Elementele pe 
care le conține sînt însă atît de diferite, atît 
de contradictorii, îneît este deosebit de difi
cil un pronostic asupra evoluției viitoare.

P. NICOARA
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