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IMBOLD SPRE NOI SUCCESE!

Proletari din toate țările, uniți-văl

cînleia
u profunde senti
mente de bucurie 
și justificată mîn- 
drie a primit po
porul nostru, în
tregul tineret Co
municatul Direc

ției Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea Planu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne pe anul 1964, anul 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei noastre.

Rezultatele însemnate obți
nute în dezvoltarea economiei, 
oglindite în Comunicat, de
monstrează încă odată că apli
carea neabătută a politicii de 
industrializare socialistă, pro
movată cu consecvență de 
partidul nostru, este singura 
cale care asigură lărgirea și 
perfecționarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, con
stituie temelia trainică pentru 
creșterea armonioasă, în ritm 
susținut, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru 
făurirea unei vieți mereu mai 
bune tuturor celor ce mun
cesc. Realizările importante 
obținute în anul 1964 în dez
voltarea economiei naționale 
și în Creșterea necontenită a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc se adaugă înfăptui
rilor remarcabile ale poporului 
nostru, în efortul susținut pen
tru traducerea în viață a 
obiectivelor trasate de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R.

în anul care a trecut, pe
nultimul an al șesenalului. 
planul producției globale, in
dustriale a fost îndeplinit în 
proporție de 102,6 la sută, cres- 
cînd cu 14,1 la sută față de 
anul 1963. în cei cinci ani ai 
șesenalului care s-au scurs 
ritmul mediu anual de creș
tere a producției globale in
dustriale a fost de 14,8 la 
sută, față de circa 13 la sută 
prevăzut în Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., 
pentru întreaga perioadă a 
planului de șase ani.

însemnate creșteri s-au ob
ținut în ramurile principale 
ale industriei de care depinde 
dezvoltarea proporțională, me
reu ascendentă a întregii eco
nomii naționale. Fată de anul 
1959, producția miiloacelor de 
producție a crescut de 2,1 ori, 
cu un ritm mediu anual de 
creștere de 16 la sută. Ritmuri 
superioare s-au înregistrat în 
industria chimiei, hîrtiei și ce
lulozei (24 la sută). în indus
tria energiei electrice și ter
mice (18,8 la sută), în produc
ția construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor (18.2 la 
sută).

Oamenii muncii, tineretul 
patriei noastre, au luat cuno
ștință cu bucurie de succesele 
obținute de muncitorii, tehni
cienii și inginerii industriei 
construcțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor care în 
anul 1964 au depășit nivelul 
producției globale prevăzut 
prin Directivele Congresului 
al III-lea al partidului pentru 
anul 1965.

Totodată producția bunuri
lor de consum a fost în 1964 
mai mare cu 80 la sută față de 
1959 și s-a realizat un ritm 
mediu anual de creștere de 
12.5 la sută. Aceasta a însem
nat pentru populația patriei

noastre cantități sporite de țe
sături, încălțăminte, mobilă, 
ulei, conserve de came și le
gume, de produse lactate etc.

Așa cum reiese din Comuni
cat în anul care a trecut, trei 
sferturi din sporul producției 
industriale a fost obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncit în anul 1964 produc
tivitatea muncii a crescut cu 
10 la sută față de 1963. Aceste 
rezultate sînt o urmare fireas
că a măsurilor luate de partid 
de promovare sistematică a 

în toate 
pentru o 
capacită- 
a tehnicii

progresului tehnic 
ramurile industriei, 
mai bună folosire a 
ților de producție și 
noi cu care au fost dotate în
treprinderile, de ridicare con
tinuă a calificării cadrelor.

Bogat este și bilanțul reali
zărilor obținute de poporul 
nostru în domeniul agricultu
rii. Cifrele cuprinse în Comuni
cat vorbesc despre întărirea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii, despre consolidarea 
economică - organizatorică a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. La sfîrșitul anu
lui 1964, parcul de mașini a- 
gricole număra 74 400 tractoare 
fizice, 63 500 semănători me
canice, 35 200 combine pentru 
cereale păioase etc. Acesta a 
făcut posibil ca volumul lucră
rilor executate de SALT, să fie 
de 3,2 ori mai mare față de 
1959. Continua mecanizare a 
agriculturii, lucrarea pămir.tu- 
lui după metode științifice 
și-au spus cuvîntul și in pro
ducțiile obținute. în perioada 
1960—1964 cu toate că condi
țiile climaterice nu au fost fa
vorabile în toate regiunile 
țării, s-a obținut în medie 
pe an o producție totală de 
cereale de 103 milioane tone, 
față de 93 milioane tone me
dia anilor 1955—1959. la fica- 
rea-soarelui 495 mii tone, față 
de 314 mii tone, la sfecla de 
zahăr 2.9 milioane tone, față 
de 2,1 milioane tone.

Din fondurile statului s-a 
realizat în anul care a trecut 
un volum de investiții de 37.4 
miliarde lei. cu 11 la sută mai 
mare decît în 1963. Ca urmare 
a măsurilor luate de partid si 
guvern, lucrările de constructs 
și de dare in funcțiune a noi
lor obiective s-au desfășurat în 
condiții mai bune decît în 
anul precedent. S-a intensifi
cat ritmul de industrializare a 
construcțiilor prin punerea la 
dispoziția șantierelor a unor 
cantități sporite de prefabri
cate și de utilaje, ceea ce a 
permis mărirea gradului de 
mecanizare a lucrărilor, s-a 
îmbunătățit asigurarea șantie
relor cu documentația tehnică 
și ritmul aprovizionării cu ma
teriale, a crescut calificarea 
cadrelor ceea ce a dus la îm
bunătățirea calității construc
țiilor executate. în anul care a 
trecut, în toate ramurile in
dustriale au fost date în func
țiune importante capacități de 
producție.

Eforturile pe care oamenii 
muncii le depun pentru dez
voltarea economiei naționale, 
pentru obținerea unor produ
se de înaltă calitate la un 
preț de cost scăzut, pentru 
creșterea continuă a produc
tivității munci se răsfring

direct în viața de fiecare zi 
a întregului popor. Potrivit 
Hotăririi C.C al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P Romîne, din iunie 1964, 
cu privire la majorarea sala
riilor la toate categoriile de 
salariați, reducerea unor cote 
de impozite pe salarii și creș
terea plafonului de salarii în 
funcție de care se acordă alo
cația de stat pentru copii, pî
nă la sfîrșitul anului trecut, 
majorarea salariilor s-a apli
cat în industria alimentară, 
industria ușoară, industria
materialelor ce construcții, 
industria de prelucrare a
lemnului, silvicultură, gospo
dăria comunală, telecomuni
cații. pentru cadrele militare, 
învățătorilor și educatorilor 
din în vă țămîntnl elementar și 
preșcolar, personalului ele
mentar. mediu și auxiliar sa
nitar. pentru lucrătorii din 
presă. Piuă la sfîrșitul acestui 
an. acțiunea de ma; crane 
salariilor va cuprinde și 
lariații celorlalte ramuri 
economiei naționale- în anul 
care a trecut, salariul real a 
crescut cu aproape 2 la sută, 
fiind mai mare decît in 1959 
cu 28 la sută. Paralei a cres
cut și volumul desfacerii de 
mărfuri cu 8 la sută, in com
parație cu anul precedent, ș. 
cu 75 la sută fhță de anul 
1959.

Pe temelia trainică a succe
selor obțtoue in dezvoltarea 
economiei, a sporit venitul na-
țional 

Storirl

Carnet electoral
Pentru cei care votează

prima oară
PITEȘTI (de la corespondentul nostru). — La Casa alegătorului 

in Cîmpulung-Muscel a avut loc o întîlnire cu tinerii care votează 
rima oară. Peste 500 de tineri de Ia Uzina mecanică, Școala peda- 
ogică și din alte întreprinderi și instituții ale orașului l-au ascultat 
e tov. Gîrtan Alexandru, prim-secretar al comitetului orășenesc de 
artid, care le-a vorbit despre marea grijă a partidului pentru t±e- 
tul patriei, despre condițiile minunate în care muncește și învață 

ineretul, despre dreptul tinerilor ca cetățeni majori ai țări.
în continuare a urmat un frumos program artistic dat de ele-. . 
Iii medii și de formațiile artistice de amatori de la Uzina mecanică.

PROGRAME CULTURALE

DEDICATE ALEGERILOR
In cinstea alegerilor 

la 7 Martie, în o- 
șui Cernavodă se 
regătesc bogate ma- 
itestări cultural-artis- 
ce. Astlel, sub con-
ucetea 
rășenesc 
omitetul 
.T.M., în
u consiliul de

comitetului 
de partid, 
orășenesc, 

colaborare 
con- 

:ere al casei de 
ltură au elaborat o 
rie de conferințe pe 
me ca: „Alegerile, 

veniment important 
viața poporului no- 

,Dreptul de a 
fi ales”, 

noștri'
lege și a 
Candida fii
c. Cîteva dintre a- 
stea au și fost pre- 
ntate la casele ale

atorului din oraș.
Tradiționala „ștale- 
culturală" inifiată cu

ani în urmă de Casa 
de cultură din Cerna
vodă va prezenta a- 
cum Ia casele alegă
torului, prin progra
me adecvate, imagini 
ale realizărilor obți
nute de oamenii mun
cii din raion sub con
ducerea organizațiilor 
de partid, în cei pa
tru ani care au trecut 
de la alegerile din 
1961. Brigăzile artis
tice de agitație, de 
pildă, ale căror texte 
sînt elaborate de ce
naclurile literare din 
oraș, au și pregătit 
spectacolele : „Votul 
fericirii", „Azi votea
ză fiecare', „Votăm 
din toată inima", „Vo
tul nostru", „Zii-i 
brigadă că e sărbă
toare" și „Hai la vot

măi irățioare". In re
pertoriile formațiilor 
artistice de cmatori 
sînt cuprinse și sce
netele într-un act 
„Așa cere politica". 
„Majurul Secărică fa
ce alegeri 
Tudorache, jos 
rache". în care 
flectă falsitatea 
rilor din trecut.

De asemenea, 
vor mai organiza 
alte manifestări 
turale ca simpozioane, 
concursuri pe tema 
„Cine știe, răspunde", 
prezentarea unor cărți 
despre alegerile din 
trecut și azi etc.

și „Sus 
Tudo- 
se re
alege-

se 
si 

cui

BONCOTA 
NICOLAE 

activist cultural

folcloric în turneu
CLUJ (de la corespondentul 
stru). — Ansamblul folcloric al 
giunii Cluj, aflat într-un turneu 

raionul Cîmpeni, a prezentat, 
cent, un spectacol în această
calitate dedicat alegerilor de la 
Martie. Alte spectacole vor fi 
ezentate în Abrud și Baia de

Arieș. Tot în cinstea acestui eve
niment, un grup de actori și cîn- 
tăreți de la Teatrul Național și 
Opera de Stat din Cluj pregătesc 
un montaj intitulat „Votăm pen
tru fericire" cu care se vor de
plasa în numeroase comune din 
regiune.

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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• Și „recordistele" pot 9 
produce mai mult lapte ■
— Însemnări despre 
tinerilor îngrijitori

Imale de la G.A.S. 
regiunea Iași

I
* „Titanic-vals"

(Carnet cinematografic)
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• Poșta redacției
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Extinderea

procedeelor

tehnologice moderne

L
In industria textilă

1965.

Plăci fibrolemnoase
R. P. Romine pentru pardoseli

(Agerpres)
(Agerpres)

In regiunea lași

sate“

La Poiana Brașov, zăpada căzu tă din belșug atrage zilnic sute 
de tineri

,,Luna cărții la

CRONICA ACTUALITĂȚII
Foto: O. PLECAN

cultural - educative!
Exigența prezentă în toate activitățile

„Scînteia tineretului
(ContiuMre i* pcc. * IIl-z

IN INDUSTRIA CONSTRICȚIILOR DE MAȘINI. RRO 
DCCTtA REAEJZATA M 1964 ESTE MAI .MARE DE- 
crr cea «tr» azuta a plarul sesenal pentru 
AXUL 1965. CONSTRICTORII DE MAȘLNZ DIN 
TARA NOASTRA AI REl$/T CA, PE LINGĂ MAȘINI 
SI UTILAJE. SA TREACA $J IA PRODUCȚIA DE 
UNII TEHNOLOGICE COMPLETE. CEEA CE REPRE
ZINTĂ O NOUA TREAPTA. SUPERIOARA. IN DEZ

VOLTAREA ACESTEI RAMURI

zina de tractoare din Brașov, puternică cetate a 
industriei noastre socialiste, este o înaltă școală a 
muncii, în secțiile căreia peste 3 000 de tineri mun
cesc și învață zi de zi cum să aplice mai bine me
todele avansate de lucru, folosind prețioasa expe
riență de muncă și viață a muncitorilor în vîrstă, a 
comuniștilor. Despre acest colectiv de tineri mun

citori, in paginile ziarelor s-au scris numeroase articole, în
semnări, portrete, și din toate acestea, apărute de-a lungul ani
lor, se poate închega cu ușurință o cronică vie a uzinei în 
acești ani, o cronică în care adesea, la loc de cinste, este citată 
organizația U.T.M , în a cărei permanentă atenție stau proble
mele privind viața și munca tinerilor din uzină.

în cele ce urmează, ne vom opri doar asupra unei laturi a 
activității organizației U.T.M. — preocuparea ei pentru viața 
culturală a tineretului din uzină.

Iată ce scria un reporter al 
ziarului nostru în numărul din 20 
aprilie 1963 : „Am în față un plan 
de perspectivă de un fel deose
bit. El prevede măsurile, princi
palele acțiuni privind viața cul
turală a tinerilor din uzină, pînă 
în 1965: cu cît vor crește for
mațiile artistice și sportive, cum 
se vor dezvolta cercurile de ini
țiere în artă, cîți vor termina li
ceul seral și cîți vor absolvi fa
cultatea, cu cit va crește numărul 
cititorilor și cu cît al spectatori
lor. Și, privind în acest plan in
teresant, mi se părea că am în 
fața mea pe acel tînăr de peste 
trei ani care va fi terminat li
ceul și va merge la facultate,

care va fi parcurs ciclul de lec
ții și expuneri la cercul de mu
zică, care, acumulînd o bogată 
experiență de muncă va fi mîn- 
dria sectorului în care lucrează, 
pe acel tînăr pe care azi l-am lă
sat la începutul multor activități 
folositoare pentru el și întregul 
colectiv. Drumuri spre cultură și 
artă... Ele trebuie lărgite necon
tenit, așa îneît asemenea forme 
de educație estetică și de educa
ție comunistă a tineretului, să 
cuprindă cele mai largi mase ale 
tineretului uzinei".

Pe tînărul acesta văzut de re
porterul anului 1963 în mijlocul 
unor preocupări atît de largi, in
teresat în primul rînd de conti-

nua perfecționare a muncii lui, 
dar și de ridicarea neîncetată a 
nivelului său cultural-științific 
l-am găsit recent în aceeași uzi
nă, în secțiile ei numeroase, 
l-am întîlnit numele pe panou
rile de onoare ale fruntașilor. Cu 
el seamănă, fără îndoială, Mușat 
Constantin, Popescu Gheorghe, 
Fătu Aurel, Tudose Ion, Dobro- 
geanu Dumitru, Iorga Nicolae, 
Dinu Nicolae, Lucii Mihai, și 
mulți alții, printre care, desigur, 
în primul rînd toți cei 324 de 
utemiști fruntași ai uzinei, în cin
stea cărora nu de mult a avut 
loc un frumos carnaval al tine
retului.

Pentru a completa imaginea 
acestui tînăr entuziast și instruit 
de care scria reporterul anului 
1963 este necesar să adăugăm că 
în acest an, 878 de tineri învață 
la liceul seral și la facultăți, 1 735 
sînt înscriși la cursurile de ridi
care a calificării, 1 609 urmează 
cursurile învățămîntului de partid 
și cursurile învățămîntului politic 
U.T.M. E de la sine înțeles că 
unor tineri stăpîni pe meseria lor, 
care învață mereu, se instruiesc

Lucrările sesiunii generale 
a Academiei

Lur.i dimineață, au început în 
Capitală lucrările sesiunii ge
nerale a Academiei R- P. Ro
sine.

La lucrări, în afara membri
lor Academiei, participă mi
niștri, conducători ai unor or
ganizații centrale, ai institute
lor de cercetări ale Academiei 
și ai unor institute departa
mentale, cercetători științifici, 
cadre didactice din invăță- 
mintul superior și alți oameni 
de știință și cultură.

La ședința de dimineață 
an participat tovarășii Emil 
Bodnăraș și Leonte Răutu.

Lucrările sesiunii generale 
au fost deschise de acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne.

La primul punct, al ordinei 
de zi, acad. Dumitru Dumitres
cu, secretar-prim al Academi
ei R.P. Romîne, a prezentat da
rea de seamă privind activita
tea Academiei pe anul 1964. 
Acad. Ilie Murgulescu a pre
zentat apoi proiectul planului

de activitate al Academiei pe 
anul 1965.

în continuare au început 
dezbaterile asupra dării de 
seamă pe anul 1964 și pro
iectului de plan pe 1965.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
sînt înscrise, de asemenea, 
dezbaterea proiectului lucrării 
de prezentare a Academiei 
R.P. Romîne și a unităților sa
le, confirmarea președinților 
unor secții științifice, alegerea 
de noi membri ai Academiei, 
decernarea premiilor Academi
ei R.P.R. pe anul 1963.

Institutul de cercetări forestiere, 
în colaborare cu alte institute din 
țară, a pus la punct, iar acum ex
perimentează un nou sortiment de 
plăci fibrolemnoase, care poate fi 
folosit drept pardoseală la locuin
țe. Astfel de pardoseli au și fost 
montate în cîteva apartamente 
construite în Capitală, iar în ur
ma observațiilor făcute de benefi
ciari s-a trecut la îmbunătățirea 
executării lor.

Pe lîngă înlocuirea parchetului, 
pardoselile din plăci fibrolemnoase 
asigură o mai bună izolare termi
că și fonică. Pentru a avea un 
interior al locuințelor cît mai 
plăcut, noul produs este impreg
nat cu coloranți în diferite nuan
țe.

Urmărite pe glob și pe atlas, 
cunoștințele de geograiie se 
fixează mult mai bine. (In 
fotografie : elevi ai Școlii 
generale de 8 ani din satul 
Ghermănești, raionul Bîrlad)

Foto : N. STELORIAN

neîncetat în cadrul diverselor 
forme de învățămînt, nivelul su
perior al manifestărilor și acți
unilor culturale — indiferent de 
care dintre ele ar fi vorba (de la 
simpla recenzie la club, pînă la 
spectacolul de amatori cu opera 
„Trandafirii Doftanei") li se pare 
nu numai ceva firesc, dar cer ca 
aceste acțiuni culturale, obliga
toriu, să fie concepute cu exi
gență, la un înalt nivel calitativ.

★
încercăm să reconstituim ase

menea activități al căror grad su
perior de pregătire și realizare să 
corespundă exigențelor de care 
vorbim. Despre activitatea cercu
lui literar, a cineclubului, a unor 
formații artistice (colectivul de 
operă) de aici s-a scris și s-a vor
bit mult, și pe bună dreptate. 
Există aici o pasiune reală pen
tru artă și acesta e un rezultat 
al „zestrei" culturale bogate pe 
care au asimilat-o mulți tineri în 
anii aceștia. Cînd comitetul 
U.T.M. a conceput, sub îndruma
rea organizației de partid din 
uzină, o acțiune menită să răs
pundă cerințelor educației comu-

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). — In bibliotecile comunale 
și sătești din regiunea Iași sînt 
peste 2 milioane de volume. Anul 
trecut 288 750 cititori ai bibliote
cilor au citit 2142 932 cărți. 
„Luna cărții la sate" va oferi ci
titorilor din regiunea Iași nume
roase manifestări. La multe 
biblioteci sătești și comunale din 
raioanele Pașcani, Hîrlău, Iași, 
Negrești, Vaslui, Huși, Bîrlad se 
vor organiza șezători literare cu 
temele: „Cartea care mi-a plăcut", 
„Din viața scriitorului preferat",

niște a masei largi de tineri, el 
a pornit tocmai de la nivelul a- 
cestei atitudini culturale, iar des
fășurarea ei a dovedit că a fost 
pregătită cu deosebită atenție, 
obținînd aprecierile tuturor (sim
pozionul „Eroismul în muncă și 
viață").

Reportajele membrilor cercului 
literar, filmul realizat de cine- 
club, versurile care au fost reci
tate, scenetele scrise de membri 
ai cercului literar, cîntecul și 
dansul au reușit să facă din acest 
interesant simpozion o manife
stare realizată la un înalt nivel 
educativ, la care au participat cu 
deosebit interes cei mai mulți 
din tinerii uzinei. Comitetul 
U.T.M. recomanda astfel, el în
suși, o treaptă superioară de exi
gență de pe care tinerii, cei 
peste trei mii, să aprecieze, să 
judece manifestările educative 
ulterioare.

Același grad de exigență a fost 
stimulat de o bună parte a activi
tății artistice din uzină și, mai 
recent, de spectacolul remarca
bil cu „Trandafirii Doftanei" 
prezent la cel de-al VlI-lea con-

„Eroi și fapte din carte", con
cursuri „Cine citește, folosește" ; 
consfătuiri cu cititorii pe tema 
„Cum m-au ajutat cunoștințele 
din cărți în munca de fiecare 
zi" ; întîlniri între scriitori și ci
titori, seri de întrebări și răspun
suri, consfătuiri ale bibliotecari
lor cu cititorii, convorbiri între 
posesorii unor bogate biblioteci 
personale, expoziții și prezentări 
de cărți, recenzii, medalioane li
terare, care vor fi organizate la 
fiecare din cele 946 de biblioteci 
comunale și sătești din regiune.

curs. Dintre alte asemenea „pîr- 
ghii“ ale exigenței cultivate în 
rindul tuturor membrilor organi
zației U.T.M. mai amintim, bună
oară, acel frumos carnaval al 
fruntașilor organizat recent, spre 
sfîrșitul lunii ianuarie a a- 
cestui an.

Gradul de influențare a unor 
astfel de manifestări bine con
cepute și pregătite la nivelul 
exigențelor celor mai buni tineri 
din uzină, este fără îndoială, cel 
pe care trebuie să-l urmărească 
în permanență comitetul U.T.M. 
al uzinei. Iată de ce oricine poa
te formula întrebarea firească : 
este acest nivel al exigențelor 
superioare urmărit în mod cu
rent, în activitatea de fiecare zi 
a comitetului U.T.M., ori el este 
caracteristic numai unora dintre 
aceste acțiuni ?

Să urmărim, pe cîteva etape, 
ce fel de răspuns se poate da 
uneori acestei întrebări.

Există, ca metodă de lucru,

C. STĂNESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Și „recordistele
pot produce mai mult lapte

erma de vaci a 
G.A.S. Tutova, re
giunea Iași, numără 
în prezent 317 ca
pete. Cuprinde ani
male valoroase. Pro
cesul de ameliorare

este în plină desfășurare. Pentru 
a se ține o evidență perfectă a 
capacității lor de producție, vaci
le au fost împărțite în două gru
pe mari. în cadrul fermei lucrea
ză două brigăzi de îngrijitori- 
mulgători. Prima e condusă de 
tînărul Ion Ciubotaru, iar a doua 
de Gheorgbe Volf. Preocupați ca 
nivelul producției de lapte să 
crească mereu, îngrijitorii au pus 
în aplicare o serie de metode 
științifice avansate. Vacile au fost 
împărțite în funcție de greutatea 
corporală și producție, în loturi 
omogene de cîte 13—15 capete 
fiecare. în grajduri loturile sînt 
dispuse, de la un cap la altul, 
după posibilitățile de producție : 
3 000—3 500, 3 500—4 000 litri și 
peste 4 000 de litri. în cadrul lo
turilor mulgătorii și-au format 
cîte două-trei grupe. Pornită de 
pe aceste baze, întrecerea socia
listă care se desfășoară în acest 
sector are un caracter stimulativ, 
concret. Ținta fiecărui îngrijitor 
este să se mențină mereu în frun
te.

Comunistul Ion Balcîza are 26 
de ani. Lucrează aici de peste 
patru ani. Cînd și-a luat lotul de 
vaci în primire, frații Vasile și 
Ștefan Onici, utemiști ca și el 
atunci, dețineau recordurile pro
ducției; cîte 2 800 de litri pe cap 
de vacă furajată. Balcîza pornea 
de la producții mai modeste. Ju- 
nincile îngrijite de el, nou intrate 
în lactație, dădeau o producție 
medie anuală de lapte de 2 000 
de litri. Firește, era greu să-i a- 
jungă pe cei doi Onici. Dar nu 
imposibil. Studios, cu ochii me
reu la... metodele vecinilor lui cu 
mai multă experiență, Balcîza a 
hotărît să facă totul pentru a-i 
ajunge pe fruntași. Văzîndu-1 în
drăgostit de meserie, Onicii, 
ceilalți îngrijitori, l-au sprijinit cu 
fapta și povața. I-a venit în aju
tor și organizația U.T.M. I-au 
fost recomandate cărți, broșuri, a 
fost îndrumat să se înscrie la 
cursurile zootehnice. Tînărul în
văța, lucra exemplar. Ochiul lui 
a început să vadă cît valorează 
fiecare animal, care e perspectiva 
de producție a fiecărei vaci. Și-a 
alcătuit în lot trei grupe. Una 
dintre ele o formau „Țiganca*,

„Frunza", și „Galiana". Pe aces
tea a hotărît să le țină sub obser
vație permanentă. Și a făcut 
„descoperiri" interesante. în anul 
1962 toate cele trei vaci au avut 
cam aceeași producție : 3 400 de 
litri. Pe lot a obținut 3 250 de 
litri. Dar erau mulți îngrijitori 
înaintea lui: frații Onici, Con
stantin Duca. Gheorghe Palade 
și alții.

A modificat rațiile, a stabilit 
cu exactitate tainul fiecărui ani
mal, respectînd indicațiile ingine
rului zootehnist, și programul zil
nic de grajd. în 1963 cele trei 
vaci „recordiste" s-au detașat una 
de alta : „Țiganca" dă 4 889 de 
litri, „Frunza" — 3 702 litri, „Ga
liana" — 3 353 litri. Crește și 
producția întregului lot la 3 750 
de litri. La bilanț se calculează 
producția medie pe întreaga fer
mă : 3 300 de litri, cu 100 de li
tri mai mult decît era planificat 
pe cap de vacă furajată. Balcîza 
obținuse de la lotul său cele mai 
ridicate producții. Tovarășii lxii 
l-au felicitat cu căldură. La în-

lapte decît „Frunza", are de data 
aceasta rații mai reduse decît a- 
ceasta din urmă și decît „Ga
liana".

— Crezi că e bine ? — a în
trebat Onici.

— Da ! „Țiganca" se apropie 
de limita capacității ei, pe cînd 
„Frunza" și „Galiana" au resur
se mai mari.

— După ce cunoști ?
— După multe : conformația 

fizică, produșii fiecăreia, vîrsta, 
puterea de asimilare, procentul 
de grăsime.

— Astea le știm și noi. Mi se 
pare că ai tu alte „secrete" — 
a zis cu oarecare neîncredere 
Ștefan Năstase. Lasă că ștra eu 
ce am de făcut

— Dacă știi, spme-ne și nonă.
— Nu, întîi să fac eu experi

ența și pe urmă vom vedea.
Și oamenii an trecut la treabă. 

Au hotărît însă să fie mai atsnfc 
la ceea ce le-a demonstrat frun
tașul. Și Balcîza și-a conl nnat 
experiența. Rezultatele as ine
dit că observațiile dnirului tețrt-

însemnâri despre munca 
tinerilor îngrijitori de animale de la G.A.S 

Tutova, regiunea lași

ceputul inului 1964 tmerh îngri
jitori de inimile își ttabtleic o- 
biechve noi. își in ngiș»enta 
concrete în întrecerea k*-*»*-»?* 
Principelui nțqMnt colectiv 
a fost: să obțină ca 100 de ten 
mai mult lapte pe cap de voci 
furajată, si redoc* prețul <fe cot 
al litrului de lapte co 0.03 ki. 
Balcîza a împărtășit metodeâe te 
și celorlalți. S-a despnao 
ales corelația dintre lot —
— rații — stadml de geatațâe al 
fiecărei vaci.

— Cu cît știi ma precs care 
e perspectiva de prodnete a fie
cărui animal, cu arit așugi — a 
spus Balâza. Pentn 
tie de aceasta aleii
pe luni, decade și cLar de la zi 
la zL Trebsre si observ, totul ți 
să-ti notezi totul

Și Balcîza a iVmi.Hi at cum 
procedează d b alcătuirea rațe
lor pentru fiecare vacă și 
în parte. A dat exemplul celor 
trei reoordste. Toți iagri^toru aa 
observat Insă un lucru. Ci „Ț>- 
ganca*. care fa 1963 dăduse ca 
aproape 1200 de ktri mas moh

nbțterl pe

fa

ei •anc

POȘTA
REDACȚIEI

STĂNESCU CL AUDIT — 
elev, str. 30 Decembrie, Rm. 
Vîlcea.

Primul film romînesc a fost 
prezentat în anul 1912. Este 
vorba de „Războiul indepen
denței", realizat din inițiativa 
lui Grigore Brezeanu, cu 
concursul marilor actori Con
stantin Nottara, Vasile Tonea- 
nu, Aristide Demetriad, Ro- 
mald Bulfinski, Aurel Barbe- 
lian, Petre Liciu etc. Au ur
mat apoi filmele : „O intîini- 
re la Monte Carlo" (1919). „Pă
cală amorezat" (1924), „Lache 
în harem" etc., care vorbeau 
singure despre nivelul artistic 
impus creatorilor din vremea 
aceea de către „producătorii" 
care-i finanțau.

Din anii aceea se pot cita și 
alte filme : „Păcală" (1924 — 
realizat după nuvela lui I- L. 
Caragiale), „Venea o moară 
pe Șiret" (1929, — inspirat
după romanul lui M. Sado- 
veanu), „Ciuleandra" (1930 — 
primul film sonor romînesc), 
care însă nu se ridicau 
nivelul operelor literare 
pective.

Despre filmul romînesc 
artă și industrie se poate 
bl abia după Eliberarea 
triei. Pentru prima dată, 
menii muncii au devenit 
de film : brigadierii de 
Șantierul Bumbești Livezeni 
(„Răsună valea"), țăranul („în 
sat la noi"), lupta clasei mun
citoare între cele două răz
boaie mondiale („Nepoții gor
nistului") etc. în anii regimu
lui democrat-popular s-au 
realizat peste 85 de filme ar
tistice de lung metraj, aproa
pe 2 000 de filme documenta
re, numeroase filme de dese
ne animate și păpuși- Multe 
din acestea — „Valurile Du
nării", „Tudor", „Străinul". 
„Codin" — au obținut premii 
și distincții la concursurile 
internaționale.

tutui pedagogic de 2 ani — 
curs fără frecvență — tre
buie să Cți încadrat în 
eîmpul muncii ca învățător 
sau 
sele I—IV. Candidații pen
tru
re trebuie să aibă diploma de 
maturitate și recomandarea 
secției de invâțămînt din ra
ionul respectiv. Dumneavoas
tră vă puteți înscrie la insti
tutul perlag~g f din Cluj.

Probele ce concurs pentru 
examenul de admitere sînt 
următoarele:

— Limba romină — scris și 
oraL

— Matematică — scris și 
oral

— Istoria RPJL — oral
— Muzica — oral

suplinitor pentru cla-

examenul de admite-

la 
res-

ca 
vor- 
pa- 
oa- 

eroi 
la

DINU D. GEORGEL — 
membru în cooperativa agri
colă de producție Dăscălești, 
raionul Rimnicu Sărat, regi
unea Ploiești.

Firește, și dumneavoastră 
puteți trimite materiale ziaru
lui nostru. încercați insă sa 
realizați în loc de 6 știri, 
care enunță doar cite o pro
blemă, neargumentată pină la 
capăt, un singur material bine 
documentat cu date și fapte 
semnificative. Vorbiți-ne in 
viitoarele corespondențe despre 
acțiunile care au loc în aceas
tă perioadă in comună și la 
care contribuie tinerii. Iată, 
de pildă, cîteva teme ce ma
teriale, care ar evidenția pre
ocupările actuale ale tinerilor 
cooperatori: transportul gu
noiului de grajd in platforme
le din cîmp, curățatul livezi
lor, cesfundatul viței de vie, 
modul în care se desfășoară 
învățămintul agrotehnic

Arătați pe larg cum sînt or
ganizate aceste acțiuni, cum 
se desfășoară, pentru a trans
mite din experiența bună și 
altor cititori.

TODERAȘ ALEXANDRU 
— comuna Delureni, regiunea 
Crișana.

Pentru ca să urmați Insti-

TRANCIUC GHEORGHE — 
str. Bucovinei, nr. 65 — Ro
man.

Școli tehnice sanitare cu 
secții dentare există în orașe
le București, Craiova, Ora
dea, Cluj, Brașov, Iași, Bacău, 
Tg. Mureș. Dumneavoastră vă 
puteți înscrie la școala tehni
că sanitară din Bacău.

Pot frecventa aceste școli 
numai absolvenții școlilor 
medii de cultură generală, cu 
sau fără diplomă de maturita
te. Pentru examenul de admi
tere, veți susține probe scrise 
și orale la anatomie și chimie, 
iar la fizică numai oral.

Limita de vîrstă pentru a- 
ceastă școală este de 25 ani.

Studiile durează 2 ani.
Vă dorim succes !

e

yO3 KAA

să redreseze situația. De aici toți 
au tras concluzia că orice cerce
tare. orice încercare trebuie să 
aibă o bază științifică. Acest caz 
aparte n-a influențat prea mult 
rezultatele îngrijitorilor de ani
male de aici. în 1964 producția 
medie pe cap de vacă furajată a 
fost de 3 420 de litri ; cu 220 de 
litri peste 
mai mare 
lectiv luat în întrecerea socialis
tă la începutul anuIuL Răminea 
însă un fapt de care trebuia ținut 
seama : producția medie de lap
te putea fi mai mare.

A început un nou an de mun
că. Analirind posibilitățile. tinerii 
îngrijitori de vad de la GA_S 
Tutova și-au luat noi a-.zaian> 
te In întrecerea socialistă. Cel 
mai important: să obțină cite 
3 500 de litri de lapte pe cap de 
vacă furajată in loc de 3 300 cît

și cu 20 de litri 
angajamentul ct>-

nex urc cea de-a zecea plat
formă

na dintre «c:. aniie impar -
aife ofe cryar_ labei U.T_M
jr coopertiîjvti cjncolă ce

i coauma
fo. reg.unea .Argeș.
ste GT.rresarea tinerilor ță-
zni coopercfori Ia transpor-
zi ț: oepozitarea la cîmp.
i peoftorine. a întregii can-
tăți de i.ngrășânunte orga-
see. In fotogra.lie: se cune-

Foto : I. TEOHARIDE

fost »-

Primăvară 
făurar

in.

CONSTANTA. — (de la co
respondentul nostru) :

Prim&vtna dă semne eviden
te si acesta este un motiv în 
zs de grabă pentru cei care 
zregitesc veșmintul flota! al 
7 io ralul ui De aceea, în aceste 
z-e. in serele și răsadnițele a- 
cooente de la Eforie Nord și 
C;n<:ar'a se lucrează intens. 
Pine acum s-au semănat bego- 

satvie $i nenumărate alte 
soiuri de Hori si plante orna
se-.:aie. Din florile semănate 
r.z. timpuriu s-au repicat deja 
100 060 tire. Anul acesta, pen
tru ornamentarea litoralului, se 
vor produce aici 1 500 000 de 
Dori în 25 de varietăți de mă
rime ți culori diferite. Pentru 
odimatizurea răsadurilor, îna
inte de plantare, s-au amenajat 
răsadnițe încălzite pe o suptâ
rzii de 4 600 m.p. Printre nou
tățile florale ale viitorului se
zon estival se numără și 120 
de palmieri, aflați acum in re

tire o parte au înflorit

In vizită la Muzeul Zambaccian

In regiunea
CLUJ (de Ia corespondentul 

nostru)
In regiunea Cluj. în urma mă

surilor luate de sfaturile popu
lare a sporit numărul unităților 
medico-sanitare. Amil trecut au 
fost date în folosință în localită-

Cluj, crește rețeaua sanitară
țile rurale și urbane o stație de 
colectare și conservare a sîngelui, 
o policlinică, 6 farmacii etc. Prin 
contribuția voluntară a populației 
din mediul rural, au fost con
struite, în ultimii 4 ani, 36 de 
noi unități medicale, dispensare, 
case de naștere, staționare pentru

copii și altele iar alte 42 unități 
au fost renovate. In cei 20 de ani 
de la eliberare, numărul unități
lor sanitare din regiune a cres
cut cu 684. Numărul paturilor a 
crescut în acești ani de aproape 
3 ori. A sporit mult și numărul 
cadrelor medicale.

n anumite cazuri, 
ecranizarea nu se 
poate lipsi de cu
loarea specifici a 
mediului cercetat, 
dar adaptările după 
Caragiale se pot 

lipsi foarte bine de ea. Colosala 
forță a limbii e aici elementul 
care trebuie să orienteze și mo
dul ecranizării, iar dialogul „spu
ne" totul mai bine și mai adine 
decît orice ambianță viu colo
rată (în treacăt fie spus, chiar 
cînd nu e violentă, culoarea în
tr-o ecranizare după, să zicem, 
„D-ale carnavalului" n-are ce 
căuta, cu atît mai puțin în „mo
mente"). Marele dramaturg ro- 
mîn e poate unul dintre puținii 
autori care se pretează la ecra
nizări moderne, fără acea încăr
cată arhivistică cu care ne-au 
obișnuit regizorii care l-au abor
dat. Sigur că e mai simplu să 
umpli ecranul cu cartoane colo
rate, scene mustoase de vioiciune 
pestriță, ori să etalezi cîteva zeci 
de costume în defilări intermina
bile ca să pretextezi apoi că ai 
„plasticizat". Cuvîntul, însă, scos 
din asemenea maldăre „plastice" 
are fatal o sonoritate vătuită, dacă 
nu e de-a dreptul gîtuit, sufocat. 
Preluarea, în ecranizări, a operei

caragialești într-un spirit arheo
logic indică, dacă nu mimetism 
epigonic, pedanterie estetică. Un 
regizor profund nu va cerceta 
arhiva — costum, culoare, pentru 
a „ilustra" detalii de bîlci ome
nesc etc. — ci va încerca să 
recreeze sensurile replicii inițiale 
cu alte imagini decît cele din de
corul teatral, într-o viziune fil- 
mică originală.

Iată însă o comedie din fondul 
clasic romînesc la a cărei ecrani
zare, prima satisfacție — nu 
mică, dacă ne amintim recidivele! 
— e legată de renunțarea la pe
licula colorată. Alb-negrul e fără 
îndoială mai sugestiv și, conse
cința imediată, e că se valorifică 
„culoarea" cuvîntului, a replicii. 
Dar, o dată cu mărturisirea aces
tei satisfacții la care se adaugă 
cea produsă de jocul majorității 
interpreților, puține altele mai 
pot fi prilejuite de ecranizarea 
comediei lui Tudor Mușatescu. 
Nu se poate contesta faptul că 
versiunea cinematografică n-a 
trădat acuitatea observației tipo
logice ori truculența replicii, că 
n-a preluat cu fidelitate critica 
politicianismului burghez, a de
magogiei ridicole. Scene întregi 
au indiscutabilă valoare autono
mă și în plus, maniera prim-pla-

nului pune în evidență compoziții 
remarcabile (Gr. Vasiliu-Birlic, 
Silvia Fulda, Coca Andronescu). 
Mica dramă a lui nea Spirache 
e compusă de artistul poporului 
Gr. Vasiliu-Birlic într-o surprinză
toare manieră modernă. Persona
jul își manifestă cu oarecare a- 
plomb complexitatea, sfidînd dis
prețuitor compătimirea. Cîteva 
gesturi în plus despart excelent 
condiția lui socială modestă și

Televiziune

— Aici 1'03 KAA... Apel gene
ral... Apel general.

Emite stația colectivă a Radio
clubului Central din București.

Pe căile nevăzute ale eterului, 
chemarea zboară spre toate con
tinentele, peste toate meridianele 
pămintului, către toți radioama
torii, ca un salut, ca un mesaj de 
prietenie.

în jurul aparatelor ctțiva ti
neri așteaptă cu respirația oprită, 
cu inimile zvîcnind de emoție. 
Operatorul răsucește abia percep
tibil butoanele, întoarce contacte, 
„pipăe" cu antena prin văzduh. 
Deodată în difuzor răsună brusc 
o voce copilărească, puțin răgu
șită :

— YO3 KAA, aci TU 2 AJ. 
Sînt Omar din Abidjan — Coasta 
de Fildeș. Vă salut dragi prieteni. 
Emit pe stația...

Și într-o clipă distanța de mii 
de kilometri a dispărut iar tînărul 
Omar, de pe călduroasa coastă 
scăldată de valurile Atlanticului, 
se află parcă aid, dincolo de pîn- 
za difuzorului. Prietenii discută 
despre realizările lor tehnice, des
pre minunatul sport al undelor.

Faptul nu este ieșit din comun. 
La Radioclubul Central se stabi
lesc zilnic zeci și sute de astfel 
de legături cu radioamatori de pe 
toate continentele. Zeci de tineri 
stau aplecați asupra microfonului 
seu a manipulatorului Morse. Iată 
dieta radiolegături rare, pentru 
stabilirea cărore este nevoie de 
multă răbdare și pricepere: ra
dioamatorul Gheorghe Craiu (in
dicativ individual YO3 RF) a vor
bit cu stația CR6 DU din Ango
la ; Mihai Popescu (YO3 UZ) a 
trăit marea bucurie de a intra tn 
legătură cu radioamatorul Cor
nel Simionescu (YO3 SCIMM) de 
pe vasul romînesc Galați, care 
pescuiește în apele Atlanticului, 
iar Ștefan Fenio a stabilit o le
gătură cu stația 601 KM din Mo
gadiscio — Somalia.

vreme : din Japonia pentru YO2 
BB, 3 RI și 4xF; din Oceania 
VK 2 EX pentru YO6 EU; din 
arhipelagul Chagos pentru YO6 
AW și altele. Din Groenlanda, 
Antartica, Cuba...

— Cîte asemenea cărți de con
firmare ați primit in anul care a 
trecut ?

— Acest lucru e foarte greu de 
spus. Greutatea lor se măsoară 
în... sute de kilograme.

Numai în săptămîna aceasta, la 
biroul nostru au fost primite peste 
10000 de cărți de confirmare. Și 
aceasta n-a fost săptămîna cea 
mai bogată.

Multe din aceste scrisori sînt 
primite pentru stația colectivă 
YO3 KAA, a Radioclubului Cen
tral.

MARȚI 2 februarie 1965
18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune. Propilena — de ing. Ga- 
vril Muscă, director la Combinatul 
petrochimic — Ploiești. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Știți să 
desenați, copii ?! : „Cînd stăpinul 
nu-i acasă". 19,30 — Numere de 
circ. 20,05 — Șah. 20,20 — Romi- 
nia pe meridianele lumii (film do
cumentar). 20,40 ~
știință : 
de ing. 
21,00 — 
meo și 
George Ranetti. In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteorolo
gic.

Cinematografe
CAN-CAN (film pentru ecran 

panoramic) rulează la Patria (u- 
rele 9,30; 12,30; 15,30 18,30 ; 21,30'-. 
TITANIC—VALS rulează Ia Re
publica (orele 9,30: 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21), București (orele 
9 30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21), 
Grivița (orele 10; 12,15; 15,30, 18;
20.30) , Modern (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45). PAULA CAP
TIVA rulează la Luceafărul (ore
le 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Feroviar (orele 9,15, 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (ora
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30) . DRACUL ȘI CELE ZECE
PORUNCI (cinemascop) rulează la 
Carpați (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16). YOKMOK rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15), Flamura (orele 10; 12; 16; 
18; 20). MOSCOVA — GENOVA 
rulează la Festival (orele 945; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 10; 12,15; 15,30; 18;
20,30). RĂZBUNĂTORUL (cinema
scop) rulează la Victoria (orele 10; 
12; 14, 16; 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 10; 12; 15; 17; 19; 21). SĂL
BATICII DE PE RIUL MORȚII (ci
nemascop) rulează la Central (ore
le 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
(cinemascop) rulează la Lumina 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). POVES
TE NEINVENTATĂ rulează la 
Union (orele 16; 18,15; 20,30), Fla
căra (orele 15,30; 20,30).

Construcții 
Constantin 

Emisiune de 
Ju’ieta la

Emisiune de 
pneumatice, 
Grigorescu. 
teatru : Ro- 
Mizil — de

10 000 de scrisori
Dacă veți ruga pe un radio

amator să vă vorbească despre 
activitatea lui, vă va prezenta al
bumul de QSL-uri. Sînt cărțile de 
confirmare a legăturilor stabilite, 
cartonașe de mărimea unei cărți 
poștale, purtînd inițialele stațiilor 
emitente, numele radioamato
rului. Este o lege nescrisă, în 
acest sport, ca după ce con
vorbirea radio s-a terminat, 
operatorul să completeze cu gri
jă QSL-ul și să-l trimită celui cu 
care a vorbit.

La Radioclubul Central sosesc 
zilnic cărțile de confirmare pen
tru toți radioamatorii din țară și 
tot prin radioclub pleacă micile 
scrisori în străinătate. Există aici 
un birou special care se ocupă cu 
această problemă. L-am întîlnit 
aici pe tovarășul Mihai Popescu, 
indicativ YO3 UZ, prin mîna că
ruia trec toate aceste prețioase 
cartonașe.

— Ați putea să ne dați cîteva 
QSL-uri care confirmă legături 
mai greu de stabilit ?

— Sînt numeroase aceste exem
ple. Iată cîteva, sosite în ultima

ralilor partidelor burgheze al 
căror spirit afacerist e întruchi
pat ae avocatul Nercea, un 
„geambaș de deputați", după cum 
mărturisește. Sigur că, în raport 
cu arivismul politic al soției, 
soacrei și fiicei (Sarmisegetu- 
za) personajul e superior mo
ral, dar asta nu-l scutește pe 
interpret de o viziune critică, se
sizabilă mai ales într-o perma
nentă notă zeflemistă a eroului.

Comedia aceasta nu suferă, 
decît în puține cazuri, de subțiri
mea interpretărilor actoricești și 
în orice caz insatisfacția parțială 
nu vine de aici. Maniera abordă
rii arheologice a comediilor — și 
nu numai a lor! — care se pre
tează reconstituirii în detaliu a

Carnet cinematografic
disprețuită, de secreta conștiință 
a superiorității lui omenești, în
temeiată, cum se știe, pe o mare 
generozitate. Scepticismul în ma
nifestarea sa față de politica 
partidelor „istorice" vine din- 
tr-un dispreț camuflat pentru au
torități. Acest neadaptat care re
fuză categoric propria candidatu
ră, rezistînd presiunilor familiei, 
rupînd afișele cu poza lui de 
candidat și asigurîndu-și cu can
doare cetățenii că ar fi un candi
dat fără merite este de fapt sin
gurul om cinstit în fauna electo-

cadrului (mai ales acest atît de 
specific tîrg, oraș de provincie, al 
cărui aer prăfos e speculat în 
cantități inadmisibile) ascunde un 
pericol real, acela al excesului de 
detalii, chipurile, caracterizante.

Fenomenul înregistrării exterio
rului tipic e clasic în literatură, 
de la Balzac încoace. Grija pen
tru detaliu și descrierea lui me
ticuloasă nu sînt însă caracteri
zante in sine, ci grație modului 
de alegere și a perspectivei din 
care e văzut. Intr-o carte cum e 
„Enigma Otiliei" sugestia ruinei

De la sala de Morse 
la YO DX

în sala de telegrafie a radio- 
clubului cursurile s-au încheiat. 
Peste 60 de tineri răsfoiesc revis
te, discută, cercetează buletinele 
radioclubului. E greu să te des
parți de acest sport odată ce l-ai 
îndrăgit. Azi se poartă discuții a- 
prinse în jurul concursului YO 
DX. Această competiție interna
țională de unde scurte, organiza
tă de Comisia Centrală a Sportu
lui Radio din țara noastră, s-a 
încheiat de curînd. La ea au par
ticipat peste 500 de stații din 21 
de țări, iar punctajul maxim a 
fost obținut de un sportiv din 
țara noastră: Victor Vazian — 
XO7 DO, care a reușit să stabi
lească, în cadrul concursului, le
gături cu 188 de stații din 46 de 
țări. El este deținătorul unui mare 
număr de diplome, romînești și 
internaționale, printre care și di- 

toate continen-ploma „Lucrat 
tele".

Cu cîțiva ani în urmă, Victor 
Vazian era elev ' 
grafie, sala Morse, iar azi indica
tivul său — YO7 DO — este cu
noscut în toată lumea.

Peste oraș s-a lăsat de mult în
serarea. La radioclub e liniște. 
Dar dacă asculți cu atenție, din 
sala unde este instalată stația, se 
aud chemările repetate ale opera
torilor.

— Apel general... Apel gene
ral... Transmite YO3 KAA.

în sala de tele-

PROGRAM PENTRU COPII — (di
mineața ora 10); LA PATRU PAȘI 
DE INFINIT (după-amiază) rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 18.15; 
20,30). Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30). ROM1NIA PE MERIDIA-
NELE LUMII, CETĂȚILE CHI-
MIEI, O NOAPTE LA CASA
SCÎNTEII, TEMELII DE OȚEL,
PREFAȚĂ LA UN POEM ru-
lează la Timpuri Noi (orele
10 — 21 în continuare). CÎN-
TÎND IN PLOAIE rulează la
Ciulești (orele 9,30; 12; 15; 17,30: 
20), Aurora (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). CEI TREI MUȘ
CHETARI (cinemascop) rulează la 
Înfrățirea între popoare (orele 
10,30; 15,15; 19). EROI CURAJOȘI 
CA TIGRII rulează la Cultural (o- 
rele 16; 18,15; 20,30), Colentina 
(orele 16; 18,15; 20,30). CLIMATE 
(cinemascop) rulează la Dacia 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). UN NOU 
GHILGAMEȘ rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Pacea (o- 
rele 16; 18, 20). ȘAPTE ANI DE 
CĂSNICIE (cinemascop) rulează 
la Crîngași (orele 16; 18,15;
20,30). VIATĂ UȘOARĂ rulează 
la Bucegi (orele 10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). JUDECĂTORUL DE 
MINORI rulează la Unirea (orele 
11; 16; 18,15; 20,30), Munca (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45). AH, EVA I 
rulează la Tomis (orele 9,30, 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mi
orița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45). LOCOTENENT CRIS
TINA rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). ÎNTILNIRE CU SPI
ONUL rulează la Populat (orele 
16; 18,15; 20,30), Drumul Sării

20). CALA-
18,15; 

(orele 15,30; 17,45; 
BUCH rulează Ia Arta (orele 15; 
17,45; “-*•
15,30; . . , ___________
LOS (cinemascop) rulează la Mo
șilor (orele 15,15; 17,45; 20,15).
MARIA rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20). UMBRELELE DIN
CHERBOURG rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30). ȘEFUL ru
lează la Rahova (orele 16; 18,15; 
20,30), Ferentari (orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45). SOȚIE PENTRU UN

ru- 
17;

20,30), Cotroceni (orele
18; 20,30). DRUM PERICU-

18,30;' 20,45). SOȚIE PENTRU 
AUSTRALIAN (cinemascop) 
lează la Progresul (orele 15;
19; 21). CU MÎINILE PE ORAȘ ru
lează la Lira (orele 16; 18,15;
20,30).

din filmCadru 
sufletești e precedată, pentru a 
o vesti, de descrierea cu rafina
ment estetic a unei paragini ex
terioare, a cadrului deci. Ritmul 
e firesc și concordant. Lucrul nu 
se mai petrece a doua oară, a 
treia ș.a.m.d. Lăsînd la o parte 
exagerarea posibilă într-un film, 
să zicem, cu o narațiune istorică 
(superproducțiile de epocă) ma
niera arheologică e inadecvată ci
nematografiei din pricina necesi
tății de ritm. In „Titanic-vals" 
cea dinții discrepanță e toc
mai aceasta : cadrul, strada, de
talii edilitare urmărite stăruitor 
și, în general, elemente statice 
fac obiectul unui adevărat studiu 
alăturat însă, paralel cu exerci
țiile de virtuozitate ale unor in- 
terpreți excelenți. In ciuda apă
sării pe detalii exterioare perso
najele nu par a fi ale locului toc
mai din cauza excesului, a aglo
merării. Interpreții „ies" adesea 
din cadru iar funcția globală a 
ecranului se anulează. Avem în 
față cîteva izbutite portrete, dar 
nu o lume. In cazul acesta am fi 
preferat spectacolul filmat. E 
ușor de înțeles, în același timp, 
de ce dintre scenele de interior 
multe sînt izbutite, sugestive. A- 
colo se poate face fără pic de 
stînjeneală teatru. Am avut însă 
senzația că de îndată ce ușile în
căperilor se deschid, interpreții

coboară de pe scenă ca să facă 
film într-un cadru nou, dar spa
țiul acesta a fost rău dimensionat 
și ornat. „Compunerea" lui su
feră de schematism pentru că 
exactitatea detaliilor diverselor 
scene nu e subordonată unei vi
ziuni cinematografice decise. E- 
cranizarea poate avea utilitatea 
educativă a unui document expus 
maselor largi dar caracterul ei hi
brid, nedecis, impune atenției 
valorificarea cinematografică a- 
decvată a valorilor dramaturgiei 
romînești. Trebuie subliniată ad
mirabila interpretare a Silviei 
Fulda, femeie din mica burghe
zie al cărei spirit de parvenire 
operează la momentul oportun 
(cînd se vede avansînd pe scara 
socială grație unei nesperate moș
teniri) radicalizarea vorbirii și a 
manierelor proaspetei bogătașe. 
Secondată de cealaltă ipostază a 
fetei de provincie cu iubire mare 
și suflet generos (interpretă : Mit- 
zura Arghezi), Coca Andronescu 
realizează printr-un joc mobil, 
plin de excentricitățile reclamate 
de personaj, figura „mondenei" 
provinciale, tip de proveniență 
caragialescă (precum sînt și al
tele din personajele acestei co
medii).

MIHAI COSTEA



fruntașul
A

in
întrecerea

socialistă

inerii din Mara
mureș ca și cei din 
alte regiuni ale țării, 
cunosc bine Uzina 
..UNIO" din Satu 
Mare datorită mași
nilor și utilajelor 

miniere fabricate aici. In toate 
sectoarele există aceeași preo
cupare : asimilarea de noi uti
laje cu performanțe tehnice 
superioare, perfecționarea și 
îmbunătățirea calității produ
selor. De la începutul a- 
nului și pînă acum, unităților 
miniere le-au fost expediate 
trolii, ventilatoare de mină, 
transportoare și piese de 
schimb în valoare de aproape 
1 milion lei. Firește, succesele 
aparțin colectivului uzinei, 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor care își dăruiesc pri
ceperea, inventivitatea, drago
stea de muncă realizării unor 
produse de cea mai înaltă ca
litate.

Un asemenea om adine pre
ocupat de marca uzinei este si 
strungarul Alexandru Bereți. 
Deși tînăr, el se numără de 
mulți ani printre fruntașii în 
întrecerea socialistă. Este sti
mat și apreciat pentru seriozi
tatea cu care își îndeplinește 
îndatoririle, pentru comporta? 
rea sa în mijlocul colectivului 
de muncă, pentru grija cu care 
se ocupă de tot ce-l înconjoa
ră. Pentru aceste merite, la a- 
dunarea care a avut loc în sala 
cinematografului „Popular", el 
a fost propus candidat al cir
cumscripției electorale nr. 9 
Satu Mare Nord în alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională.

Andrei Magyar, muncitor la 
Fabrica „Drum nou" — pre
zent la această adunare — 
spunea printre altele: „Locu
iesc în circumscripția unde 
candidează tov. Alexandru 
Bereți. Este la fel de cunoscut 
și de apreciat și de cetățenii 
din cartier, pentru participa
rea activă la acțiunile obștești

Cinematografia 
romînească 

la festivaluri 
internaționale

Agenda cinematografică interna
țională consemnează In această 
lună mal multe festivaluri la care 
va participa șl cinematografia ro- 
mlnească.

La invitafia Comitetului de or
ganizare a Festivalului etnografic 
șl sociologic de la Florenfa, stu
dioul „Al. Sahia' va prezenta po
emul cinematografic „Marile emo
ții mici'. Tot în vederea acestei 
competiții au mai fost selecționate 
scurt-metrajele „Meșteșug mile
nar’, și „C-așa-i jocu-n Făgăraș'.

Fe ecranul unei alte cunoscute 
manifestări internaționale — Fes
tivalul filmului științific de la 
Bruxelles — vor rula documenta
rele „Sub aripa vulturului' șl 
„Lumea din beznă'.

La Festivalul international de 
la Oberhausen vor putea ii vizio
nate in premieră mondială „Con
certo grosso* și „Surisul' — 
film Închinat vieții și bucuriei de 
a trăi, precum și alte creații, cum 
ar fi „Temă cu varia/iuni' și „Ar
ta monumentală'.

Cinematografia romînească va fi, 
de asemenea, prezentă, la Festiva
lul filmului comic de la Viena și 
Ia Festivalul internațional al fil
mului sportiv de la Cortina 
d'Ampezzo.

(Agerpres)

Exigența — prezentă în toate activitățile cultural - educative!
(Urmare din pag. I)

obiceiul redactării unui plan co
mun de activitate a clubului, ela
borat de comitetul U.T.M., îm
preună cu comitetul sindical. A- 
nalizînd acest plan reiese că mo
bilizarea ar fi singura contribuție 
a comitetului U.T.M. pentru rea
lizarea lui. Ca și cum tovarășii 
din comitetul U.T.M. ar spune : 
„principalul e să vină tinerii la 
club; ce li se oferă acolo — nu 
ne mai privește. Noi doar i-am 
mobilizat!“ Ca și cum activita
tea clubului n-ar avea aceleași 
țeluri, aceleași exigențe ca și cea 
a U.T.M.-ului. Sînt oare alese cu 
cea mai mare grijă manifestările 
programate la club și destinate 
tinerilor ? Răspund toate aceste 
manifestări exigențelor și cerin
țelor muncii de educație ? Sînt 
ele bine organizate ? U.T.M.-ul 
cu ce-ar putea contribui ? Modul 
în care a fost conceput planul 
comun (deci și cu participarea 
U.T.M.-ului) de activitate al clu
bului nu dă răspuns la aceste în
trebări firești. Sînt trecute acolo 
„întâlniri între fruntași și inova
tori", „Spectacole cu formațiile 
artistice", „Vom organiza seri 
de odihnă", „Vom intensifica re
petițiile la formațiile noastre" și 
încă altă serie de „vom...", lip
sind însă cu desăvîrșire măsuri,

pe anul 1964
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La Stațiunea experimentală horticolă Cluj, a fost creat un nou «o: de ®d_- Ia 
fan Oprea, director științific adjunct, cercetează calităL* frortv —
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organizate în cartier. Susțin 
propunerea făcută de a ne re
prezenta în forul suprem al 
patriă".

Nicolae Dragoș, Rezso Oroș, 
Berghi Ștefan și mulți alți vor
bitori s-au referit în cuvîntul 
lor la dezvoltarea pe care au 
cunoscut-o în ultimii ani în
treprinderile din Satu Mare. 
In perioada 1951-1964 pe harta 
"industrială a orașului Satu 
Mare au apărut noi obiective 
industriale dotate cu o tehnică 
moderr.ă, cum sînt Fabrica de 
confecții Mondiala", Fabrica 
„Solidaritatea", Fabrica de pii- 
ne, Combinatul „1 Mai“ etc. 
Cele existente s-au dezvoltat 
și modernizat. S-au efectuat 
construcții pe o suprafață de 
peste 5 000 m.p. In anul 1964 
producția fabricii a fost de 43 
ori mai mare față de 1948, iar 
productivitatea muncii de pe
ste 6 ori. Proporția produselor 
de calitatea I a fost de 99,6 la 
sută, deci cu 2,1 la sută mai 
mare decit se planificase. Ca 
urmare, ritmul mediu anual de 
creștere a producției globale 
între anii 1948—1964 a fost de 
28.7 la sută. In această perioa
dă, productivitatea muncii pe

Comuna Dăbuleni se află 
în apropierea Dunării. Este 
îndeajuns să amintești numai 
că un sat se află la margmea 
unei ape și. firesc. îți a- 
par în minte păminturi fertile. 
Dar aici lucrurile nu stau în
tocmai așa. Dăbulenii se gă
sește în zona nisipurilor 
niet

Ani și ani nisipurile 
găseau întrebuințare 
bună. Griul și perii 
mănat în aceste terenuri de-a- 
bia dădeau 500—600 kg la hec
tar. De la o vreme însă pă- 
mînturile ce dormeau sub 
stratul roșietic al nisipurilor 
a început să dea vlagă viță 
de vie și pomilor. La munca 
oamenilor de a da o întrebu
ințare gospodărească pămân
turilor lor le-a venit în spri
jin în urmă cu doi ani ingi
nera Alexandra Stefănescu. O 
dată cu știința de a se recolta 
de pe fiecare palmă de pămînt 
recolte tot mai mari, inginera 
a adus și entuziasmul tinereții 
ei. La îndemnul ei s-a extins 
în anul trecut vita de vie pe 
alte zeci de hectare. O altă su
prafață de circa 30 de hectare 
improprie altor culturi va fi 
plantată anul acesta cu viță 
de vie.

Țăranii cooperatori din Dă- 

'Arerpra

detalii pentru punerea la punct a 
pregătirii acestor manifestări, ca
racterul concret al întregului 
plan. (Faptul că o perioadă clubul 
n-a avut director ar fi trebuit să 
fie un motiv în plus pentru comi
tetul U.T.M., de a se fi preocu
pat mai intens și mai îndeaproa
pe de activitatea tineretului la 
club !. Dar în condițiile în care 
comitetul U.T.M. nu știe ce se 
petrece la club, este sigur că ni
velul exigențelor de care vor
beam mai înainte dispare).

★
Pentru a sugera natura preo

cupărilor pe care trebuie să le 
aibă comitetul U.T.M. în vederea 
orientării spre acțiuni concrete, 
pregătite la nivelul exigențelor de 
care vorbeam, vom da un singur 
exemplu. Organizația de bază 
U.T.M. de la turnătorie a organi
zat un concurs pe tema „Trecu
tul istoric al uzinei". O astfel de 
temă poate fi valorificată la un 
înalt grad de eficacitate educa
tivă, iar la ilustrarea ei puteau 
fi cuprinși toți tinerii uzinei. Bio
grafia uzinei e plină de fapte 
emoționante pe care muncitorii 
vîrstnici le cunosc din proprie ex
periență. La imaginea repartizării 
absolvenților școlii profesionale 
de azi, tovarășul Victor Oprea,

cap de salariat a crescut față 
de 1948 de 4 ori.

Urbanistica orașului a cu
noscut, de asemenea, mari 
transformări. Au fost constru
ite blocuri de locuit cu aproa
pe 1 000 de apartc-ner.te. Au 
luat ființă 27 sxrăzx noi, iar 
suprafața celor asfaltate ăe 
la 18 222 mp în 1944 a ajuns 
în prezent la 170 300 mp. Au 
fost amenajate 10 parcuri pe 
o suprafață de 89427 mp iar 
valoarea muncilor patriotice 
efectuate de cetățeni in 1964 
s-a ridicat la aproape 3 
lioane lei.
Enumerarea realizărilor 

semnate in cifre ar putea con
tinua cu zeci ri zeci de exem
ple. Ele dovedesc fftija parti
dului nostru pentru conzisM 
înflorire a tuturv- regăulor. 
orașelor și satelor patriei.

Mulțumind pentru încrede
rea acordată, strungarul Ale
xandru Bereți, purtătorul ste
luței de fruntaș ir. întrecerea 
socialistă, s-a angajat si a- 
ducă o si mai mare coutriburie 
la înfăptuirea aarcimtor tra
sate de partid.

T CERÂTE.ANU
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au fost pregătite 
prin sacrificii nu- 
luptă eroică. Ace- 
dețin amintiri din

alătura evocator situația grea a 
intrării în uzină înainte de 1944, 
atunci tind pentru un singur post 
concurau 70 de oameni. Pe ac
tualul parc al uzinei, atunci ade
vărat tîrg de dughene și barăci, 
oamenii așteptau angajarea pe la 
porți, aproape de carcera uzinei. 
Filele luminoase de azi ale bio
grafiei uzinei 
de comuniști 
meroase, prin 
iași comuniști 
primii ani ai uzinei care-și clădea 
noua istorie pe ruine (în 1945 
peste 75 la sută din uzină era 
ruinată). Același tovarăș Oprea 
Victor conducea spre poartă pri
mul tractor romînesc, iar Eroul 
Muncii Socialiste, Ilie Trandafi- 
rescu, turna primul motor al pri
mului tractor romînesc. Dar isto
ria acestei mari uzine socialiste 
poate continua în zeci și sute de 
pagini. Ținînd seama de forța 
educativă a acestei istorii, o ini
țiativă cum e cea a comitetului 
U.T.M. de la turnătorie trebuie 
larg extinsă, pregătită sub diver
se forme, ea ar putea fi chiar o 
acțiune permanentă desfășurată 
la club prin grija comitetului 
U.T.M. In fiecare an, absolvenții 
școlii profesionale fin toamna tre
cută 192) intră într-o uzină a c4-

cri
n Wr

rei istorie veeAe a acW Htob 
s-o cmooKi. pere-, a yrr» r-t- 
diția ș> prestigscd mtn cefccw 
în care tnt-i

Dragmteu pntn aaearrie. <*»- 
ciplina in producție sfat oipesrfa 
ale comportăm iPtârsăn nuta
tor care trebui ai stoa ti per
manență m cienm ciTitrraJi i 
U.T.M. Pregătirea tutor KteUți 
care să reflecte gr prin foma tor 
de desfășurare exigențele deoee 
bite cultivate in masa tor-' « to
nurilor este o datorie pe "nare--ti 
a comitetului V.T.M. CTovarișa 
Diaconescu Eccterina. rrebri z 
comitetului, care rârp marfa de 
resortul cultural. povestea as de
gajare cum se desfășoară to se-dt 
tineretului diverse focuri distrac
tive, din care am reținut ci o- 
biectiveie în farul cărora te aae- 
nifesta „distracție" emu— cioco
lata, sticla, sfoara etc. Ce fel ce 
.Jocuri" sînt ccestea nu e nevoie 
să spunem, atât doar ei e faexpls- 
cabilă maniera de a renunța la 
cerințe impuse de exigențe deve
nite azi elementare .

Dările de seamă prezentate de 
comitetele U.T.M. ale organiza
țiilor de bază din uzină la adu
nările generale de alegeri scot în 
evidență preocuparea atentă a 
acestora față de disciplina in pro
cesul de producție. Pentru a 
ilustra spiritul senat in care ti- 
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•aerii cncltzeozi propria lor acti
vitate ‘și tocmai un asemenea 
sperii trebuie si fie criteriul exi
gențelor tuturor manifestărilor, 
tndsrereni unde s-ar desfășura 
eie merită citat un adevărat re- 
:bz=itoriu al absenței nemotivate 
de fa lucru făcut de tinerii de la 
turnătorie. In fața unei analize 
necruțătoare s-au aflat Popa 
Gheorghe, Kilcsh Godfrid, Chi- 
ocșcă Vasile, Marzel Will, Comșa 
Aurel. Ei nu sînt mulți, dar opi
nia colectivă, educată și stimulată 
permanent, e o forță de a cărei 
prezență comitetul U.T.M. pe 
uztnă trebuie să țină seama și în 
alegerea acțiunilor pe care le or
ganizează, în exigența cu care le 
pregătește. Nu poți, după ce sute 
de tineri participă la un simpo
zion despre eroism, la o întâlnire 
cu fruntașii uzinei, ori la vizio
narea unui spectacol ca „Tranda
firii Doftanei", după ce constați 
că tinerii înșiși și-au mărit exi
gența față de oricare aspect al 
activității la care participă, să 
lași să se desfășoare tot felul de 
„jocuri distractive", puerile, re
cenzii șablon sau alte mărunte 
„acțiuni" plictisitoare, care n-au 
nici o legătură cu gradul ridicat 
al exigenței masei de tineri!

Experiența bună acumulată de 
organizația U.T.M. de la uzina

imbold

Firuwi se i* "-«a 
99S» te prrzr: 
•nrrrw“ tnra deirJAr 
sar a tentei evorvarR națjo- 
saX a erejaes- nrretulm de 
tn. al oanffirc msneii, pia
ne! oe ssat pe asul 1965 pre- 
rede o creștere a producție: 
m-dustrîale cu 13 la sută față 
de 1*54, a productivității 
muncii ea 9 la sută, iar vo- 

3ul investițiilor va însuma 
miliarde Ies — cu 11 la su- 
isai mare dect în anul 

trecut.
Intrind te anul 1965. ulti

mul ar. al sesenalului. colecti
vele de caTf - ai mxmdi și-au 
lua: angajaxuente mccrete in 
producție, au staîxbt măsuri
le tehnicx zțkt ■ ra tori ce me
nite să asigure îndeplinirea si 
depășirea sarcimlor de plan la 
toți indicii și la un înalt ni
vel calitativ. Acum, eforturile 
tuturor sînt îndreptate spre 
traducerea în viață a angaja
mentelor luate, spre îndepli
nirea planuhn.

Folosind experiența bună a- 
eumulată în anul care a tre
cut. cezvcltind-o. organizații
le U.TAL din industrie, trans
port. construcții, au datoria 
de a desfășura o largă muncă 
poîitieă pentru mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea 
mică și la toți indicatorii 
pianului de producție

A.;, rum -- s-bliniăl Rcnto* 
ra C.C- al PMR, un obiectiv 

realizarea 
pe anul 
ridicarea

în toate
la nivelul celor mai bune pro
duse similare de pe piața mon
dială. Organizațiile U.T.M.

de tractoare, faptul că din 1963, 
pînă acum, tinerii de aici au avut 
prilejul să asiste ori să participe 
la spectacole artistice de o ținută 
frumoasă, la manifestări în care 
preocupările lor cele mai profun
de au găsit răspunsuri competen
te, tocmai datorită conținutului 
educativ valoros al acestora, pre
zența cercurilor de educație este
tică în viața tinerilor din uzină 
— toate acestea sînt argumente 
care pledează împotriva manifes
tărilor și acțiunilor minore, ca și 
a stilului formal de a concepe 
multe din acțiunile cultural-edu
cative.

Faptul că un comitet U.T.M. 
dovedește că poate organiza ac
țiuni a căror calitate e indiscuta
bilă, dar trece cu indiferență pe 
lingă altele, care coboară exigen
ța, ca și acela că poate sesiza 
probleme care interesează masa 
largă a tinerilor, dat în același 
timp ignoră activitatea desfășu
rată de alții (formațiile artistice, 
cercuri de educație estetică și, în 
general, gama largă a acțiunilor 
de la clubul uzinei) impune nece
sitatea unei- permanente priviri 
cuprinzătoare asupra întregii 
vieți cultural-educative a tinere
tului uzinei și totodată o prezență 
mult mai activă și mai exigentă 
a organizației U.T.M. în pregăti
rea și desfășurarea ei.

to ziua de 30 ianuarie 1965 a 
«vnt loc la Casa Scriitorilor „Mi- 
had Sadoveanu" o adunare ge
nerală a Comitetului de conduce
re a! Uniunii Scriitorilor din 
R-FJ4. ta care s-a notării convo
carea Conferinței pe tară a scrii- 
tontor in cursul lumi februarie

CcntELa esențială de care 
deptod* sporirea contribuție, 
uneretului la îndeplinirea sar- 
c-n-ler de plan, la îmbunătăți
rea calității produselor o con- 
sxtr.Ee creșterea continuă a 
nivelului de calificare tehni- 
eo-profesională a tinerilor 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, dezvoltarea pasiunii lor 
pentru însușirea celor mai 
înaintate realizări ale științei 
și tehnicii. După cum a subli
nia: recenta Plenară a C.C. al 
U.T.M, sarcina sprijinirii ti
nerilor pentru a se perfecționa 
in meserie trebuie privită și 
rezolvată în mod diferențiat; 
să se țină mai mult seama de 
cerințele concrete ale între
prinderii, secției, atelierului, 
de nivelul de pregătire al fie
cărui tînăr în parte.

Totodată, fiecare organizație 
U.T.M. trebuie să se preocupe 
ir. permanență de întărirea 
disciplinei socialiste în rîndul 
'.merilor, învățîndu-i, în pri
mul rind, să respecte normele 
:ehnologice de producție, in
dicațiile tehnicienilor și ingi
nerilor, prevederile documen
tațiilor tehnice, normele de 
tehnica securității muncii, să 
întrețină în bune condiții ma
șinile și uneltele.

Sarcini deosebit de impor
tante revin organizațiilor 
U.T.M. de pe șantiere și în 
mod deosebit de pe acele șan
tiere de construcții unde sînt 
concentrate importante fon
duri de investiții. Ele sînt che
mate să mobilizeze tineretul 
pentru a-și aduce o contribu
ție mărită la grăbirea ritmului 
execuției în condițiile realiză
rii unor lucrări de calitate și 
a respectării tuturor prescrip
țiilor impuse de proiect, să 
mobilizeze tineretul la însuși
rea și aplicarea soluțiilor mo
derne și eficiente de construc
ții și montaj, la reducerea 
costului lucrărilor și micșora
rea duratei de execuție.

Complexitatea problemelor 
pe care le ridică realizarea 
Planului de Stat pe anul 1965 
necesită îmbunătățirea sub
stanțială a întregii munci poli- 

Serviciul de proiectări din Uzina „1 Mai“-Ploiești își aduce 
din plin contribuția la realiza rea unor instalații de ioraj cu 
performanțe tehnice superioare. In fotografie: un aspect din 

serviciul de proiectări
Foto : AGERPRES

tru volumul ,.O viziune a senti
mentelor"; PREMIUL DE RE
PORTAJ ȘI PUBLICISTICA: 
Paul Anghel pentru volumul 
„Arpegii Ia Șiret"; PREMIUL DE 
CRITICĂ LITERARĂ: 
Georgescu pentru volumul .-Pă
reri critice'; PREMIUL DE IS
TORIE LITERARĂ: Alexandru 
Oprea pentru voiuatul „Fanari 
Istrati": PREMIUL DE LITE
RATURA PENTRU COFH ȘI 
TINERET: Gelu N'tnrm pentru 
volumul ,„A doua carte cu Apo- 
lodor": PREMIUL DE TRADU
CERI: Iocrtichie OltWM pentru 
vohnnul de traducea dm lnnha 
maghiară: „Poezii" de Horvăth 
Imre. Comitetul Unnnm Sacito- 
rilor a mai acordat un pramiu 
specii tai Tașcs CAaargitoa pen
tru traducerea nxnmnlr: „Ghe
pardul* de Giuseppe Tvuaa di 

tigo-educative a organitațljlor 
U.TJM. din întreprinderile in
dustriale, de transport, con
strucții, în vederea mobilizării 
întregului tineret la întrecerea 
socialistă organizată de sindi
cate. Folosind experiența acu
mulată în anul trecut, orga
nele și organizațiile U.TJd. 
trebuie să întărească colabo
rarea cu organele sindicale în 
vederea generalizării expe
rienței fruntașilor în produc
ție, a organizării unor schim
buri de experiență, să dezvolte 
la tineri dorința de a participa 
la mișcarea de inovații și ra
ționalizări, urmărind în mod 
deosebit creșterea, lună de 
lună, a numărului de tineri 
care sînt evidențiați în pro
ducție, care dau produse de 
calitate superioară.

Tineretul de la sate este 
chemat să-și aducă o contri
buție mărită la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid în 
vederea dezvoltării intensive 
și multilaterale a producției 
agricole, la continua întărire 
economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Organizațiilor U.T.M. 
din cooperativele agricole de 
producție Ie revine un rol im
portant în organizarea și mo
bilizarea tinerilor la întrecerea 
socialistă care are la bază 
înfăptuirea unor importante 
măsuri organizatorice menite 
să ducă la creșterea produc
ției vegetale și animale; să 
recomande un număr mai 
mare de tineri care să lucreze 
în sectorul zootehnic, să-i aju
te pe tineri să-și însușească 
temeinice cunoștințe agrozoo
tehnice ; să mobilizeze tinere
tul pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la succesul 
deplin al campaniei agricole 
de primăvară, ca și al tuturor 
celorlalte campanii agricole.

Folosind în continuare ex
periența acumulată în organi
zarea activităților patriotice
— atît de îndrăgite de tineri
— organele și organizațiile 
U.T.M. să mobilizeze în acest 
an tineretul la realizarea unor 
obiective de 
economică.

Tineretul 
mobilizat 
U.T.M., este 
nu-și precupețească nici 
efort privind contribuția sa, 
pentru ca planul pe anul 1965
— ultimul an al șesenalului — 
să fie îndeplinit și depășit.

mare eficacitate

patriei noastre, 
de organizația 
ferm hotărît să 

un

sxtr.Ee


din viața tineretului lumii
Participarea R.P. Romine

la Expoziția
Comentariul zilei

Salvador : internațională de turism
de la Viena

Semnificațiile unui recensămint școlar

Cea mai mică țară din A- 
merica Centrală, Salva
dor, cu o suprafață de 

numai 20 000 km pătrați, este 
deținătoarea unui trist record : 
51,9 fa sută din populația în 
virstă între 10 și 29 de ani nu 
știe să scrie și să citească. Mai 
concret, dintr-un total de 
1 694 060 persoane, încadrate 
în această categorie de vîrsta, 
un număr de 879 760 trebuie să 
pună degetul în locul semnă
turii. Datele sînt oficiale. Ele 
sînt culese din ultimul recen- 
sămînt școlar efectuat în a- 
ceastă țară în cursul anului 
1964. In mod paradoxal, au
toritățile își iac un punct de 
cinste din rezultatele recensă- 
mîntului. „Vedeți — se afirmă 
la San Salvador — față de da
lele recensământului școlar din 
anul 1950, procentul analiabe- 
ților a scăzut acum cu 7,6 la 
sută". S-au găsit însă unele ca
dre didactice care, pe calea u- 
nei socoteli s 
să amintească 
că, dacă se va

simple, au ținut 
guvernanților 

i continua în ac-

60 de ore de

9 51,9 la sută din populația între 10 și 29 do ani nu știe

să scrie și să citească • Perspectiva lichidării analfabetismului...

100 de ani! • Proiecte care nu se realizează

tualul ritm, problema analfa
betismului va putea fi rezolva
tă definitv în aproximativ... 
100 de aniI Perspectivele nu 
sînt deloc îmbucurătoare. Mai 
ales dacă se are în vedere și 
faptul că recensămîntul res
pectiv are un caracter „școlar" 
și în consecință, nu a vizat 
decît persoanele susceptibile 
să urmeze cursurile școlare la 
cele trei nivele: elementar, 
mediu și universitar. Despre 
sutele de mii de analfabeți din 
rîndurile persoanelor mature 
nu se cunosc nici un iei de 
date oficiale. Guvernanții sal- 
vadorieni consideră această 
problemă ca fiind „lipsită de 
importanță".

interogatoriu • • •

Studenții arestați la Lisabona 
sint maltratați cu cruzime

„Situația frecvenței" — se 
intitulează unul din capitolele 
ultimului recensămint. Nici 
aici lucrurile nu se prezintă 
mai bine. Din 1 225 150 persoa
ne în vîrsta între 6 și 20 de 
ani, 877 070 nu sînt cuprinse 
în procesul de învățămînt. Si
tuația cea mai grea se semna
lează în zonele rurale unde 68 
la sută (602 530) din populația 
de virstă școlară se găsește 
în afara școlilor. Autorii re
censământului au trecut în 
dreptul acestei cifre mențiu
nea „nu frecventează școlile". 
Dar în realitate ea echivalează 
cu „nu pot frecventa școli
le" din cauza lipsei sălilor de 
clasă, a cadrelor didactice, de
oarece mulți copii trebuie să 
muncească pentru a contribui 
la întreținerea familiei lor, 
sau pentru a-și cîștiga propria 
existență. Situația în care 
găsesc categorii largi ale 
neretului din Salvador, de

VIENA 1. — Corespondentul 
Agerpres, C. Varvara, transmi
te : Luni s-a deschis la Viena, 
în clădirea palatului Palffy, cea 
de-a doua Expoziție internațio
nală de turism la care partici
pă numeroase țări, printre care 
și R. P. Romînă. Expoziția a fost 
deschisă de către secretarul de 
Stat pentru comerț, dr. Vinzenz 
Kotzina. A fost, de asemenea, 
prezent ing. Mircea Ocheană, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
Austria. Expoziția prezintă fo
tografii turistice din numeroase 
țări. Spațiul rezervat R. _P. Ro
mîne cuprinde imagini semnifi
cative ale frumuseților turistice 
din patria noastră

Expoziția va fi deschisă pînă 
la 15 februarie 1965.

*
BERLIN. — In sala congre

selor din Berlin a avut loc al 
treilea concert din seria „Be- 
rolina", la care și-au dat con
cursul și soliștii romîni Magda 
Ianculescu și Cornel Stavru. 
Artiștilor romîni li s-a făcut 
o caldă primire, concertul 
bucurîndu-se de un deosebit 
succes.

Convorbirile

de la Londra
|| alendarul diplomatic occidental

I a fost completat, pe neaștep-
| tate, din cauza morții lui

Winston Churchill. Prezența la 
IivIt-toT Londra a unui număr de 11 

prim-miniștri și 20 de miniștri 
de externe a depășit în mod 

evident cadrul strict protocolar. Harold Wil
son a căutat să folosească din plin prilejul 
oferit pentru ca, pe baza unor contacte per
sonale, să servească într-un fel sau altul in
teresele diplomației britanice.

în momentul anunțării morții lui Chur
chill, planurile unor asemenea întrevederi 
erau, firește, mult mai vaste. Se presupunea 
că alături de președintele de Gaulle, Londra 
va găzdui și pe președintele Johnson, ceea 
ce ar fi permis reluarea, după o îndelungată 
pauză, a unor contacte directe franco-ame- 
ricane la nivel înalt. Vizita părea certă, dar, 
totuși, la Londra a plecat secretarul de stat 
Rusk. Absența președintelui Johnson a mo
dificat centrul de greutate al întrevederilor 
interoccidentale de la Londra, situînd pe

prim plan convorbirile Wilson — de Gaulle 
și Wilson — Erhard.

în cazul de față avem de-a face de fapt 
cu un aspect unic al problemei. întrevederile 
primului ministru englez cu conducătorii 
francezi și vest-germani se înscriu în același 
plan al politicii europene a Marii Britanii. 
După cum se știe, după o perioadă de su
pralicitare diplomatică, după propunerea 
privind așa-numitele forțe nucleare atlantice 
ca formulă de compromis pentru traducerea 
în viață a ideilor integrării nucleare în 
N.A.T.O., Wilson urma să-și expună tezele 
și la Paris, și la Bonn, dar ambele călătorii 
au suferit amînări. în primul caz, comenta
torii au considerat că este vorba de un di
ferend diplomatic sumar, printre care refuzul 
lui Couve de Murville de a pleca la Londra, 
în al doilea caz amînarea vizitei la Bonn nu 
pare să fie numai un rezultat al morții lui 
Churchill. Din relatările presei rezultă că 
întrevederea Wilson — de Gaulle a permis 
fixarea unei date precise pentru vizita la 
Paris a primului ministru englez. Ea s-a li
mitat la aceasta nefiind vorba de „discuții 
substanțiale" (ASSOCIATED PRESS).
■ Au fost urmărite cu mai mult interes în
trevederile anglo-vest-germane, întrucît, după 
părerea presei, relațiile dintre cele două țări 
trec din nou printr-o perioadă grea. Ideile 
care sînt avansate în această privință se re
zumă la nemulțumirea Angliei față de poziția 
Germaniei occidentale în problemele inte
grării nucleare. Comentînd amînarea vizitei 
lui Wilson la Bonn, „ECONOMIST" scria : 
„La primul indiciu că (vest)-germanii ar fi 
dispuși să amine o hotărîre cu privire la 
reforma nucleară atlantică, care înseamnă 
probabil o încercare de a o abandona, soa
rele a strălucit dintr-o dată deasupra relații
lor franco-(vest)-germane și deasupra planu
rilor de mult zădărnicite ale lui Erhard de 
colaborare politică intre cele șase țări ale 
Pieței comune europene. Erhard are urgentă 
nevoie de un succes pe acest front pentru

a reduce la tăcere pe criticii săi din țară. 
Pare cît se poate de limpede că condiția 
pusă de președintele de Gaulle pentru a-i 
oferi acest succes este pur și simplu ca Er
hard să facă o cotitură îndepărtîndu-se de 
drumul atlantic".

Hotărîrea lui Erhard de a avea întrevederi 
cu președintele de Gaulle înaintea întrevede
rii proiectate cu primul ministru Wilson, ca 
și comentariile despre rezultatele vizitei la 
Rambouillet, au fost de natură să ridice o 
serie de semne de întrebare în fața Londrei. 
Această intenție de „precizare a priorităților" 
la Bonn în favoarea Parisului ca mijloc de 
presiune împotriva Statelor Unite și Angliei 
l-au determinat, se pare, pe Wilson „să 
amine lupta de a încerca să-l readucă pe 
Erhard din nou pe vechiul drum" („ECO
NOMIST". Unii corespondenți englezi (ca, 
de pildă, corespondentul din Bonn al ziaru
lui „OBSERVER") susțin chiar că Erhard de
pune eforturi pentru a provoca neîncredere 
față de planul lui Wilson.

Referindu-se la nemulțumirea înregistrată 
în Anglia față de acțiunile vest-germane, co
respondentul din Londra al ziarului „DIE 
WELT" înregistra caracterul acut al neîn
crederii opiniei publice șj partidelor politice 
de toate nuanțele din Marea Britanie față de 
politica Bonnului.

Prin urmare, atmosfera încărcată din rela
țiile anglo-vest-germane semnifică ciocnirile 
dintre încercările Germaniei occidentale de a 
îndepărta orice barieră care ar putea să-i 
întîrzie accesul la arma nucleară și nemul
țumirea Angliei față de perspectiva unei noi 
reduceri a rolului său în problemele relații
lor interoccidentale.

Acum calendarul diplomatic englez a fost 
modificat. Wilson va sosi la Bonn de-abia 
la începutul lunii martie, după ce se va în- 
tîlni din nou cu președintele Johnson.

P. NICOARA

■
 upă cum anunță a-

genția „FRANCE 
PRESSE", asociația 
studenților din Li
sabona a cerut re
cent instituirea unei 
comisii din care să 

facă parte profesori și studenți 
de la Universitățile din capitala 
portugheză în scopul' de a cer
ceta condițiile de detențiune ale 
studenților arestați de siguranța 
salazaristă (P.I.D.E.).

Cu cîteva zile în urmă, ca ur
mare a unor manifestații revendi
cative prilejuite de înlocuirea 
„Zilei studentului" cu „Ziua Uni-

au fost arestați circa

PE SCURT
VIENA .— Ministerul Afa

cerilor Externe al Austriei a 
anunțat la 1 februarie că mi
niștrii afacerilor externe ai 
S.U.A., U.R.S.S., Franței și 
Marii Britanii au acceptat în 
mod, oficial invitația guvernu
lui austriac de a lua parte la 
15 mai 1965 la ceremoniile 
prilejuite de cea de-a 10-a 
aniversare a semnării Trata
tului de stat cu Austria.

MOSCOVA. — La 1 februa
rie, A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Takezo 
Shimoda, ambasadorul Japo
niei în U.R.S.S., la cererea a- 
cestuia, și a avut o convorbi
re cu acesta. Ambasadorul a 
transmis șefului guvernului 
sovietic un mesaj din partea 
lui Eisaku Sato, primul mini
stru al Japoniei.

BELGRAD. — După cum a- 
nunță agenția Taniug, între 25 și 
29 ianuarie, la Bruxelles au avut 
loc convorbiri tehnice între o de
legație iugoslavă și o delegație a 
Comunității Economice Euro
pene în problemele dezvoltă
rii schimbului de mărfuri 
dintre Iugoslavia și Comuni
tatea Economică Europeană. 
Convorbirile s-au referit, îndeo
sebi la anumite mărfuri ce inte
resează ambele părți, constatîn- 
du-se că ar fi folositor să se ana
lizeze detaliat problemele schim
burilor cu astfel de produse, i

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, între 
15 și 27 ianuarie, la Pekin au 
avut loc sesiunile Federației 
tineretului din întreaga Chină 
și a Federației studenților din 
întreaga Chină.

Președinte al Federației ti
neretului din întreaga Chină 
a fost ales Van Vei, iar preșe
dinte al Federației studenților 
din întreaga Chină U Șao-țu.

TEHERAN. — La 31 ianuarie, 
Adam Rapacki, ministrul aiacerilor 
externe al R.P. Polone, care a tă
cut o vizită oficială in iran, a 
plecat spre patrie. In timpul vizi
tei, el a avut Întrevederi cu con
ducători de stat ai Iranului, in 
cursul cărora au fost discutate 
probleme internaționale care in
teresează cele două țări, precum 
și probleme privind relațiile eco
nomice și culturale dintre R. P. 
Polonă și Iran.

BELGRAD. — La 1 Februarie a 
sosit la Belgrad, intr-o vizită ofi
cială, Ghecrghios Papandreu, pre
ședintele guvernului grec. El este 
insolit de Stavros Costopoulos, 
ministrul de externe al Greciei.

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost semnat protocolul cu privire 
la circulația mărfurilor între 
U.R.S.S. și Norvegia pe perioada 
1965 — 1967 și acordul cu privire 
Ia plăți,

versității'
60 de studenți.

In ciuda numeroaselor proteste 
ale opiniei publice portugheze 
prin care se cerea eliberarea ime
diată a celor deținuți, autorită
țile continuă să-i țină în stare de 
arest. Regimul dictatorial al fui 
Salazar aduce studenților arestați 
(care revendicau condiții mai 
bune de studii, eliberarea lide
rilor organizațiilor progresiste 
studențești întemnițați ulterior) 
acuzația de „activitate subver
sivă". In baza acestei acuzații a- 
restații au fost predați siguranței 
portugheze, cunoscută pentru 
tratamentul barbar pe care-1 a- 
plică celor care se împotrivesc 
politicii antidemocratice a guver
nului de la Lisabona.

La sediul Asociației studenți
lor din Lisabona, unde a fost ce
rută instituirea anchetei privind 
condițiile de detențiune ale stu
denților, a fost difuzat un mani
fest adresat atît cercurilor uni
versitare cît și populației. In ma
nifest se dezvăluie starea în care 
a fost adus unul din ultimii are
stați ca urmare a maltratărilor la 
care a fost supus de către sigu
ranța lui Salazar.

Studentul Maximo Vaz Gue- 
des, de la Facultatea de medi
cină, arestat la 21 ianuarie a fost 
transportat de urgență la spital 
ca urmare a unor tulburări min
tale provocate de supunerea la 
un INTEROGATORIU NEÎN
TRERUPT DE 60 DE ORE.

Agenția „FRANCE PRESSE 
referindu-se la manifestul difuzat 
de studenții portughezi, la pro
testul vehement exprimat în el, 
arată că „acesta este un adevărat 
rechizitoriu la adresa maltrată
rilor la care sînt supuși studenții 
arestați de către siguranța portu
gheză".

se 
ti- 

a 
nu se putea bucura de posibi
litățile unei educații școlare, 
nu reflectă în fond decît mi
zeria poporului acestei țări.

In cursul ultimilor zece ani, 
guvernele care s-au perindat 
în Salvador au anunțat în mai 
multe rînduri elaborarea unor 
„mari proiecte" de lichidare a 
analfabetismului. Dar de fie
care dată, proiectele au rămas 
îngropate între coperțile groa
se ale dosarelor ministeriale. 
In capitala țării, San Salvador, 
se încearcă să fie oferită o ex
plicație prin „lipsa de fonduri". 
Exemplul cel mai edificator în 
această privință a fost dat re
cent de ministrul educației, 
care a declarat că 1000 de 
absolvenți ai școlilor pedagogi
ce nu au putut fi încadrați în 
anul 1964 în învățămîntul 
mentar, deoarece bugetul 
nisterului nu o permite, 
toate acestea se întîmplă 
tr-o țară unde peste jumătate 
din populație

Declarația
Executiv
C, omitetul 

derației

IOAN TIMOFTE

PE SCURT

ele- 
mi-

Si 
în-

este analfabetă !

I. RETEGAN

Comitetului
al F.M.T.D

Fe- 
Ti- 

ciC, omitetul Executiv al 
derației Mondiale a 
neretului Democrat 

dat publicității o declarație în 
legătură cu planurile de con
stituire a forțelor nucleare 
multilaterale și de punere a ar
mei atomice la dispoziția re
vanșarzilor vest-germani. „Pa
cea în Europa și în întreaga 
lume ar ii periclitată dacă re
vanșarzii vest-germani vor 
dobîndi arma atomică. Este de 
datoria tineretului lumii să 
spună „nu" planurilor agresive 
ale militariștilor vest-germani", 
se spune în declarație.

Mesajul Organizației Naționale
a studenților ghanezi. >

Fimul Congres al Orga
nizației Naționale a 
studenților ghanezi, care 
și-a încheiat lucrările în loca

litatea Vinnebe, a adresat un 
mesaj tuturor organizațiilor 
studențești din lume, îndem- 
nîndu-Ie să acorde sprijin lup
tei popoarelor pentru eliberare 
națională, pentru lichidarea 
definitivă a ultragiilor colo-

nialismului. „Studenții ghanezi, 
se arată în mesaj, sînt hotărîți 
să sprijine necondiționat lup
ta pentru înlăturarea colonia
lismului. Toate universitățile și 
centrele de învățămînt trebuie 
să devină detașamente înain
tate în lupta pentru culturali
zarea popoarelor lor", se a- 
rată în încheierea mesajului.

Cipru:

Declarația lui Makarios 

cu privire la problema 
alegerilor generale

NICOSIA. — Agenția națio
nală de presă cipriotă a pu
blicat o declarație a președin
telui Makarios, în care acesta 
s-a referit la problema alege
rilor generale, care urmează 
să aibă loc în curînd în Cipru.

Potrivit declarațiilor sale, 
termenul pentru care a fost 
aleasă actuala administrație a 
Ciprului va expira în cursul 
lunii august a acestui an, fapt 
care va necesita organizarea 
unor noi alegeri generale. Dar, 
a subliniat el, aceste alegeri 
nu vor putea avea loc sub pre
vederile actualului sistem elec
toral cipriot potrivit căruia 
ciprioții greci și turci își aleg, 
în mod separat, proprii lor re
prezentanți.

Subliniind că actuala admi-

nistrație cipriotă, care a fost 
aleasă pe timp de cinci ani 
nu va putea să-și prelungeas
că mandatul după luna august 
a acestui an, Makarios a pre
conizat organizarea viitoarelor 
alegeri potrivit unui sistem 
unificat pe baza „rolului co
mun" al celor două comuni
tăți. „Poporul cipriot, a decla
rat Makarios, trebuie să fie 
chemat la vot ca o singură 
comunitate și nu în mod se
parat ca greci și turci".

El s-a referit apoi la preve
derile acordurilor de la Zurich, 
și Londra, potrivit cărora pa
tru cincimi din populația Ci
prului aleg un președinte grec 
și o cincime — formată din ci
prioții turci — aleg un vice
președinte turc, subliniind că 
aceste acorduri trebuie înlătu
rate. Trebuie să fie elaborată 
o nouă lege electorală pentru 
a se organiza alegeri unifi
cate, a încheiat Makarios.

--- •---

L. Brejnev 
și l\l. Podgornîi

au 
R. P.

vizitat
Ungară

OLANDA: Aspect de la o recentă demonstrație care a avut loc la Amsterdam. Cei 10 000 
de participanți au protestat îm potriva creării F.N.M.

MOSCOVA 1 — Agenția 
TASS transmite că între 29 și 
31 ianuarie, Leonid Brejnev și 
Nikolai Podgornîi au vizitat 
Ungaria la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
în timpul vizitei, L. Brejnev 
și N. Podgornîi au avut con
vorbiri cu Janos Kadar și 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., în probleme 
care prezintă interes pentru 
ambele părți. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială și tovărășească.

La 31 ianuarie, L. Brejnev 
și N. Podgornîi s-au înapoiat 
la Moscova.

HAITI:

Moment critic 
pentru Duvalier

VIETNAMUL DE SUD. Du
pă cum s-a mai anunțat în 
ziarul nostru, tînărul sud- 
vietnamez Le Van Khuyen, 
în virstă de 20 de ani, a 
fost executat de către auto
ritățile militare din Saigon 
în piața centrală a orașului, 
pentru „vina" de a fi avut 
legătură cu forțele patrioti
ce. In fotografie, în timp 
ce cadavrul tînărului conti
nuă să rămînă legat de un 
stîlp, militarii îi pregătesc 
sicriul (în partea stingă a 

fotografiei)

■ aptul că dictatorul
haitian Duvalier s-a

„ales" anul trecut 
președinte pe viață 
nu a slujit prea 
mult intenției sale 
de a-și consolida 

poziția. La numai două săptă- 
mîni după ce se reinstalase în fo
toliul prezidențial, în țară au iz
bucnit grave tulburări ca urmare 
a acțiunilor întreprinse de parti
zani. Aceste acțiuni au continuat 
în tot cursul anului în ciuda mă
surilor represive care au fost 
luate.

Intensificarea mișcării anti- 
dictatoriale din Haiti a atras a- 
tenția multor observatori politici 
care au consemnat șubrezirea 
continuă a poziției lui Duvalier. 
„NEW TORK HERALD TRI
BUNE", de pildă, scria urmă
toarele : „Pentru prima oară în 
decursul celor 6 ani sîngeroși ai 
regimului său, dictatorul statului 
Haiti se găsește împotmolit în a- 
cel soi de dificultăți care în mod 
obișnuit condamnă la o răstur
nare iminentă".

„Situația politică, economică 
și militară din Haiti — continuă 
ziarul — este atît de primejdi
oasă pentru președinte, încît, po
trivit unor surse de încredere, 
pînă și miniștrii și colaboratorii 
militari cei mai apropiați ai lui 
Duvalier sînt convinși că zilele 
sale la putere sînt numărate".

Duvalier a recurs la singurul 
mijloc de care s-a dovedit capa
bil : teroarea.

Se știe că în cursul anului tre
cut, ca răspuns al repetatelor de
barcări ale haitiendor aflați în 
exil (și care, întorși în țară s-au 
înrolat în detașamentele de parti
zani din munți) Duvalier a ordo
nat asasinarea a peste 100 deți
nuți politici. Retribuită excepțio
nal, poliția particulară a dictato
rului (așa-numiții „Ton Ton Ma- 
coute") este unul din pilonii de 
bază pe care se sprijină „alesul 
pe viață". După cum transmite 
corespondentul din Haiti al zia
rului „NEW YORK TIMES MA
GAZIN" această poliție perchezi
ționează, arestează, scliingiuiește 
și deține se.țfețățfjii fără nici un 
temei legal, fără judecarea ace
stora.

Duvalier a depus în ultimul 
timp eforturi susținute pentru a- 
chiziționarea de armament, în 
care scop a cheltuit sume imense. 
Corespondentul agenției A. P. 
transmite însă că toate acestea 
n-au dat nici un rezultat. „Răs- 
culații — transmite coresponden
tul — au reușit să mențină presi
unea. Aproape zilnic se desfășoa
ră atacuri de hărțuire în apropi
ere de Port-au Prince (capitala 
țării n.n)“.

Intensificarea luptelor din Haiti 
era previzibilă. Intr-o țară a mi
zeriei și ruinei, unde mortalitatea 
infantilă atinge 50 la sută, anal
fabetismul — 90 la sută, continu- 
rea unei guvernări tip „Duvalier" 
este, după părerea majorității ob
servatorilor, dezastruoasă.

ION CODRU

R.P.D. Coreeană : Vedete parțială din centru] orașului Pheni an

Eșuarea loviturii de stat din Laos
VIENTIANE 1 (Agerpres). 

— Agențiile de presă au trans
mis la 1 februarie știrea de
clanșării unei lovituri de stat 
în Laos, inițiată de un grup 
de tineri ofițeri. Prima acțiu
ne a fost ocuparea postului 
radio din Vientiane, după care 
un lider al grupului rebel co
lonelul Bunleut Sykosy, a 
anunțat că acest grup „inten
ționează să efectueze unele 
schimbări în înaltul comanda
ment al armatei", fără a da 
însă amănunte care să stabi
lească adevărata lor intenție. 
Același post de radio a comu
nicat și o listă care cuprindea 
numele unor ofițeri superiori 
care puteau fi socotiți iniția
torii loviturii de stat de du-

minică seara- Agenția Reuter 
transmitea în dimineața de 1 
februarie că generalul Kupra- 
sith Abhay, șef adjunct al 
statului major al armatei lao- 
țiene, a anunțat că armata „va 
reprima rebeliunea tinerilor 
ofițeri din capitală". Ultimele 
știri transmise în aceeași di
mineață relatau că lovitura de 
stat a eșuat fără să se dea a- 
mănunte privind desfășurarea 
evenimenteior. în după-amia- 
za zilei de 1 februarie au 
parvenit însă noi știri din 
Vientiane, care confirmau pe 
deplin eșuarea acțiunii tineri
lor ofițeri. Agenția France 
Presse transmitea că în capi
tala Laosului au început nego
cieri care au durat două ore

și la care au participat șefi 
ai armatei, același colonel 
Sykosy din partea grupului 
rebel, precum și în calitate 
de mediator primul ministru 
Suvanna Fumma. în urma a- 
cestei întrevederi, colonelul 
Sykosy, conducătorul de fapt 
al acestei acțiuni, a acceptat 
să-și retragă trupele și să le 
replieze într-un loc fixat de 
comun acord. Primul ministru 
Suvanna Fumma a arătat, în
tr-un mesaj transmis într-o 
emisiune destinată străinătății 
a postului de radio Vientiane, 
că „guvernul regal controlea
ză întreaga situație și cartie
rul general al armatei deține 
întreaga autoritate asupra u- 
nităților’.
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