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SOCIALISED

Fabrica de ciment Medgidia

Sortimente superioare de ciment
Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Fabrica de timer, t din 

Medgidia au scos Ia iveală noi rezerve interne care, valorificate 
îi vor ajuta să dea ciment mai bun, mai mult și mai ieftin. Anga
jamentele în întrecerea socialistă pe 1965 ale acestui colectiv 
prevăd să se realizeze peste prevederile planului:

— 1 600 000 lei la producția globală ;
— 2 100 000 lei la producția marfă ;
— 10 000 tone ciment R.I.M. și alte mărci superioare ;
— 700 000 lei economii la prețul de cost;
— 1000 000 lei beneficii;
— Să se sporească cu 0,5 Ia sută productivitatea muncii ;
— 60 la sută din totalul producției de ciment să fie la nivel 

mondial;
.— Să se reducă consumul specific de energie electrică pla

nificat pe tona de ciment cu 0,7 kWh;
DIN CARE, PÎNĂ LA 1 MAI:
— 530 000 Iei la producția globală;
— 700 000 lei la producția marfă;
— 3 030 tone ciment R.I.M. și alte mărci superioare ;
— 233 000 lei economii Ia prețul de cost;
— 333 000 Iei beneficii.
In sprijinul îndeplinirii angajamentelor s-a adoptat un plan de 

măsuri tehnico-organizatorice care prevede printre altele: meca
nizarea operațiilor de încărcare și transport a prafului rezultat 
la canalele de fum ale cuptoarelor 1—6; prelungirea liniei de cale 
ferată din cariera Medgidia I.

„Țesătura" Iași

Țesături frumoase și trainice
'Analizînd cu spirit gospodăresc posibilitățile de valorificare 

rezervelor interne menite să ducă la îmbunătățirea continuă 
calității firelor și țesăturilor, la creșterea producției și productivi
tății muncii prin ridicarea indicilor de utilizare a războaielor, 
colectivul Întreprinderii „Țesătura’ din Iași s-a angajat în între
cerea socialistă să depășească prevederile anuale ale planului

— 860 000 lei la producția globală ;
— 946 000 lei la producția marfă ;
— 9 000 kg fire bumbac ;
— 125 000 mp țesături de bumbac, din care 100 000 mp 

sături de calitatea „extra" și I;
— 0,4 Ia sută Ia productivitatea muncii ;
— 300 000 lei economii la prețul de cost;
— 300 000 lei beneficii;
— Să obțină fire de calitatea A tn proporție de 

sută, depășind planul de calitate cu 3 850 kg fire ;
DIN CARE, FINĂ LA 1 MAI:
— 250 000 lei la producția globală;
— 275 000 Iei la producția marfă;
— 3 000 kg fire de bumbac ;
— 35 000 m p țesături de bumbac ;
— 70 000 lei economii la prețul de cost;
— 70 000 Iei beneficii ;
— Să depășească sarcina planificată de calitate cu 

fire de calitatea A și cu 40 000 m p țesături de 
„extra" și I.

Pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor de plan și a angc c- 
mentelor luate in întrecerea socialistă a fost stabilit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice.
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IM* Comisia economică pentru Europa a ON.U., Republi- 
lec pe continent atit ca ritm mediu general de creștere a con- 
dt si ca ritm calculat la 1 000 de locuitori.

Tovarășului LEONID IUC1 BREJNEV 
Prim secretar al Coatitefulul Central al 

Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice

Tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Române

x.rrce Ccmitetghx Central al Partidului 
HMltersc z Q'izzzz-z ib SUL ăl Con-

da Mraștri al Republicii Populare Romîne 
| z haaâsitem d’jmneavoa-
«el g pdu ăraMMUld întregului popor so- 

cu prilejul celei 
□e-a XVII-a țrivmări a semnării Tratatului de 

cc.' rterare și asistentă mutuală dintre 
Pnpoiari Română ți Uniunea Republi- 

căar Sovietice Socialiste.
Ia cei 17 ani, care au trecut de la semnarea 

tratatahri, relațiile de prietenie frățească și col'a- 
botaoe ra^datevală dintre țările noastre s-au dez- 
voltat și întărit continuu pe baza principiilor le
niniste ale internaționalismului socialist slujind 
nănBDțdor și idealurilor popoarelor noastre, întă
ririi unității țărilor socialiste, cauzei socialismului

fc nessti zi de sărbătoare a prieteniei dintre 
țătflo ooaatie anrialistr, vă urăm, dragi tovarăși, 
n - -»»av:artră personal ți întregului popor sovie
tic. oct ți mari succese în construirea comunis- 

rnpt» nobilă pentru triumful cauzei so- 
ă ți a păcii în lumea întreagă.

în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic vă adre
săm dv. și întregului popor romîn frate felicitări 
sincere cu prilejul celei de a XVII-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste și Republica Populară Romînă.

Acest tratat, care se întemeiază pe principiile 
de neclintit ale marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, ale întrajutorării tovărășești, 
corespunde intereselor popoarelor celor două țări, 
servește țelurilor nobile ale dezvoltării continue a 
relațiilor dintre ele, întăririi unității și coeziunii 
țărilor socialiste, cauzei construirii cu succes a so
cialismului și comunismului.

Poporul sovietic se bucură sincer de marile 
succese ale harnicului popor romîn în construirea 
socialismului, obținute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, și urează din toată inima 
oamenilor muncii romîni noi victorii în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste în R. P. Ro
mînă, în lupta pentru o pace trainică între po
poare.

doara, Mureș-Autono- 
mă Maghiară și Do- 
brogea. în întreaga 
țară, în S.M.T. au fost 
reparate 73 la sută 
din numărul tractoa
relor și 76—80 la 
sută din cel al semă
nătorilor și cultiva
toarelor.

(Agerpres)
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SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
i totuși scena a- 
ceea respingătoare 
pe care încercam 
să o uităm, să o 
îndepărtăm din 
memorie, se insi
nua, sfidîndu-ne

epulsia, repetîndu-se obsesiv. 
Im fi dorit să nu o fi văzut, 
ă facem ceva pentru a evita 
epetarea ei în memorie, dar 
,u izbuteam. Am încercat a- 
unci să ne explicăm cauza 
e ne împiedica s-o facem.
Și am recapitulat în acele 

riomente zeci, sute de alte 
nagini, cu totul altfel, lumi- 
oase, tinerești, multiplicate 
n sute și mii de chipuri. Și 
.e-am gîndit la acele fețe a- 
înc concentrate asupra plan
elor sau caietelor de cons- 
ecte. La mîinile tinere îmbi- 
,ind cu siguranță și febrili- 
itea cercetătorului autentic 
ubstanțele chimice sau ascuț
ind, atente, pulsul pacientu- 
m. La iluminarea puternică 
nscrisă pe fețe tinere de im
petuoasele acorduri beethove- 
,iene, sau profunzimea repli- 
ilor shakespeariene, la ochii 
orbind cu nesaț flacăra ver- 
ului eminescian sau infinite- 
’ drumuri ale unei teoreme 
latematice. Și ne-am gîndit 
a acele momente la multi- 
lele ipostaze ale muncii și 
ieții studenților patriei noa-

stre care știu să-și trăiască 
anii tinereții frumos și spre 
folosul idealurilor înalte că
rora li s-au dedicat.

Dar peste toate aceste ima
gini încărcate de frumusețe și 
luminate cu lumina tinereții 
adevărate, venise el, Vama 
Lucian, să arunce un pumn de 
noroi, să le întunece pentru o 
clipă, să se ascundă printre 
ele nepăsător și indecent.

...Se oprise in seara aceea, 
clătinîndu-se, in fața unui 
restaurant de pe Bulevardul 
Magheru, gesticulînd larg și 
îngînînd vorbele, rostir.du-le 
tare, împleticit.

— Vreau să 
vreau să beau 1

Prietenul lui
să-l convingă să renunțe, să 
aleagă o stradă mai lăturalni
că, să nu fie văzu ți, ca apoi, 
să-l ducă acasă. Dar el se in- 
căpățina, aducea argumente 
și-și exprima nemulțumiri de 
tot felul, punctîndu-le cu cu
vinte vulgare, argumentînd eu 
logica bețivului. Oamenii 
ceau pe lingă el. Unii îl 
veau o clipă și treceau 
departe. Alții îl ocoleau,
el, mai făcea un pas împleti
cit, și, din nou, amintindu-și 
de ceva, se oprea. Amesteca 
in incoerența cuvintelor nu
mele scriitorilor clasici eu 
nume de prieteni eu care pe

trecuse in seara aceea, cu ra
me ce băuturi. ^FUosofa’, co
menta -scrcnt* literatură, se 
ciătina, mai făcea un pas. 
sprijinit cu strășnicie de înso
țitorul său, șt, iarăși, repeta 
țipat: ..Vreau să beau”. CTnd 
fotoreporterul c îndrepte: a- 
paratul spre el i-a strigat:

— Fotografia arf, nsă.' EL 
F?

— Așa e ei, l-a scuzat iu-

li

beauMai 
M-auzi ?

se străduia

tre- 
pri- 
mni
Iar

ÎNCOTRO?
Maneta Filip. Cxmsoțitorul, 

bea puțin, face pe aebraxl. E 
slăbuț. Nu rezistă O fi bol
nav—

Și a plecat de-a Iragal stre 
zii, dătanindu-se. oprieda-sc 
•r.ereu ca să spu»i ceva, ea 
să-și susțină o părere, fimdcâ 
întotdeauna ramei la beție i 
se deschide ^epetind” pentru 
discuții „savante*. Imaginea 
lui, ochii țnerdxți și bazele 
arse de țigări și băuîuix. pa
pionul strimb, fularul aruncat 
neglijent peste paltonul des-

.Scinteia tineretului’, i s-a 
spus.

— Tot aia-il
Și a plecat prin sală să-și 

caute prietenii, să discute, 
fiindcă Iui — asta-i.’ — ii plac 
discuțiile cind e cu chef.

★
Ne-am interesa: ce fel 

student e Vama Lucian,
ne așteptam să aflăm lucruri 
bune. Imaginea băiatului ti
nă r, bine imbricat, frumos, 
dar urițit de urmele beției, de 
vorba împleticită, de dezordi
nea hainelor, nu putea să se 
suprapună, să se contopească 
cu o alta, de cu torul altă fac
tură. Intr-adevăr, Varna Lu
cian, student in grupa 554, 
anul IV, la Facultatea de filo
logie dm Dtnreiti (nu in ul
timul an cum spusese) este, 
mei iutii, pentru colegii lui de 
an UN REPETENT. Fiindcă el 
repetă anul. Apoi, mai este 
studentul care, din 4 examene 
ale sesiunii, a aminat două, 
unul incâ r.u a avut loc. iar la 
unul, la cel de metodică—

La cel de metodică a intrat 
în sală obosit, a tras biletul, 
nu și-a însemnat nimic pe 
hirtia albă. Cînd t-a venit rân
dul să răspundă s-a ridicat și, 
dintr-o dată, ți-a amintit că, 
tndeftnitzv, el. Vama Lucian 
este orfan (intr-adevăr r.u are 
rată). Nu, r.u cunoștea subiec-

tete de pe bilet. Dar el și-a 
amintit chiar în clipa aceea 
că este orfan. Deci: „Sînt or
fan de ambii părinți. Situația 
mea e tragică. In general stă
rile sufletești care mă încear
că...-

Profesorul examinator l-a 
privit surprins, fără să înțe
leagă, apoi l-a invitat să vor
bească despre subiecte. Nu, 
n-a auzit invitația și chiar 
dacă o auzea tot n-ar fi putut 
să o îndeplinească, fiindcă nu 
știa realmente nimic. Deci : 
„Orfanii se bucură de grijă, 
de înțelegere... Ei...“

Nu are nici un rost să insis
tăm în a prezenta acest mo
ment penibil și înjositor pen
tru demnitatea lui. Rezultatul 
a fost cel firesc: n-a promo
vat examenul. Și s-a hotăfît 
să-și înece necazul în vin 
(„N-a ținut chestia cu orfanul 
deși era femeie examinatoa- 
rea"). Iar după orele 12 noap
tea își împleticea, așa cum am 
văzut, pașii pe străzi.

„Că a fost găsit beat pe stra
dă nu este o întîmplare, ne-au 
spus colegii lui, Dumitru Ivă- 
nuș și Stelian Tăbăraș. Este

VASILE CĂBULEA 
NICOLAE DRAGOȘ 
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Exigență sporită pe întregul

flux tehnologic
1 n ultimul timp în 
activitatea Comple
xului de industria
lizare a lemnului- 
Brăila a sporit pon
derea produselor de 
calitate superioară.

De la intrarea în funcțiune a 
secțiilor combinatului s-a pus un 
accent deosebit pe realizarea 
unor produse din ce în ce mai 
bune. Anul trecut au fost pro
duse cu 10 la sută mai muite 
plăci aglomerate de calitate su
perioară peste sarcina planificată. 
Depășiri substanțiale s-au înre
gistrat și la celelalte produse.

Urmărind înfăptuirea sarcini
lor mobilizatoare pe care colec
tivul le are de îndeplinit — pe 
baza unui p?an judicios de mă
suri — principala preocupare o 
constituie și în acest an realiza
rea de produse de un înalt nivel 
calitativ. Certitudinea realizării 
acestui obiectiv o constituie expe
riența acumulată de colectivul de 
aici, gradu? înalt de înzestrare 
tehnică cu care sînt dotate sec
țiile combinatului și, ceea ce este 
la fel de important, inițiativele, 
spiritul creator al celor ce mînu- 
iesc aceste mașini. Și pentru ca 
aceste inițiative să poată rodi cît 
mai bine, conducerea complexu
lui a luat măsuri ca în fiecare 
secție să fie formate colective 
care să se ocupe de problemele 
legate de îmbunătățirea calității. 
Sînt numeroase exemplele care 
demonstrează oportunitatea unei 
astfel de măsuri. Un astfej de 
colectiv funcționează și în secția 
PAL și este condus de însuși 
tehnologul secției, inginerul Stra
ie Dumitru. „Urmărirea calității 
o facem nu numai cînd produsul 
ajunge în faza finită, ci pe între
gul flux tehnologic. în ultimă

instanță, calitatea plăcilor pe care 
le realizăm, ca de altfel și a atî- 
tor altor produse, depinde de exi
gența cu care se respectă pro
cesul tehnologic pe întreaga du
rată a lui".

Există acum un grafic cu aju
torul căruia se urmărește zilnic 
calitatea.

A fost
cele de calitate urca pînă în 
dreptul operației de așchiere. 
Aici se 
ori intra 
efectuat de colectivul de calitate 
a ușurat înlăturarea unui aseme
nea neajuns. Pe baza soluției pro
puse de colectiv s-a trecut la mo
dificarea planșaibei așchietoare-

o vreme cinci indi-

oprea sau de multe 
în regres. Studiul

aplicate, duc la îmbunătățirea ca
lității produselor. Iată o aseme
nea propunere care a și fost apli
cată. Este vorba de reducerea 
sortimentelor de plăci fibrolem- 
noase de calitatea „C“. Propu
nerea a fost făcută de un colec
tiv de muncitori condus de tînă- 
rul maistru Costică Lepădatu. 
„Un transportor de retur, mon
tat la îinia finisoare, dă posibili
tatea ca plăcile cu anumite aspe
rități să poată fi reșlefuite". Ast
fel, s-a ajuns ca numărul plăci
lor de calitatea „C" să scadă cu 
22 la sută, crescînd în același 
timp cantitatea de plăci de cali
tate superioară — A.

In planul M.T.O. al întreprin-

• Creșterea cantității de plăci iibroiemnoate de 
calitatea A.

• Colaborare' intre fabrică și Ins ti lat al de cerce
tări forestiere

• Inițiative In sprijinul Îmbunătățirii procesului 
de fabricație

lor. Prin concepție, aceasta era 
dotată cu 10 cuțite care executau 
operația propriu-zisă de așchiere. 
Un dispozitiv adoptat la planșai- 
bă a creat condiții de montare 
și funcționare a 15 cuțite pentru 
fiecare așchietor, îmbunătățind 
în acest fel substanțial calitatea 
operației respective. în fiecare 
schimb probele de laborator se 
repetă de la oră la oră. Cu pre
cizie se stabilesc, prin încercări 
fizico-mecanice, caracteristicile 
fiecărui lot de produse. Buletinul 
cu rezultatele acestor încercări 
arată că de la începutul anului 
s-au produs numai plăci de cali
tatea A.

Muncitorii sân și ei de multe 
ori cu propuneri interesante, care,

derii a fost înscris la loc de frun
te obiectivul: „îmbunătățirea 
procesului de fabricație". La pri
ma vedere ar părea o măsură în
drăzneață, mai ales că procesul 
de fabricație al plăcilor fibrolem- 
noase este întocmit pe baza unei 
experiențe îndelungate, în func
ție de anumiți factori, corelați în 
mod științific. Și totuși, doi din
tre tinerii ingineri de aici — Ve- 
lev Eugen și Esrig Eduard, cu 
ajutorul unui colectiv mai larg, 
urmărind în laborator și în sala 
de fabricație procesul tehnologic, 
au reușit să-1 îmbunătățească. 
Avînd și sprijinul Institutului de 
cercetări forestiere ei au găsit o 
nouă soluție de tndeiere. care 
permite scurtarea procesului de

uscare și presare cu două minute 
la fiecare placă. Paralel cu îm
bunătățirea performanțelor fizi
co-mecanice a plăcilor, s-a reali
zat și o mărire a capacității pre
selor cu 10—15 tone pe zi. Toate 
aceste măsuri se încadrează în 
preocupările cotidiene ale colec
tivului pentru a realiza produse 
din ce în ce mai bune.

Spre a obține indici calitativi 
constant superiori a fost necesar 
ca fiecare muncitor să-și perfec
ționeze continuu cunoștințele 
profesionai'e. Ridicarea calificării, 
specializarea muncitorilor și teh
nicienilor au preocupat deopotrivă 
conducerea complexului, comite
tul sindicatului și organizația 
U.T.M. în acest an, ca și în anul 
trecut, s-au organizat în fiecare, 
secție cursuri de ridicare a cali
ficării și de specializare, ia care 
s-a pus un accent deosebit pe în
sușirea temeinică a procesului de 
fabricație, pe cunoașterea fiecă
rei operații din fluxul tehnologic. 
Muncitorii Verche Gheorghe, 
Petre Gore, Ilie Alexandru. 
Gheorghe Ionescu si alți tineri 
aflați în primete rînduri ale lup
tei pentru calitate, și-au însuș t 
multe din cunoștințe la cursurile 
de ridicare a calificării, cu oca
zia schimburilor de experiență 
sau la concursurile „Cine știe 
meserie, cîștigă"

Cum este și firesc, colectivul 
de aici se preocupă, în continuare, 
de găsirea unor noi căi care să 
ducă la îmbunătățirea calititii. 
Numeroase din propunerile fă
cute cu ocazia recentelor derbi- 
teri a cifrelor de plan vizează 
tocmai realizarea acestui obiec
tiv. Toate acestea sint o garante 
a obținerii de realizări pe măsu
ra prestigiului jnărcii fabrica".

TON V. MARIN 
tehnician CIl^Breda

Seiwrea unui protocol prifiul schimbul de mărfuri

și plățile intre R.P. Pomină și R.D. Vietnam

Imagine de Ia Unitatea de exploatare a starului din Rusca 
Foto: AGERPRES

17 ani de Ia semnarea
Tratatului romîno-sovietic

Astăzi se împlinesc 17 ani de la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistentă mutuală între Republica Populară Ro
mînă și Uniunea Sovietică.

Tratatul romîno-sooietic este o expresie a prieteniei profunde 
dintre popoarele celor două țări. El reflectă comunitatea aspirații
lor popoarelor noastre în lupta pentru construirea noii orinduiri 
sociale, pentru triumful cauzei păcii.

Poporul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească între Republica Populară Romînă și Uni
unea Sovietică, relații care se manifestă în domeniul politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii ale vieții so
ciale. Una din expresiile grăitoare ale dezvoltării pe care au că
pătat-o in ultimii ani aceste relații este creșterea continuă a schim
burilor economice reciproc avantajoase între țările noastre.

Ca Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între 
R. P. Romînă și Uniunea Sovietică, Tratatul ce se aniversează azi 
slujește prieteniei între popoare, exprimă hotărîrea țărilor noastre 
ca, împreună cu celelalte țări socialiste să militeze pentru triumful 
păcii — cauză scumpă celor două popoare ale noastre ca și întregii 
omeniri.

La aniversarea semnării Tratatului de prietenie romino-sovietic, 
poporul romîn, tineretul țării noastre, bucurindu-se de succesele 
obținute de popoarele Uniunii Sovietice în făurirea noii orinduiri 
sociale, adresează poporului și tineretul sovietic tin salut frățesc, 
urtndu-le să obțină noi succese în opera de construire a comu
nismului, în lupta comună pentru triumful cauzei păcii în lume.

Un oraș
J»

Cinematografe

In urma tratativelor care s-au 
desfășurat mtr-o atmosferă prie
tenească de colaborare și înțele
gere reciprocă, la 3 februarie s-a 
semnat la București Protocolul 
ornând schimbul de mărfuri si 
ilățile pe anul 1965 intre Repu- 
4;ca Populară Romînă și Repu- 
lîca Democrată Vietnam.

R. P. Romină va livra în R. D. 
Vietnam, mașini și piese de 
schimb, produse sodice, uleiuri și 
omori mmerale. produse farma
ceutice și alte mărfuri. R. D.

■Vietnam va lrvxa !n R. P. Rom:- 
nă. apatită. cositor, sulfit de so- 
dia, uleiuri eter.ee și alte măr-

CÂN-CAN (film pentru ecran 
panoramic) rulează la Patria fe
rele 930, 1230, 1530 1830: 2130-, 
TITANIC—VALS rulează la Re
publica (orele 930. 11.45: 14
16,30, 18.45, 21). București (orele 
9 30; 11,45: 14; 16.30, 18 45; 211. 
Grivița (orele 10, 1X15, 1530, 18 
20,30). Modern (orele 9.45, 12:
14.15, 1630, 18.45). PAULA CAP
TIVA rulează la Luceafărul (ore
le 9.30, 11,45, 14: 16.15, 1830.
20,45), Feroviar (orele 9.15, 1130: 
14, 1630, 19, 2130). Melodia (ore
le 9.15, 1130, 13.45, 16, 18,15,
20,30). VENEȚIA LUNA ȘI TU 
rulează Ia Carpați (oțele 10,12,14, 
16). YOKMOK rulează la Capito. 
(orele 930, 11.45, 14, 1630: 19,
21,15), Flamura (orele 10 12, 16, 
18, 20). MOSCOVA — GENOVA 
rulează la Festiva! (orele 9 15 
1130, 13.45, 16; 18 30, 21>. Excel 
fior (orele 10, 12.15, 1530, 18
20,30). RĂZBUNĂTORUL c-ema 
scop) rulează la Victoria (orele 10. 
1?; 14; 16; 18.15, 2030). Volga to- 
rele 10, 12, 15, 17, 19, 21). SĂL
BATICII DE PE RIUL MORTE (ci
nemascop) rulează la Central (ore
le 10.30, 1230, 1430, 1630, 1830, 
20,30). CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
(cinemascop) rulează Ia lumina 
(orele 9, 12, 15; 18, 21). POVES
TE NEINVENTATĂ rulează la 
Union (orele 16, 18.15, 2030). Fla- 
căra (orele 1530, 17.45, 2030).
PROGRAM PENTRU COPII — (di
mineața ora 10), LA PATRU PAȘI 
DE INFINIT (dnpă-amiază) rulează 
la Doina (orele 1130, 1335, 18,15,

INFORMAȚII

in tala de lectură a Bibliotecii raionale din Clmpulung Moldovenesc
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20,30). Floreasca (orele 16, 18.15,
20,30). ------ -
NELE
MIEI,

ROMINTA PE MERIDIA- 
LUM1I. CETĂȚILE CHI- Q-----------

SCINTED, 
PREFAȚĂ 
lează la 
10 - 21 
TIND IN
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 Intre popoare (orele
10.30, 15.15, 19). EROI CURAJOS!
CA TIGRII rulează la Cultural (o- 
rele 15,45, 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 Buzesti 
(orele 15,30, 18 , 20,30). Pacea fe
rele 16, 18, 20). ȘAPTE ANI DE 
CĂSNICIE (cinemascop) rulează 
la Crlngași (orele 16, 18,15,
20,30). VIAȚĂ UȘOARA 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, 1330; 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, 2030). INTILNIRE CU SPI
ONUL rulează 
16, 18,15, 
(orele 
BUCH 
17,45,
15.30,
LOS (cinemascop) rulează la Mo
șilor (orele 15,15, 17.45, 20,15).
GHINIONISTUL rulează la Cosmos 
(orele 15; 17; 19; 21). UMBRELELE 
DIN CHERBOURG rulează la 
torul (orele 15,30; 18, 20,30). 
FUL rulează la Rahova (orele
18.15, 20,30), Ferentari (orele
16.15, 18,30; 20,45). SOȚIE
TRU UN AUSTRALIAN (cinema
scop) rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

NOAPTE
TEMELII 
LA UN 
Timpuri
In continuare). dN- 
PLOAIE rulează la

LA CASA 
DE 
POEM 

Noi (orele

OȚEL
ru-

Ia Popular (orele 
20,30). Drumul Sării 

1530, 17.45, 20). CALA-
rulează la Arta (orele 15, 
2030), Cotroceni (orele 

18, 2030). DRUM PERICU-

Vii- 
ȘE- 
16,
14, 

PEN-

Televiziune
JOI 4 februarie 1965

Orele 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,10 — Pentru copii: Aven
turile echipajului Val-VIrtej — 
Urmașii lui Haia Wata. 19,50 — 
Centenarul Universității București. 
20,10 — Actualitatea cinematogra
fică. 21,10 — Cîntă orchestra „Doi
na Olteniei* a Filarmonicii de stat 
din Craiova. In Încheiere: Buletin 
de știri, buletin meteorologie.

Față de anul 1964, protocolul 
prevede o creștere a schimbului 
reciproc de mărfuri între cele 
două țări.

Protocolul a fost semnat din 
partea renună de Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului 
rrirjțulni exterior, iar din par
tea vietnameză de Hoang Van 
Diem. adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au fost de față 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
\ îetnam la București, precum și 
membrii crier două delegați

(Agerpres)

Regizorul francez Rene Clair

Miercuri a sosit Ia București 
regizoral francez Penă Clair, 
etembra al Academiei franceze, 
creator a numeroase filme cu
noscute publicului nostru, mul
te dintre ele intrate in patri
moniul clasic al cinematogra
fiei F.or.dig.'e. Pe ceroportul 
B&neasa. oaspetele a lost in- 
tlmnrnat de Paul Cornea, di
rectorul Studioului .bucurești" 
si de alți reprezentanți ai cine- 
ma’.ograiiei.

izita cunoscutului cinecst 
este prilefuitd de coprotk. 
romino-francezd ^Serbtrile 
iante" pe .xeze urrează 
realizeze la autul acestui 
în țara noastră. Filmul, o 
tfră Îndreptată împotriva
boiului, are la bază im scena
riu al lui Rer.e Clair, care va

semr.a ți regia. La această co
producție colaborează. alături 
de Rene Clair, cineaști io- 
mini și francezi. Filmările sînt 
prevăzute să înceapă in a do
ua jumătate a lunii iunie.

, Serbările galante" pe care 
I! realizează studioul cinema
tografic „București" în colabo
rare cu firma „Gaumont", va 
ii un film color și pentru ecran 
Ini

al tinereții
Vilnius-ul 
dimineafă 

de toamnă

Sport • Sport • Sport
• După cum 

»-a mai anunțat, 
în semifinalele 
.Cupei cempio- 
nilor europeni" 
la tenie de masă 
Ifesunm). echi
pa Voința Bucu
rești va Intilni 

la 12 februarie la Praga echipa 
Spartak Sokolova, In componenta 
căreia figurează jucătoarele Lu- 
zova si surorile Karlikova. Echipa 
învingătoare <Ln această partidă 
va Intilni pa Inringltoarea din 
cea de-a doua semifinală Veres 
Meteor-Budapesla — V.T.G Kaîs- 
berg Duisburg (R-F.G.).

Echipa masculină C-S-M. Cluj, 
care a clștigat si In acest an 
campionatul tării noastre, dețină
toarea „Cupei camptoc or euro
peni*. va juca, probabtL la 18 
februarie la Cluj, Deem! cu Spar
tak Praga Sokclovo. Echipa ceho
slovacă este alcătuită dus Miko. 
Vihnanowskl si Polakov.tz.

în ti!

A

încotro ?
un zelos client al localurilor de 
noapte, al barurilor. Anul tre
cut, după ce ți-a băut cu „prie
teni de-ai lui de noapte" min
țile, a trebuit să facă un efort 
intelectual ți în locul lor („ei 
nu mai erau capabili") ca să-și 
dea seama că n-au cu ce plă
ti. Atunci, după insistențele 
ospătarilor, s-a ridicat plin 
de demnitate, și-a adus palto
nul de la garderobă și a stri
gat: „Luați-l!“. A aruncat 
paltonul pe masă peste paha
rele de „Martini". Desigur, în- 
tr-un gest de mare bravadă I 
Faptele i-au fost discutate în 
facultate, colegii au dezapro
bat purtările lui.Invățăminte? 
Una singură — la sfîrșitul a- 
nului a rămas repetent, iar a- 
nul acesta, după primul se
mestru: două examene ami
nate, la unul — picat, unul 
încă nesusținut.

A rămas 
credincios 
un student 
absenta de 

Acestea
„datele personale" ale studen
tului de la filologie, anul IV, 
Varna Lucian.

Dacă ar fi să alegem califi
cativele, epitetele ce i se cu-

în continuare un 
al restaurantelor, 

„perseverent" în a 
la ore.
ar fi cîteva din

La 20 februarie, va avea Ioc la 
Londra Intlburaa amicală feminină 
de tenis de masă dintre echipele 
R P. Romine ți Angliei.

• In capitala Finlandei, au în
ceput întrecerile din cadrul campi
onatelor de tenis pe teren acoperit 
ale Finlandei, competiție care reu
nește tenismani fruntași din mai 
multe Uri europene și la care par
ticipă și campionul tării noastre. 
Ion Tiriac. Sportivul romîn a debu
tat victorios. învingiadu-l pe fin
landezul Heixki Hedman cu 10—8, 
a—6.

• La 9 Itbmerft lnerp întrece
rile ccmpfr.-.afti.'tif republican de 
box rezervei i-znlorilor. Reuniunile 
preliminarii vor dura pled Ia 15 
februarie, u.-.ejnd ca Învingătorii 
si participe Intre 2 și 7 martie, ia 
.zonele* programele la Medias.

Iași. Reșița și Ploiești. Finalele se 
vor detfațura latre 23 șl 28 mar
tie. la Tg. Mureș.

In acest an. echipa de juniori a 
R P.R. va lntllni formațiile de ju
niori ale R.P. Ungare și R. P. 
Bulgaria.

• Trofeul „Sullivan*, oferit In 
fiecare an de organizațiile sporti
ve americane, a fost decernat 
înotătorului Don Shollander, care 
a clștigat 4 medalii olimpice de 
aur la J.O. — Tokio. Schollander 
a totalizat cel mai mare număr 
de puncte (2161) la ancheta 
trepnnsă de uniunea atletică 
matoare din S.U.A. Pe locul 
s-a clasai campionul oplimpic
10 000 m plat, Billy Mills — 1 044 
puncte, iar pe locul trei — sprin
terul Bob Hayes — 595 puncte.

In-
a-

doi 
la

? englez 
Matt- 

fn vîrstă 
va 
în 
28 
a- 
se 

în-

• Celebrul fot
balist 
Stanley 
hew*, 
de 50 de ani,
fi sărbătorit 
mod oficial la 
aprilie. Cu 
ceasta ocazie, 

va disputa un meci de fotbal
tre echipa Stoke City, In care ac
tivează acum renumitul fotbalist, 
și o selecționată europeană. In
afara cunoscutilor fotbaliști Di
Stefano, Gento, Kopa, care de pe 
acum au accentat să facă parte 
din selecționata Europei, alti va
loroși fotbaliști și-au anunțat par
ticiparea. De curind, cunoscutul 
fotbalist vest-german Uwe Seeler 
a comunicat președintelui F.I.F.A., 
Stanley Rous, că va participa ia 
jubileul de la 28 aprilie.

(Agerpres)

• Miercuri dură-ara-ază 
ambasadori! R. P. t*rigare 18 
Bucjreș*.i, Jer.6 K-uti, a oferft 
un cocteil cu prilejul înmînării 
Ordinului muncii, clasa de 
argint, poetului Eugen Jebe- 
leanu, conferit de Consiliul 
Prezidențial al R- P. Ungare, 
pentru activitatea sa rodnică 
în domeniul traducerii în lim
ba romînă a unor opere valo
roase ale literaturii ungare.

Au participat Demostene 
Botez, vicepreședinte al Uni
unii scriitorilor din R. P. Ro
mînă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Insti-j 
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, scrii
tori.

★

dimineața, s-a îna- 
Capitală delegația 

R. P.

Miercuri 
poiat in 
sfaturilor populare din 
Romînă, condusă de Nicolae
Petre, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular o- 
rășenesc Constanța, care, la 
invitația guvernului Marii Bri
tanii, a făcut o vizită în aceas
tă țară.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQINA I
vin pentru atitudinea sa, n-ar 
fi desigur ușor. Fiindcă ni
mănui nu-i e ușor să aleagă 
din mulțimea epitetelor cu 
care se poate caracteriza un 
om, pe acelea al căror conți
nut are menirea de a înjosi, de 
a condamna. In cazul lui însă 
oricare altele se refuză. Pen
tru ci In locul pasiunii studiu
lui el a ales pasiunea pentru 
băutură și nopți pierdute. Pen
tru că el nu are față de Tu
dor Olteanu sau Sanda Popa, 
Bogdan Marinescu sau Roxan- 
da Butnaru (colegi ai săi de 
grupă sau de an care au obți
nut numai note de 9 și 10) nici 
un fel de stimă, nu-l „intere
sează". Pentru că nu-l încear
că nici un fel de sentiment de 
jenă după repetatele petreceri 
în care uită, cîteodată, și cum 
îl cheamă. Pentru că atitudi
nea iresponsabilă față de pro
pria sa pregătire, lipsa de 
demnitate și respect fată de 
frumusețea anilor tineri pe 
care-i irosește în chip penibil 
și fără 
tea pe 
Pentru 
rea de
au fost aruncate ca niște hai-

ne prăfuite și incomode. Pen
tru ci lui, se pare, îi este indi
ferent dacă întunecă prin com
portarea sa imaginea frumoa
să a tinereții!

In numele acestei imagini 
ce se cere păstrată și respec
tată, pe care nimeni n-are 
dreptul să o întineze, adresăm 
întrebările de mai jos: „Unde

ezitare și-au pus pece- 
multe din faptele lui. 
că inteligenta și pute- 
muncă pe care le are

Nu merg acasă, vreau sa

crezi că vei ajunge cu aseme
nea fel de a-ți trăi anii cei 
mai frumoși, Varna Lucian?" 
„Sint restaurantul și repeten- 
ția două din idealurile tale?" 
„Peste doi ani s-ar putea (deși 
există în cazul tău un mare 
semn de incertitudine) să de
vii profesor. Cui ar folosi apu
căturile tale, odată cu obține
rea repartizării ?“.

...La aceste întrebări ca și 
la găsirea soluțiilor pentru e- 
vitarea unei consecvențe, în a- 
ceeași direcție din partea lui 
Lucian Varna îi invităm să-și 
spună cuvîntul și actualii lui 
colegi, ca și alți studenți din 
centrele universitare. Poate că 
și în alte facultăți s-au aflat 
și se află cazuri similare. Cum 
au fost ele privite de colecti
vele de studenți, de organiza
țiile U.T.M. și asociațiile stu
dențești și ce s-a făcut pen
tru înlăturarea lor?

Fiindcă imaginea studenției 
nu poate admite asemenea 
pete întunecate, oricît de pu
ține ar fii

ărâsind 
intr-o 
bKndă 
străbateam o șosea 
împrejmuită de 
păduri de brazi și 
mesteceni. Victoras

{eimantas, redactor șef-adjunct 
a ziarul de tineret, ne spunea 

că aerul curat al împrejurimilor 
atrage vara mii de locuitori ai 
orașului, aceste meleaguri fiind 
socotite ca un adevărat sanato
riu al naturii.

Destul de depărtate unele de 
altele, ne întîmpină — de-a lun
gul șoselei ce duce spre orașul 
Electrenai, țelul călătoriei noas
tre — sate alcătuite din care 
mici de lemn, vopsite 
țime de culori, 
ca niște vilișoare 
de odihnă.

Ajunși la ținta 
destinației, sîn- 
tem întimpinați 
de un oraș cu 
totul și cu totul 
tînăr. S-a înălțat 
pe un loc care 
adăpostea toamna ploile și vara 
își trăia singurătatea sub razele 
păitmașe ale soarelui.

In anul 1959 a început con
struirea orașului. Lacurile din 
Împrejurimi au fost amena
jate, unite Intre ele pentru a fi 
folosite la viitoarea termocentrală. 
Imediat a început și construcția 
termocentralei. In prezent lucrea
ză trei agregate, iar în curind 
alte trei vor fi date în folosință. 
Nu cu multe zile înainte de vi
zita noastră fusese electrificat ul
timul sat din Lituania.

Orașul numără 5 000 
tori. O statistică însă 
pune printre orașele de 
teres. De pildă, ocupă

într-o mul-

NOTE
DE DRUM

de locui-
1-ar pro- 
mare în
locui în- 

tîi după natalitate : pînă la data 
vizitei se născuseră, în anul 1964, 
127 de copii. (Explicabil, ni se 
spune, Electrenai e un oraș tî-

T E L E G
Cu ocazia celei de-a 

aniversări a semnării 
tului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre 
R P. Romînă și Uniunea So
vietică, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Romine, Comeliu Mănescu, 
a adresat ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., A. A 
Gromîko, o telegramă de feli
citări cordiale. în care își ex
primă ferma convingere că re
lațiile de prietenie trainică și 
colaborare rodnică, statornicite 
între cele două state se vor 
dezvolta și întări continuu 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

★

XVII-a 
Trata-

Cu ocazia celei de a XVII-a 
aniversări a semnării Tratatu-

La
de cultură

Capitală
cuvîntul tineri in-lej vor lua 

gineri și muncitori fruntași, e- 
levi fruntași la învățătură. 
Simpozionul va fi urmat de 
un frumos program artistic 
prezentat de formațiile artis
tice ale casei de cultură.

Acțiuni ihteresante organi
zează în această perioadă și 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul „16 Februarie". 
Bunăoară, pentru tinerele fete 
care se vor prezenta acum 
pentru prima oară la vot, se 
va organiza o convorbire cu 
femei fruntașe în producție și 
în activitatea obștească pe 
tema: drepturile femeii în tre
cut și astăzi.

Interesantă și instructivă va 
fi și seara literară cu tema 
„Viața noua oglindită în lite
ratura scriitorilor noștri con
temporani", la care vor veni să 
le vorbească tinerilor o sea
mă de scriitori și poeți. In a- 
fara spectacolelor care au loc 
în aceste zile pe scena casei 
de cultură, la cluburile și că
minele culturale din raion, for
mațiile artistice ale Casei de 
cultură fac încă de pe acum 
ultimele repetiții la spectaco
lul ce va fi prezentat în preaj
ma alegerilor, „Tinerețea. vo
tează".

năr). După numărul locuitorilor 
orașul' a înregistrat cei mai mulți 
abonați ai televiziunii. Tot aici 
s-a construit primul nou tip de 
școală medie din republică. Vizi- 
tînd-o ne-am dat seama de bu
nele condiții oferite celor 450 de 
elevi. înzestrată cu laboratoare, 
bibliotecă modernă, săli de clasă 
spațioase, școala oferă elevilor 
prin cei 35 de profesori, o in
struire științifică. Am discutat cu 
cîteva dintre cadrele didactice ti
nere ale școlii. Deosebit de apre
ciată și cunoscută este tînăra în
vățătoare Lepinenik Roma care a 
sosit prima în „oraș". După un 
interviu dat, pe atunci, televizi
unii, orașul eia alcătuit din cî
teva barăci și foarte multe gropi, 

terenuri mlăști
noase. Astăzi pe 
străzile asfaltate 
ale orașului, pro
fesorii ca și ele
vii trec ca pe 
străzile oricărui 
oraș modern.

Tineretului îi 
stau la dispoziție 

casă de cultură cuo modernă 
sală de spectacole cu 500 locuri, 
o bibliotecă înzestrată cu 5 000 
volume (în ziua aceea bibliote
cara înscrisese al 1068-lea citi
tor), săli destinate diferitelor 
cercuri (cineamatori, radio- 
ciub, orchestră etc.), In seara a- 
cfelei zile, cineamatorii se pregă
teau pentru o întîlnire cu fil
mul romînesc „Vacanță la mare".

Pentru tineri s-a înființat aței 
o filială a Institutului politehnic 
din Kaunas (secție fără frecven
ță) și o școală tehnică.

Sînt cîteva date și cifre din 
numeroasele pe care le poate o- 
feri acest oraș tînăr al Lituaniei 
devenit, tocmai prin tinerețea lui, 
foarte cunoscut.

N. DRAGOȘ

RAME
lui de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre Uniu
nea Sovietică și R. P. Romină, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a a- 
dresat ministrului afacerilor 
externe al R. P. Romine, Cor- 
neliu Mănescu, o telegramă 
prin care-i transmite felicitări 
cordiale și-și exprimă încre
derea că prietenia sovieto-ro- 
mînă se va dezvolta și în vii
tor spre binele popoarelor 
noastre, în interesul cauzei pă
cii și socialismului.

★

Cu prilejul aniversării a 17 ani 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică, 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor a adresat Co
mitetului Central al Comsomolu- 
lui o telegramă de felicitare în 
care urează Comsomolului și în
tregului tineret sovietic noi suc
cese în lupta ce o desfășoară, 
alături de întregul popor sovietic, 
sub conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pentru 
construirea comunismului în 
U.R.S.S., pentru pace în întreaga 
lume.

In curind

Vacanța 
studenților

Peste cîteva zile, studenții 
din Întreaga (ară vor intra în 
vacan/a de iarnă, perioadă în 
care de multă atenție se vor 
bucura manifestările cultural- 
sportive, organizate pentru ei. 
La casele de cultură vor a- 
vea loc proiecții cinematografi
ce cu cele mai noi filme, seri 
distractive, concursuri ghici
toare, recenzii și altele.

La loc de frunte se în
scriu excursiile 1n cele mai 
frumoase masive muntoase, la 
care vor participa peste 3 000 
de studenti din toate centrele 
universitare. Printre stațiunile 
Si punctele turistice cuprinse 
în itinerariul acestor excursii 
figurează cele de pe Valea 
Prahovei, Masivul Bucegi, Pla
iul Foii, Curmătura, Muntele 
Mic, Lacul Roșu, Păltiniș, Ra- 
:ău, Semenic, Vatra Dornei 
etc.

eter.ee


„JURNAL DE BORD
semnat de 500 de autori

nainte de a răsfoi .Jurnalul”, să facem cunoștință 
cu autorii lui: adolescenți între 16—18 ani, băieți și 
fete purtind pe mîneca stingă a uniformei inițialele 
Școlii medii nr. 1 din Piatra Neamț. Călători 
cu experiență, ei ne vor dezvălui din tainele dru
mului străbătut pînă acum pentru atingerea tinței, 
ne vor relata cum au depășit obstacolele întilnite.

ce bagaje inutile au abandonat pentru ușurarea ambarcațiunii 
și, mai ales, ce măsuri de siguranță și-au luat pentru prein- 
timpinarea eventualelor ..furtuni’ care i-ar putea amenința în 
etapa prezentă a călătoriei spre nota 10. Dar s-o luăm in ordine. 
Mai întîi.

o privire riirospiciivî
a întrebarea; „Ce afi rtchact m prima eUpi t er.u.'ar 
școlar' au fost consemnate răspunsurile a 500 de elevi 
din clasele a IX-a, a X-a și a Xl-a. Dacă le-am contopi, 
ne-am afla în fața unui răspuns comun majontâțn ele
vilor și care ar suna ram așa: stra mai muitâ mitra»a- 

I tică ți istorie, am aflat lucruri noi in dotnenml rhnmei 
și al științelor naturii, ewncastev. mai bine «crater; țăru

și geografia sa. Pentru că aceasta «te rralitatra. Cele apmspelOO de 
zile ale primului trimestru școlar V au drarhis devdar ea onaoateui 
spre tărnnul cunoașterii, i-au ajutat să arfinceaecă qoțteaaie că^ătaăe 
anterior. Mai pe scurt, au intrat în trimestrul al II-ea cu c zestre - 
siderabilă de cunoștințe, taaoțte teBouăc. mai «a^B. aiacted «ai 
puternic răspunderea ce apasă pe umera lor de ȘnniMi ,

Toți? Nu toți, dar majoritatea. O dovedeac ți esteva <*•: 
trimestru a fost promovat de 90 te sută dte eJevn «luară >^Xl-a B^de 
84 la sulă din colectivul clasei a X-a D, de SI ta ntf ou a^nfcw 
elevilor clasei a IX-a C. De altfel, ptuccntid de itavi caua aa g— 
obținînd rezultate bune si foarte bone atee jmedrataaant la Jarța «a- 
sele. Așadar, vom extrage din fonsaL în riedurde ce nrananA piuase 
acelor elevi pentru care învățătura este • aecmSaSe de vte*ă> care-p 
îndeplinesc obligațiile școlare dintr-o coervteye prUeztecă. caea^te 
de ce învață și doresc ca pînă la «finitei ctiMnrie» să se a^4ruă ie 
plutonul fruntașilor. (Vom face cuDașttetă apos P « crdafci den că
rora Ie-a fost rezervat un capitol special).

„Am străbătut prima etapă a rălâtonei ca oda tar( deachâp — 
mărturisește Nicolda Mitroi din date a IX-a f. Tatei «-« oacreaut. 
Am obținut o singură medie de 8. restul numai 0 ai Ml Oda» a — 
întrebat dacă am muncit mult Sigur că a 
pare mult Cunoscându-mă bine, țtiu că au fi 
„învăț zilnic, la școală și acasă — era 
a IX-a D — și nu-aaa penat anei o ah 
s-ar putea altfel ? Ca să spun așa, ia 
învăț. Am obținut rezaltate baie: o să 
înțeles că nimic și nimeni nu poate s 
pătrunde în universul c-inost nțelot care B se 
spune Maria Hanganu din data « X-a F — 
un sistem de muncă personal care a 
adus satisfacția de a mă nan

Iată dar că printre prunele 
tură, elevii citează interesul. 
Cei din clasele a X-a adaugă 
de o profesiune ori alta, dorința de a se ■ 
De altfel, însăși alegerea seepei — reală 
primul pas făcut în această direcție. 
cultate voi urma, dar am ales secția re di 
spre tehnică — spune MneeU Henbaț 
adaugă: clasa a X-a este o clasă cheie in 
din disciplinele la care vom da examen ta 
prind și materia clasei a X-a. De aceea, are o 
cum învățăm. De un real folos mi-a fost p 
de matematică și fizică unde am aprcfi 
aveam și am căpătat cunoștințe «x_”. , 
romînă, și s-ar putea ca după absorvrrea 
(Geta Duhalmu clasa a X-a C). J>es: si 
tează Georgcta Anton — învăț la toate 
străine, dar și matematica, fizica, ehisea. Aa cb(«el 
în trimestrul I pentru că am convingerea că toate evoc 
ni le oferă școala medie ne vor fi folositoare in vra^ă

Am citat pînă acum elevi fruntași la învâțătuM ăs ci 
Notațiile lor, deși lapidare, reliefează un adevăr: ea peț 
zultate bune la învățătură dacă pierzi d:n s edere scro.. — 
anilor de școală să fii niultilateral instruit pentru a 
cializarea în profesia aleasă.

ft
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SINGURII VINOVATI?

ct •

deci

■ ■■ ' *

I din orele 
biblioteca

Școala medie nr. 1 din Piatra Neamț. o școaM ca frauMM tra*- 
tii, ai cărei elevi ou alcătuit prezentul Juntei de berrf*

Angela Domnu, din clasa a IX-a 
E iți petrece multe 
de după cursuri în

școlii

popts pe insula

WDIOCRiriTII3

si ie

dacă

P catari pe o 
cuce?

-Ca eJev.

Este

de ta • te

căee» « X-e C.
de

■ Lecffa se continuă jl In te- 
creat: e afund cl nd Înveți 
ar pasiunea care-i caracte
rizează pe Adrian Andone 
ți Gheorghe Bortă, din clasa 

a TX-a A

ștacheta
J

■■■—M ai «a 
• XJ-s, cere ti le

cala a

ESTI ADEVAR1T COLEG?

e sKți

n școală există 4 
clase a Xl-a. Mai 
precis, circa 100 de 
elevi se află în fața 
absolvirii școlii me
dii, trecînd, cum 

s-a exprimat unul
dintre ei, pragul maturității. E- 
vident, ei au probleme și preo
cupări în plus față de colegii din 
clasele inferioare. Mai întîi, în 
legătură cu învățătura. Trebuie 
să-și însușească materia prevă
zută pentru acest an și să reva
dă ceea ce au învățat în anii 
anteriori pentru a se pregăti în 
vederea examenului de maturi
tate. Școala, tovarășii profesori 
le-au venit în ajutor. Lecțiile 
sînt bine sistematizate, controlul 
are caracter permanent și exi
gent. De la 1 octombrie au în
ceput recapitulările la matemati
că, fizică, limba romînă. In le
gătură cu fiecare disciplină s-au 
făcut recomandări elevilor cum 
să-și planifice materia pe care o 
au de învățat, prevenindu-se ast
fel asaltul din ultimul moment.

La rindul lor, organizațiile 
U.T.M. din clasele respective au 
luat măsuri de mobilizare a ele
vilor la o muncă susținută. La 
clasa a Xl-a B, de pildă, s-a dis
cutat de la începutul anului șco
lar într-o adunare generală des
pre răspunderile ce le revin ele
vilor față de propria lor pregă
tire. Cu acest prilej s-a realizat 
și un rodnic schimb de experi
ență asupra celor mai bune me
tode de studiu, asupra celei mai

peegări.'ea iee- 
țrijor de k. Această ecasuure 
a ruzerat com.teteferi o nouă 
măsură: crscctarea ca întregul 
colectiv a nerrsității de a se îm
bina armonios menea de pregă
tire zilnică, ca cea în vederea 
examenului de maturitate. La 
sfirșitul trimestrului L clasa s-a 
situat pe primul loc pe școală. 

Față de o asemenea experien
ță interesantă, apar ciudate si

te. tas pe ea i de șcealL ca și cum nu as- 
!.tl îa ar»?.xp timp 

țrcițsorflcr, n-an aceleași nu- 
rrnle Această metodă care în
carcă în mod inutil programul 
unor elevi n-a reușit mei să „sal- 
seze”, nici să „salte" pe cei neo- 
toșnmți să muncească și să-și 
poarte singuri de grijă. Apare 
clar că înlocuirea muncii educă
rile. de cultivare a răspunderii 
r.ecârui elev față de propria sa

PRINTRE CEI CARE SE APROPIE
A

IN CURÎND DE ȚĂRM
ca o elevă sîrguincioasă, a obți
nut într-o vreme cîteva note 
proaste la chimie și istorie. S-a 
stat de vorbă cu ea, dar fără 
prea mare efect. Atunci, Geor- 
geta Corduleanu — secretara or
ganizației de bază U.T.M. — a 
vizitat-o acasă. Și ce a consta
tat ? Departe de a-și pierde 
timpul, Rodica era total preocu
pată de pregătirea examenului 
de maturitate. își întocmea con
specte, fișe după materia studia
tă în anii trecuți. Din această

tuațiile din alte clase a Xl-a. Să 
cercetăm puțin situația clasei a 
Xl-a C. Și aici există, firește, un 
grup de elevi fruntași la învăță
tură, plini de răspundere față de 
obligațiile lor școlare. Dar 10 
elevi n-au promovat trimestrul I, 
iar un alt grup numeros a ob
ținut rezultate mediocre. Ce o- 
biective a urmărit comitetul or
ganizației de bază U.T.M. în 
prima etapă a anului școlar ? 
„Am căutat să ne orientăm, să-i 
ajutăm pe elevii care sînt ame
nințați de corijențe să se salve-

mai rămăsese exact o 
nă ? întreaga perioadă 
lui trimestru comitetul _ 
ției de bază s-a ocupat cu îm
părțirea elevilor în două grupe: 
cei care trebuie ajutați și cei 
care ajută. Elevii Gavril, Hume- 
ni, Malinici, Necula, Teodorescu 
și alții au trebuit să-i ajute pe 
Diaconu, Grădinaru, Nicoliei, 
Roșea și alții. La fizică, la chi
mie, la matematică, să-și facă 
temele împreună, să-i asculte, să 
le arate, să le explice. Ca și cum 
n-au străbătut și unii și alții 11

săptămî- 
a primu- 
organiza-

muncă, cu dădăceala, a dus la 
rezultatele enunțate mai sus.

Peste cîteva luni, absolvenți 
fiind, elevii claselor a Xl-a vor 
păți în viață. Cei mai mulți știu 
de pe acum pe ce drum vor 
merge. In procesul acesta intim 
de clarificare și autocunoaștere 
au intervenit și mai intervin încă 
cu tact și înțelegere școala, or
ganizația U.T.M., părinții. Și în 
această direcție organizația 
U.T.M. a clasei a Xl-a B, spri
jinită îndeaproape de tovarășa 
Luminița Boariu — diriginta 
clasei — * dovedit inițiativă și

pricepere. Cunoscând pasiunea 
multor elevi pentru chimie, mate
matică, pocnind de la profilul e- 
cooomic al orașului și regiunii 
s-au organizat cîteva acțiuni in
teresante : un simpozion „Viața 
ți activitatea chimistului romîn 
Nicolae Teclu”, o vizită la Com
binatul de îngrășăminte Roznov, 
o oră de dirigenție în care s-a 
discutat despre alegerea viitoarei 
profesiuni. Pentru începutul tri
mestrului II se pregătește o în- 
tîlnire cu un inginer electroteh
nic, fost absolvent al școlii, și un 
simpozion „Figuri de matemati
cieni romîni". La acestea mai 
trebuiesc adăugate discuțiile indi
viduale cu elevii, sfaturile pline 
de grijă acordate. Dar tovarășa 
Boariu este nu numai dirigintă 
la clasa a Xl-a B, ci și secretara 
comitetului U.T.M. pe școală. 
Nu era oare de datoria ei să ge
neralizeze experiența acestui co
lectiv și la celelalte clase a Xl-a 
în care munca de orientare pro
fesională a viitorilor absolvenți 
s-a limitat pînă acum la o oră 
de dirigenție intitulată steriotip: 
„Ce să fiu ?“ Fără îndoială că 
da. în această etapă organiza
țiile U.T.M. din clasele a Xl-a, 
cu sprijinul conducerii școlii, al 
tovarășilor diriginți pot organiza 
acțiuni comune, sau la nivelul 
claselor, care să-i ajute pe elevi 
să-și clarifice bine întrebările, 
nedumeririle, oscilațiile legate de 
profesiunea pe care și-o vor a- 
lege.

In drumul său spre titlul de 
fruntaș, Octavian Iacșișer, din 
clasa a IX-a C, face dese „es- 

în laboratoarele școlii

Pagină realizată de 
MARIETA VIDRAȘCU

Fotografiile :
N STELORIAN

xpenența pri
mului trimes
tru oferi e&- 
mUetului UTM 
din școală mul
tiple metode 
pe -1 r u o. "A-

nmrea uncr activități 
interesante, d'ierite de la 
clasă la clasă, ori pe 
ani de studiu, menite 
să contribuie la mooili- 
xarea și mai activă a e- 
levilor la învățătură. însăși 
răsfoirea acestui Jurnal de 
bort” semnat de âW de e- 
ievi sagercară comitetului 
L.TAL direcțiile spre care 
să-și îndrepte atenția cină 
e vorba de un colectiv sau 
xftnl de un elev sau altul.

Jurnalul de bord” a în
registrat numele multor 
fruntași care înțeleg că a 
fi elev este • meserie pe 
care trebuie să o exercite 
ca pasiune, eă nu pot do- 
bindi rezultate bune la 
învățătură deeît prin pro
priul lor efort, printr-o 
muncă zilnică, tenace, per
severentă. Exemplul și ex
periența lor pot fi folo
site pentru a stimula ac
tivitatea tuturor elevilor 
din școală.

Dar el consemnează și 
existența unor elevi care-și 
cer și se mulțumesc cu pu
țin. Prin adunări generale, 
prin discuții, ei trebuie a- 
jutați să înțeleagă ce pierd 
neinvățînd, ajutați să aban
doneze preocupările inutile 
care-i distrag de la o mun
că disciplinată. Aici trebuie 
să intervină cu mai multă 
vigoare și eficacitate spiri
tul colegial, forța opi
niei colective.

Comitetul U.T.M. și-a 
propus în planul său : îm- 
bunătățirea conținutului a- 
dunărilor generale ; orga
nizarea unor dezbateri pe 
teme ca acestea : pentru ce 
înveți; muncește azi mai 
bine ca ieri; adevărata co
legialitate ; stabilirea, cu 
ajutorul tovarășilor diri
ginți a unor legături mai 
strinse cu părinții elevilor 
prin scrisori, invitarea a- 
cestora Ia unele adunări, 
vizite acasă etc. Tot în 
scopul ridicării calitative a 
muncii elevilor comitetul 
U.T.M. are în atenția sa 
îmbunătățirea — cu spri
jinul tovarășilor profesori 
de specialitate — a activi
tății cercurilor pe materii, 
atragerii unui număr mai 
mare de elevi.

Trimestrul al Il-lea este 
însă foarte scurt. Comite
tul U.T.M. trebuie să lupte 
pentru ca toate aceste pre
vederi, precum și alte ac
țiuni care-i vor fi sugerate 
pe parcurs, să se realizeze 
în fapt, să nu rămînă în 
stadiu de intenție frumoa
să, de proiect nerealizat. 
Este principala condiție 
pentru ridicarea ștachetei 
calității la învățătură.
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Tokio: Mitingul
de ia

Universitatea Keyo

La Universitatea Keyo 
din Tokio a avut loc 
un miting de protest 

împotriva hotărîrii adminis
trației universității de a majo
ra taxele pentru învățămînt. 
Cei 10 000 de studenți, partici
pant la miting, și-au reafir
mat hotărîrea de a boicota, 
începînd de la 4 februarie, se
siunea de examene și de a 
continua greva. Comitetul de 
grevă a cerut studenților din 
ultimul an să nu se prezinte 
la examenele de absolvire. 
Știrile primite din Tokio in
formează că administrația u- 
niversității a hotărît să amine 
pînă la 23 martie examenele 
din sesiunea de iarnă pentru 
studenții din primii ani, iar 
examenele de absolvire pînă 
la 8 februarie. Drept răspuns 
la aceste măsuri, studenții au 
declarat că ei vor boicota și 
aceste examene, dacă admi
nistrația universității nu va 
renunța la hotărîrea de a 
majora taxele de învățămînt.

Protestul studenților
din Lisabona

1 >r arți după-amiază a 
Jy_[ loc la Lisabona o 

monstrație organizată de 
studenții de la institutele de 
învățămînt superior din capi
tala Portugaliei în semn de 
protest împotriva procesului 
celor șase studenți arestați re
cent de către siguranța portu
gheză. După cum transmite a- 
genția France Presse, poliția 
portugheză a creat un dispozi
tiv special de protecție în ju
rul Palatului Justiției din Lisa
bona, pentru a opri pătrunde
rea înăuntru a studenților. Stu
denții au împrăștiat manifeste 
de protest împotriva înscenării 
judiciare. Agenția Associated 
Press, referindu-se la declara
țiile unor martori oculari, a- 
nunță că au fost efectuate nu
meroase arestări. Poliția a re
fuzat însă să furnizeze ziariști
lor vreo informație în legătură 
cu această chestiune. Potrivit 
agenției France Presse, proce
sul împotriva celor șase stu
denți a fost amînat pînă joi.

avut 
de-

Ședința Consiliului

PARIS. — La 3 februarie a 
avut loc la Paris o ședință a 
Consiliului de Miniștri al 
Franței, prezidată de generalul 
de Gaulle. Cu prilejul acestei 
ședințe au fost analizate o se
rie de probleme interne, eco
nomice și sociale. în legătură 
cu problemele externe, gene
ralul de Gaulle a prezentat 
membrilor guvernului unele 
aspecte ale discuțiilor pe care 
le-a avut la Londra cu pre
mierul britanic Harold Wil
son cu ocazia participării sale 
la funeraliile lui Churchill.

La rîndul său, ministrul afa
cerilor externe Couve de 
Murville a arătat scopurile 
vizitei pe care urmează s-o 
facă la Washington, la 17 fe
bruarie. A fost analizat, de 
asemenea, programul vizitei 
pe care premierul Pompidou 
și Couve de Murville o vor 
face, începînd de la 4 februa
rie, în India și Pakistan.

cu privire la cea de-a XlX-a sesiune a Consiliului

de Ajutor Economic Reciproc și a XVI-a ședință

a Comitetului Executiv
în intervalul 28 ianuarie — 2 

februarie 1965, la Praga a avut 
loc cea de-a XlX-a sesiune ordi
nară a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La lucrările se
siunii au luat parte delegațiile 
țărilor membre ale CA.E.R., 
conduse de S. Todorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria. 
O. Simunek, vicepreședinte al 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, B. Leuschner, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, D. Mo- 
lomjamț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, A. Apro, vicepreședinte 
al guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Potrivit acordului dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.FJ. pri
vind participarea Iugoslaviei la 
lucrările organelor Consiliului, 
la sesiune a fost de față o dele
gație a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, condusă de 
I. Brilei, membru al Vecei Exe
cutive Federale.

La sesiune au fost prezenți ca 
observatori Kim Re Zun, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.D. Coreene în R S. 
Cehoslovacă, reprezentantul Re
publicii Populare Democrate Co
reene, și A. Flores Ibarra, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Cuba în 
R. S. Cehoslovacă, reprezentan
tul Republicii Cuba.

Sesiunea Consiliului a fost 
prezidată de O. Simunek, vice
președinte al guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, șe
ful delegației R. S. Cehoslovace.

Sesiunea a examinat raportul 
Comitetului Executiv cu privire 
la activitatea desfășurată de Con
siliul de Ajutor Economic Reci
proc în intervalul dintre sesitmEe 
a XVIII-a și a XK-a ale Consi
liului.

Cea de-a XIX-a sesiune a con
statat că lucrările organelor Con
siliului pe linia dezvoltării cola
borării economice multilaterale 
au avut la bază hotărîrile consfă
tuirilor din iunie 1962 și iulie 
1963 ale primilor secretari ai Co
mitetelor Centrale ale Partidelor 
comuniste și muncitorești și ale 
șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și 
hotărîrile celei de-a XVIH-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

în perioada care a trecut de la 
cea de-a XVIII-a sesiune a Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc s-a dezvoltat și s-a perfec
ționat colaborarea dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în toate 
domeniile economiei lor naționale 
atît pe bază multilaterală, cît și 
pe baza bilaterală. Ea s-a înfăp
tuit în deplină concordanță cu 
principiile egalității în drepturi, 
respectării suveranității și intere
selor naționale, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

Sesiunea a constatat că în pe
rioada care s-a scurs s-a depus o 
activitate considerabilă în vede
rea înfăptuirii hotărîrilor celei 
de a XVIII-a sesiuni a C.A.E.R 
Atenția principală a fost concen
trată asupra îndeplinirii sarcini
lor de coordonare a planurilor 
de dezvoltare a economiei națio
nale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și de specializare inter
națională în producție.

îndeplinind hotărîrile celei 
de-a XVIII-a sesiuni a Consiliu
lui în domeniul dezvoltării cola
borării economice și tehnico-știin- 
țifice, țările membre ale CA.E.R. 
au efectuat o muncă preliminară 
în vederea coordonării planurilor

de dezvoltare a economiei na
ționale pe perioada 1966—1970. 
Consultările bilaterale intre țări 
și elaborarea de către țări a ba
lanțelor de decontări orientative 
și sintetizarea acestor balanțe de 
către organele Consiliului an per
mis țărilor să stabilească, în mod 
preliminar, volumele orientative 
ale livrărilor reciproce de mărfuri, 
să rezolve, in mod pra-hmi-jr 
un număr de probleme ale cola
borării economice, să schițeze 
unele căi de rezolvare a diferite
lor probleme și totodată să scoa
tă la iveală principalele probleme 
ce urmează să fie studiate nz 
departe.

Organele Consiliului au adop
tat o serie de recomandări pri
vind dezvoltarea specializării ș> 
cooperării internaționale in pro
ducție pentru tipuri deosebit de 
importante de produse industria
le. Printre altele, an fost adapta
te recomandări asupra specaL- 
zării în producție și livrăriior re
ciproce de linii tehnologice com
plexe, de agregate și de diferite 
tipuri de utilaje tehnokzgxe pen
tru industria chimică, pentru re
formarea catalitică și hidrofinarea 
motorinei, de mașini pentru ex
ploatări forestiere, de utila ?e pen
tru industria textilă ș a d S-a 
dezvoltat specializarea in produc
ția de rulmenți.

In scopul lichidări: paralelis
mului nejustificat in desfășurarea 
cercetărilor științifice și tehnicr și 
concentrării forțelor și muloacelot 
asupra problemelor celor tu-' 

importante care prezintă inte
res reciproc, în cadrul nrgaTwir»- 
C-AJl-R. se elaborează propuneri 
referitoare la direcțiile pririripafe 
de cercetări științifice și tehnice 
pentru o perioadă îndelungată, 
care urmează să fie coordonate.

In perioada între sesiunile a 
XVlll-a și a XlX-a, țările intere
sate au înfăptuit o serie de mă
suri în domeniul colaborării e- 
cooomice. Sistemul energetic al 
Romîniei a fost conectat la siste
mele energetice unite ale Ceho
slovaciei, R. D. Germane. Polo
niei, Ungariei ți ale unei părți din 
Ucraina de vest (UJUSA1. a fast 
creat ți ți-a început activitatea 
porcoi comun de vagoane-marfă 
care nnnxărâ cca. 93000 unități, 
s-a termmat construcția presei 
părți a minei de fosfocrt din 
tmghisepp ți a unei fabrici de 
înnobilare din UR-S_S_ care se 
eonsuoiesc cu participarea Re
publicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone și Re
publicii Populare Ungare.

Măsura cea mai importantă în 
domeniul colaborării țărilor mem
bre ale CALE în problemele 
valutar-financiare este trecerea 
la decontările multilaterale în 
ruble transferabile și organizarea 
Băncii internaționale de colabo
rare economică pe baza acordului 
încheiat în octombrie 1963.

După ce a făcut bilanțul acti
vității organelor Consiliului ți a 
analizat starea colaborării între 
țări, sesiunea a făcut o apreciere 
a muncii ți a stabilit sarcinile 
pentru dezvoltarea continuă ți 
perfecționarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice a țări
lor membre ale C.A.E.R.

La a XlX-a sesiune a Consiliu
lui a fost aprobat acordul dintre 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia privind parti
ciparea R.S-F.I, la activitatea or
ganelor Consiliului. Acordul con
stituie un pas important in dome
niul dezvoltării rdațhlor econo
mice ale țărilor socialiste. In *- 
cord se prevede că Iugoslavia va 
colabora în cadrul CA F.R- fa 
probleme care prezintă interes re
ciproc pentru țările membre ale 
C.ATLR. și Iugoslavia. Acordul 
reglementează, de asemenea, $ 
alte probleme legate de parte-

parea Iugoslaviei la activdatea 
organelor Conshnhn.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
— Comitetul spe- 
care a fost creat

Londra
SI

analogie între acțiunile 
*'e Angliei ți Ger- 

itale. Paralelismul 
diplomatice se 

tr-o seric întreagă 
I de acte ale guvernelor de la 

Londra și Bonn pe o perioadă 
Ambele au încercat (ți continuă 

să încerce) ocuparea locuim de aliat princi
pal al Statelor Unite. Pentru Anglia asta în
seamnă practic o refacere a „relațiilor spe
ciale*. o consultare strinsă anglo-americană. 
0 activizare a rolului său de intermediar 
totuși părtinitor) in conflictele atlantice și, 

în primul rînd, în disensiunile franco-ame- 
ricane.

La Bonn se năzuiește obținerea unei con
sacrări oficiale a unor fenomene despre care

se vozbește de mult în surdină: rolul de 
principal partener american în Europa, chiar 
in detrimentul britanicilor.

Pe de altă parte, ambele guverne dove
desc dm plin că sînt tentate să-și joace căr
țile lor europene prin intermediul Parisului. 
Recenta întrevedere franco-vest-germană, co- 
mentată în toată presa, a semnificat o în
cercare vest-gennană de a exercita presiuni 
asupra Statelor Unite, amenințînd cu un 
.dezgheț total* în relațiile deteriorate fran
co-vest- germane.

Și iată că guvernul Wilson procedează la 
fel. Diplomația britanică face în mod evident 
avansuri Franței, urmărind simultan două 
scopuri : presiuni asupra Germaniei occiden
tale pentru a-i submina pretențiile de exclu
sivism în problemele vest-europene și (poate 
în primul rînd) presiuni asupra diplomației 
americane care adoptă o poziție ultraizola- 
țimistă față de Anglia) în divergențele an- 
glo-vest-germane.

Astfel, dacă acum o săptămînă pe primul 
plan al activității occidentale se aflau relațiile 
franco-vest-germane sau anglo-vest-germane, 
în prezent au căpătat prioritate relațiile an- 
glo-franceze. în dezbaterile din Camera Co
munelor s-a anunțat proiectul construirii de 
către Franța și Marea Britanie a unui avion 
de vînătoare militar cu reacție înzestrat cu 
aripi cu geometrie variabilă. Corespondenții 
din Londra încadrează această știre în seria 
de fapte care atestă intențiile Marii Britanii 
de a îmbunătăți relațiile de cele două părți 
ale Canalului Mînecii. într-adevăr, anunța
rea proiectului respectiv survine după re
centa întrevedere Wilson—de Gaulle. Din

unele precizări făcute de partea engleză re
iese că „ameliorarea relațiilor franco-britanice 
este posibilă în primul rînd pe planul coo
perării practice într-o serie de domenii in
dustriale și în mod special în aeronautică" 
(FRANCE PRESSE). Ultimele cuvinte își au 
tîlcul lor. La Paris „episodul Concorde" n-a 
fost uitat și continuă să alimenteze o serioa
să doză de nemulțumire față de politica 
engleză. Bineînțeles, colaborarea în domeniul 
aeronautic nu limitează lucrurile. întrevede
rea Wilson—de Gaulle a explorat terenul di
ficil al concepțiilor politice, unde se afirmă 
că divergențele de păreri existente asupra 
problemelor generale ale politicii internațio
nale — problema nucleară și concepțiile 
europene — se mențin.

Guvernul Wilson vrea să cîștige timp. Dez
baterile parlamentare, virulența atacurilor 
conservatoare, momentele de slăbiciune în
registrate recent prin înlocuirea ministrului 
de externe îi reclamă o atitudine corespun
zătoare. Amînarea vizitei, la Bonn, încercă
rile de încălzire a relațiilor cu Franța, adop
tarea unor programe noi la capitolul militar 
— iată deocamdată soluțiile luate în consi
derare.

Cele 100 de zile ale guvernului Wilson 
se termină deci, într-o atmosferă contradic
torie. O anumită doză de stabilitate, de care 
laburiștii au atîta nevoie, a fost obținută. Dar, 
evident, nu se sconta doar pe atît.

Caracterul deseori neprecizat (chiar con
tradictoriu) al politicii engleze de perspectivă 
poate fi — susțin observatorii politici — 
sursa acestor dificultăți.

P. NICOARA
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Situația a devenit extrem 
de încordată in Laos

Dezbateri „lăturalnice" 
la Conferința Partidului

A

democrat-crestin italian
A

Demonstrații

antirasiale în statul

Alabama (S. U. A.)

împotriva bazei Chianim» care 
a fost distrusă în mare parte.

Deși agenția France Presse re
latează că generalul Kouprasith 
ar fi stăpin pe situație, agenția 
UTJ. apreciază că generalul 
Fumi Nosavan — care, potrivit 
unor surse, nu este străin de ac
țiunea poliției — intenționează să 
înceapă ^o a doua bătălie pentru 
Vientiane*. Se crede că el va or
dona trupelor sale concentrate în 
sudul țării să pornească 
Vientiane.

Angola:

Patru ani

spre

de luptă armată

JAPONIA. Liga democrată a ti
neretului din Japonia a organi
zat pentru tinerii muncitori o 
tabără de iarnă la poalele Al- 
pilor japonezi, In fotografie : 

tineri învățînd să schieze

Foto : JAPAN PRESS

NEW YORK. — In orașul Sel
ma din statul Alabama au avut 
loc marți noi și puternice demon
strații ale populației de culoare, 
în semn de protest împotriva în
cetinelii cu care se desfășoară 
operația de înregistrare a negri
lor pe listele electorale. Poliția a 
arestat peste 500 de persoane, 
dintre care 400 elevi din școlile 
elementare și medii. Aceasta ri
dică numărul celor arestați în ul
timele zile la 1 300 persoane, în 
majoritate negri, reprezentînd cea 
mai mare cifră de arestați de I'a 
demonstrațiile în sprijinul inte
grării rasiale care au avut Ioc Ia 
Birmingham în anul 1963. Auto
ritățile din Selma au închis pînă 
Ia 15 februarie birourile pentru 
înregistrarea în listele electorale.

Pastorul Martin Luther King, 
laureat al Premiului Nobel pen
tru pace, care se află în prezent 
arestat la Selma, deoarece a con
dus mișcrea în favoarea înregis
trării populației în listele electo
rale, a declarat din închisoare că 
refuză să plătească cauțiunea 
pretinsă de autorități pentru a fi 
pus în libertate provizorie și că 
„intenționează să rămînă închis 
atîta timp cât va fi necesar pen
tru ca situația negrilor din Selma 
să devină cunoscută pretutin
deni".

Sărbătoarea națională
a Ceylonului

stăzi, poporul ceylo
nez sărbătorește a 
17-a aniversare a 
obținerii indepen
denței sale naționa
le. La 4 februarie 
1948, pe harta Asiei

de sud, pe atunci în continuă 
schimbare, apărea un nou stat 
independent — Ceylonul. Înce
pînd de atunci, ziua de 4 februa
rie, ziua independenței, a deve
nit sărbătoarea națională a po
porului ceylonez.

încununare a îndelungatei 
lupte de eliberare a populației, 
independența politică a însemnat 
și punctul de plecare în făurirea 
independenței economice. înce-

economică, care poate fi obținută 
numai pe calea dezvoltării țării 
și a resurselor ei".

Politica de îngrădire a activi
tății monopolurilor străine în 
țară, naționalizarea depoziteloi 
de produse petroliere și a centre
lor de desfacere a acestor pro
duse, naționalizarea societăților 
de asigurări, limitarea importului 
de mărfuri industriale și crearea 
sectorului de stat al economiei 
au constituit pași însemnați pe 
calea consolidării independenței.

în domeniul relațiilor externe, 
guvernul ceylonez promovează o 
politică de pace, de neaderare la 
blocurile militare, de prietenie 
și colaborare pașnică cu toate

NEW YORK, 
cial al O.N.U., 
de Adunarea Generală în decem
brie 1963, pentru a studia măsu
rile în vederea unei mai bune 
popularizări a dreptului internațio
nal, a dat publicității, marți, re
comandările sale care urmează să 
fie supuse spre aprobare Comite
tului nr. 6 pentru problemele ju
ridice al Adunării Generale O.N.U.

Recomandările prevăd proclama- 
lea, între anii 1965 — 1975, a u- 
nei decade a Națiunilor Unite a 
dreptului internațional, în cursul 
căreia vor fi organizate, în anul 
1966, cursuri de pregătire în A- 
frica, un seminar al experților în 
diferite probleme ale dreptului in
ternațional în 1967, precum și alte 
măsuri. Totodată, comitetul a re
comandat ca secretarul general al 
O.N.U. să invite statele membre 
să facă contribuții voluntare pen
tru finanțarea unui program de 
asistență tehnică în domeniul 
dreptului internațional.

ATENA. — In anul 1964. din 
Grecia au emigrat, în căutare de 
lucru, aproximativ 120 000 de per
soane, mai ales oameni tineri, în 
vîrstă de 18-35 ani. In același 
timp, sporul populației a fost de 
numai 100 000 de oameni.

Relatînd despre aceste fapte, re
vista „Nea Oikonomia“ subliniază 
că, în timp ce problema gravă a 
îmbătrînirii națiunii grecești rămi- 
ne nerezolvată, cel mai mare fo
los de pe urma afluxului de brale

de muncă ieftine din Grecia ii ob
țin Germania occidentală fi Belgia, 
care absorb masa principală a 
emigrantiior.

PARIS. — După cum trans- 
mite agenția France Presse, Va
lery Giscard d’Estaing, ministru 
de finanțe și al afacerilor econo
mice al Franței, care urmează să 
plece vineri la București, a fost 
primit miercuri la Elysee de ge
neralul de Gaulle.

ANKARA. — După nouă zile 
de dezbateri, Senatul turc a apro
bat marți seara cu 71 de voturi 
pentru, 64 contra și două abțineri 
noul buget al Turciei pe anul 
1965. Spre deosebire de bugetul 
precedent, care a fost de 
14 200 000 000 lire turcești, noul 
buget însumează 15 513 000 000 
lire turcești.

După aprobarea bugetului, Se
natul și-a suspendat dezbaterile 
pînă la 9 februarie.

CAIRO. — După cum. anunț': 
postul de radio Cairo, primul vi
cepreședintele Republicii Arabe 
Unite, mareșalul Abdel Hakim 
Amer, împreună cu președintele 
Adunării Nationale a R.A.U., Ar 
war el-Sadat, s-au reîntors ia 
Cairo, după o vizită de șapte zilv 
efectuată în R.A. Yemen. In timpul 
șederii lor în această Iară, oficia
litățile egiptene au avut convor-

biri cu conduction! guvernului 
yemenit, cu comundcnții trupelor 
arabe aiiate aici și cu diiersp con
ducători de triburi.

înainte de a părăsi Sanaa. ma
reșalul Antet a declarat cd JLA.U. 
va fi întotdeauna alături de po
porul yemerut, atit în timp de răz
boi cit si in timp de pace". El o 
:ansat un apel pentru unitatea na
țională a tării.

ROMA 3 (Agerpresj. — In 
cadru! ședinței Cons...ului na
tional al Partiâzifui democrat- 
creftin, coatiraiă dezbcterile 
pe marginea raportului prezen
tat de Mariano Rumor in legă
tură cu situația interaă a parti
dului și cu perspectrveie creă
rii unei conduceri unitare, din 
care să facă parte reprezen
tanți ai tuturor curentelor. 
Presa italiană ăe tnierairi co
mentează dezbaterile, subltnind 

acestea nu se axează pecă

CARACAS — Potrivit unei in
formații transmise de cores
pondentul dm Caracas el ager.’.;- 
P.-ensa Latma. locuitori: o rasul m 
Maracatbo au manifestat împotri
va ultimelor măsuri guvernamen
tale care au dus la scumpirea 
vieții. Persoane înarmate au opn'. 
mașini care transportau lapte ș 
le-au condus in cartierul San Au
gustin. unde au distribuit lapte 
populației sărace

KHARTUM. — La Khartum -* 
fost dată publicității o declarație 
oficială prin care s-au dezmicpt 
știrile potrivit cărora membrii fos
tului Consiliu militar suprem su
danez ar fi fost transferați de la 
Închisoarea Zalingei la o altă în
chisoare situată în nordul capita
lei Sudanului. Știrea transferului 
apăruse în toată presa sudaneză 
săptămîna trecută. Comisarul ge
neral al închisorilor din Sudan a 
declarat că toți membrii fostului 
Consiliu militar sînt deținuți în 
același loc și nici o evadare nu 
este posibilă.

1

Expoziții 
romînești 
in Mexic

CIUDAD DE MEXICO. — La 
Ciudad de Mexico s-a deschis 
expoziția fotografică ..R. P. Ro- 
mină în plin progres*, organizată 
de Institutul național de arte fru
moase și de Societatea de prie
tenie și schimburi culturale me- 
xicano-romîne. Cu acest prilej a 
fost expusă și o colecție de artă 
populară romineascâ. Expoziția 
urmează să fie prezentată și în 
alte orașe ale Mexicului.

Concomitent, s-a deschis la Ve
racruz expoziția fotografică „Pei
sajul în R. P. Romînă“ care pre
zintă vizitatorilor frumusețile 
Romîniei.

problemele a căror rezolvare o 
așteaptă cercurile politice.

Ziarul ^AVANTI“, organul 
Partidului socialist italian, 
care, după cum se știe, face 
parte din coaliția guvernamen
tală de centru-stinga. scrie că 
Consiliul național al Partidu

lui democrat-crestin a strălucit 
in dezbateri numai prin lucru
rile care nu s-au spus. După 
anunțarea acordului între cu
rente, ne așteptam ca dezbate
rile oamenilor cu cea mai mare 
răspundere in partid să explice 
sensul acestei unități regăsi
te.

Ziarul ..LA VOCE REPVBU- 
CANA“, organul Partidului re
publican, consideră că pînă în 
prezent, opinia publică ..nu-si 
poate exprima părerea despre 
linia pe care intenționează s-o 
urmeze partidul, de majoritate 
relativă, in situația actuală, 
in vederea creării unității sa
le și a stabilizării politicii ță
rii".

Ziarul ,J.A NAZ1ONE" din 
Florența observă că „dezbate 
rile din ședința Consiliului na
țional au confirmat necesitatea 
găsirii unor noi metode de 
conviețuire în interiorul parti
dului, datorită convingerii că 
multe lucruri nu merg bine... 
Totuși, discuțiile au fost mai 
curînd lăturalnice- Aceasta dă 
impresia că toți se tem să in
tre în miezul problemelor pen
tru a nu risca să pună în peri
col acordul la care s-a ajuns".

este 100 000 de 
morți; mii de sate 
distruse; zeci și 
zeci de lagăre de 
concentrare în în
treaga țară; mii de 
arestați; nesfîrșite

masacre; 500 000 de refugiați 
în țările vecine — acesta este 
doar un scurt bilanț al „misi
unii civilizatoare*, întreprinse 
de colonialismul portughez în 
Angola. Cu toate acestea, co
lonialiștii portughezi nu au pu
tut infringe voința de luptă a 
unui popor întreg împotriva o- 
cupanților, cărora le-a pricinu
it, mai ales în ultimele luni, 
mari pierderi. Acum patru ani, 
la 4 februarie 1961, declanșind 
lupta armată, poporul Angolei 
a arătat lumii întregi că este 
hotărît să lupte cu arma in mi
nă pentru cucerirea dreptului 
său legitim și inalienabil la in
dependență 
scrierea sa 
lor libere.

„In ciuda 
lor, poporul 
succese remarcabile în lupta 
de eliberare pe care o duce — 
a declarat recent Louis de Al
meida, reprezentantul ia Alger 
al „Mișcării pentru eliberarea 
Angolei" (M.P.L.A.). O bună 
parte din teritoriul național, a 
arătat el, se află deja sub con
trolul forțelor noastre și 
conducerea M.P.L.A. Poporul 
Angolei se pregătește pentru 
noi acțiuni militare. „Este 
drept — a spus Almeida, că 
lupta va fi încă lungă și grea, 
de aceea ne pregătim neînce
tat, fiind convinși că Angola 
va aparține angolezilor, cin
stind astfel memoria luptători
lor ei căzuți pentru ’libertate".

națională, la în- 
în rîndul popoare-

tuturor manevre- 
nostru obține

sub
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Imagine a clădirii municipiului din Colombo, capitala Ceylo
nului

pînd din 1956 guvernul ceylonez, 
condus de Solomon Bandaranai
ke, a dat politicii țării o orientare 
menită să consolideze această 
independență. Deși primul mi
nistru a fost asasinat de forțele 
reacțiunii interne, soția defunctu
lui, d-na Sirimavo Bandaranaike 
i-a continuat politica.

Pe plan intern, actualul gu
vern desfășoară o intensă acti
vitate în direcția lichidării îna
poierii economice moștenite de pe 
timpul administrației coloniale. 
„Independența politică, a decla
rat d-na Bandaranaike, nu ar pre
zenta mare însemnătate, prin ea 
însăși, pentru poporul țării noa
stre dacă, concomitent, Ceylonul 
n-ar năzui spre independență

țările. De curînd, guvernul d-nei 
Bandaranaike a adoptat hotărîrea 
de a interzice intrarea în apele 
teritoriale și în spațiul aerian al 
țării, a tuturor navelor și avioa
nelor care transportă arme nu
cleare.

Poporul romîn nutrește față de 
poporul ceylonez entimente de 
simpatie și prietenie. în ultimii 
ani, între țările noastre s-au sta
tornicit relații prietenești, de co
laborare rodnică.

Cu prilejul zilei independenței 
Ceylonului, ne reafirmăm senti
mentele de prietenie față de po
porul și tineretul ceylonez, urîn- 
du-le noi succese în lupta pentru 
întărirea independenței naționale, 
pentru pace și progres.


