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Galeria permanentă de grafică

(Agerpres)

în prag de vacanță Sărbătoarea tinereții

Noi instalații de centralizare 
electrodinamică

Cu planul anual îndeplinit
MINERII DE LA FILIPEȘTII DE PĂDURE INDUSTRIA DE MEDICAMENTEefectuat arături de toamnă pe 

mult mai mari decît anul trecut.
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In scopul modernizării proceselor de exploatare fe
roviară au fost date recent în funcțiune instalațiile 
de centralizare electrodinamică din stațiile C.F.R. Fi- 
liași și Lugoj. Se înlătură astfel complet munca ma
nuală de acționare a macazelor și semnalelor. Tot
odată, timpul de dirijare a trenurilor a fost scurtat de 
la circa 10 minute la numai 10—12 secunde, ceea ce 
duce la sporirea capacității de tranzitare a stațiilor 
de cale ferată.

Sistemul de dirijare a traficului feroviar cu ajutorul 
instalațiilor de centralizare electrodinamică este in
trodus în peste 30 de stații de cale ferată din țara 
noastră.

Ieri, și colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din cadrul exploatării mi
niere Filipeștii de Pădure și-a înscris nu
mele pe lista colectivelor care și-au înde
plinit înainte de termen sarcinile anuale 
de plan. Acest succes a fost posibil dato
rită folosirii mai bune a utilajului și a 
timpului de muncă, a extinderii metodelor 
și procedeelor avansate.
STAȚIUNILE DE MAȘINI $1 TRACTOARE

S.M.T. au 
suprafețe

Contribuția mecanizatorilor la efectuarea 
lucrărilor agricole în timpul optim s-a con
cretizat în producțiile bune realizate de 
numeroase unități agricole socialiste pe 
care le servesc.

Totodată stațiunile de mașini și tractoare 
au sprijinit într-o măsură mai mare gospo
dăriile colective în punerea în valoare a 
noi terenuri, pregătirea suprafețelor desti
nate plantării pomilor și viței de vie.

(Agerpres)

Joi la amiază a avut loc 
în bd. Bălcescu nr. 23 
inaugurarea galeriei per
manente de grafică a 
Fondului Plastic.

Galeria, prima de acest 
fel din țara noastră, va

pune la dispoziția oameni
lor muncii, la prețuri ac
cesibile, lucrări de gravu
ră, acuarelă, desen aparți- 
nînd unor artiști cunos- 
cuți.

Conferințe
Consiliul pentru 

răspîndirea cunoș
tințelor cultural- 
științifice din 
miletul de 
pentru Cultură 
Artă a organizat, 
în cinstea celei 
de-a XV-a aniver
sări a R. P. Ro
mîne, un ciclu de 
conferințe pe tema: 
„Republica Popu
lară Romînă — pa
tria noastră socia
listă”. Prima con
ferință, intitulată 
„Țara întreagă — 
un imens șantier” 
a fost expusă în di
ferite centre mun
citorești, comune și 
sate. Ciclul mai cu
prinde expunerile 
„Bunăstarea po
porului, țelul su
prem al P.M.R.”, 
„15 ani de la pro
clamarea R. P. Ro
mîne”, „Cultura — 
bun al întregului 
popor”, ș.a.

Stațiunile de mașini și tractoare au re
alizat planul anual de producție în pro
porție de 111 la sută.

încheierea colectivizării agriculturii 
înlesnit S.M.T.-urilor să folosească mai 
țional tractoarele și mașinile agricole, 
execute un volum sporit de lucrări la 
nivel agrotehnic superior și într-un 
mai scurt decît în anii trecuți. 
torii au semănat în primăvara acestui an 
porumb pe o suprafață cu 40 la sută mai 
mare, volumul lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare depășește cu 50 la 
sută pe cel din anul trecut, iar recoltarea 
păioaselor cu 55 la sută. De asemenea,
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DIN REGIUNEA ARGEȘ

In ziua de 13 decembrie, colectivele 
muncă din cadrul industriei de medica
mente, aparținînd Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, au îndeplinit planul 
pe anul în curs la producția globală. Tot
odată lucrătorii din acest sector au reali
zat, în 11 luni ale acestui an, economii 
peste plan, prin reducerea prețului de cost, 
în valoare de peste 20 milioane lei.

Industria noastră de medicamente, 
dezvoltat considerabil în ultimii ani. 
1962, producția acestui sector reprezintă 
1 880 la sută față de aceea a anului 1949. 
Producția anului 1949 este realizată de alt
fel astăzi în numai 18 zile.

s-a
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PITEȘTI (red. ziarului „Secera și Cio
canul“). — Ieri, întreprinderea forestieră 
Rucăr, întreprinderile de panificație Sla
tina și Cîmpulung au comunicat îndeplini
rea planului anual.

Cu acestea, 26 întreprinderi din regiu
nea Argeș au îndeplinit pînă acum planul 
anual. în 11 luni întreprinderile industriale 
din regiunea Argeș au produs peste plan 
produse în valoare de mai bine de 
140 000 000 lei.

ÎNTREPRINDEREA „N. BĂLCESCU"
DIN CAPITALĂ

Printr-o telegramă trimisă redacției, co
lectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri 
ds la întreprinderea de pielărie și încăl
țăminte „Nicolae Bălcescu“ din Capitală 
anunța îndeplinirea — la data de 12 de
cembrie — a sarcinilor de plan pe între
gul an.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — în re
giunea Brașov se fac intense pregătiri pen
tru vacanța de iarnă a elevilor. Programul 
manifestărilor cultural-artistice se anunță 
a fi bogat oferind elevilor prilej de odihnă 
și recreație. în școlile și casele pionierilor 
de la Brașov, Mediaș, Sibiu se pregătesc 
programele artistice pentru adunările fes
tive de ziua Republicii, cu tema : „Te slă
vim patrie liberă”. Membrii orchestrelor 
și corurilor de elevi, declamatorii etc, pre
gătesc programe pentru sărbătoarea po
mului de iarnă, pentru revelion și carna
valuri pionierești. Totodată „mîini îndemî- 
natice” confecționează măști și costume 
de carnaval.

In curind se vor deschide tradiționale 
orășele ale copiilor.

Drumeția și excursiile ocupă un loc im
portant în preocupările de vacanță. Peste 
50 000 de elevi din regiune vor face dru
meții de 1-2 zile însoțiți de profesori. Nu
meroși elevi vor face excursii mai lungi 
cu autobuzele O.N.T. Nu vor lipsi din 
bucuriile vacanței întrecerile de săniuțe și 
schi. La Brașov, pe

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").
Ieri după amiază la Opera de Stat din 
Timișoara a avut loc sărbătoarea majo
ratului. La această manifestare a tine
reții au participat peste 1 000 de tineri 
din întreprinderile, institutele, facultățile 
șl școlile timișorene, activiști 
de U.T.M. și de stat. Tov. 
președintele 
Timișoara, a 
bit tinerilor 
zenfi in sală
pre drepturile și 
îndatoririle lor.

In încheiere a 
loc un fru- 
program ar- 

prezentat

Sfatului popular 
vor- 
pre- 
des-

de partid, 
Ion Pope), 
al orașului

Cargouri în lucru la Șantierul naval Galați. 
(Foto : Gh. Vlnțilă)

C O M UNICAT 
privire Sa deschiderea celei de-a 17-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Azi 14 decembrie 1962 își începe 
lucrările Ia București cea de-a 17-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor Eco- 
nomic Reciproc.

La lucrările sesiunii participă de
legațiile Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Ceho-

iv

CU

slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mongole» 
Republicii Populare Polone, Repu
blicii Populare Romîne, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste. j

patinoarul „Olimpia” 
se va organiza carna
valul pe gheață, sus
ținut de pionierii bra
șoveni,

avut 
mos 
fistic
de ansamblul ti
neretului din o- 
rașul Timișoara.
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DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1963 - ÎN ÎNTREPRINDERI

1!

Uzinele de rulmenți din Brașov 
ocupă un loc important în produc
ția industrială a țării. Aici se pro
duce o mare parte din rulmenții 
necesari economiei naționale. Mun
citorii, tehnicienii, inginerii,' pro- 
iectanții de aici au reușit să obțină 
și în acest an succese deosebite. 
Astfel,, planul producției marfă a 
fost îndeplinit pe 11 luni în pro
porție de 102,2 la sută, realizîn- 
du-se în același timp peste 1 100 000 
lei economii suplimentare la prețul 
de cost și 5 400 000 lei beneficii pe
ste plan.

La succesele uzinei un aport de
osebit l-a adus și colectivul forjei. 
Recent în acest sector au fost pre
lucrate cifrele de plan pe 1903. în 
referatul prezentat de șeful secției, 
tovarășul Anton Kazanovici, s-a 
arătat că sectorul a îndeplinit toți 
indicatorii de plan, economisind 
totodată o cantitate de 112 tone o- 
țel. Luînd cuvîntul, numeroși vor
bitori s-au referit la posibilitățile 
și rezervele existente în sector pen
tru ca aceste succese să fie dezvol
tate în continuare.

— Cifrele de plan pe 1963 arată 
o creștere serioasă a producției — 
a spus maistrul de schimb Gheor
ghe Sekely. Sporul prevăzut se 
poate realiza. Eu propun să trecem 
la preluarea din mers a preselor și 
a celorlalte utilaje din sector. Cîști- 
găm în felul acesta minute pre
țioase, care înseamnă la sfîrșit de 
lună mii de inele de rulmenți în 
plus.

Reglorul Nicolae Oprescu, sub
liniind importanța mare pe care o 
are respectarea întocmai a pre
scripțiilor tehnologice asupra ca
lității produselor, a făcut o serie 
de propuneri legate de perfecțio
narea tehnologiei. El a arătat că 
există posibilități pentru înlătu
rarea bavurilor și a adausurilor de 
prelucrare la inelele de rulmenți.

Cei prezenți au ridicat, de ase
menea, unele probleme legate de o 
mai bună aprovizionare cu mate
ria primă și materiale, încît toate 
utilajele să lucreze cît mai din 
plin. Inginerul tehnolog Aurel Ci- 
păeanu, forjorul Benedek Adalbert 
și alți vorbitori au făcut propuneri 
concrete în privința aprovizionării 
ritmice a locurilor de muncă cu 
materiale și scule.

în cadrul adunării de prelucrare 
a cifrelor de plan pe 1963 forjorii 
au dat o atenție deosebită proble
mei calității. Ei și-au exprimat 
hotărîrea de a lucra cu mai multă 
atenție, de a respecta întocmai pro
cesul tehnologic, pentru a produce 
numai rulmenți de calitate.

★
în uzină au mai avut loc dezba

teri ale cifrelor de plan și la sec
ția mecanizare și automatizare 
precum și la atelierul de rulmenți 
speciali. Și aici discuțiile au fost 
deosebit de rodnice, cei prezenți 
arătînd că dispun de toate condi
țiile pentru îndeplinirea întocmai 
a planului pe 1963 la toți indicii.

CORNEL DOROLȚI, inginer, 
GENAD DAVID, economist, 
DEZIDERIU BREGHER, mai
stru, ION PĂCALĂ, strungar, 
din postul de corespondenți 

ai „Scînteii“

La rafinăria Teieajen-Pioiești

pentru 
sarcini, 
obținut

aduc o

Directivele Congresului al lll-lea al 
partidului au stabilit sarcini impor
tante în legătură cu valorificarea su
perioară a țițeiului. Luptînd 
traducerea în viață a acestei 
petroliștii din țara noastră au 
în acest an noi succese.

în rîndul colectivelor care
contribuție importantă la valorifica
rea superioară a țițeiului se eviden
țiază și petroliștii de la rafinăria Te- 
leajen — una dintre cele mai im
portante unități de acest gen din țara 
noastră. Datorită măsurilor gospodă
rești luate aici, valoarea produselor 
obținute prin prelucrarea țițeiului a 
crescut în acest an cu 8 lei pe tonă, 
față de cifrele planificate. Acest lu
cru a avut o influență pozitivă asupra 
realizării tuturor indicatorilor de plan.

Prin reducerea prețului de cost al 
produselor au fost obținute economii 
suplimentare în valoare de 9 400 000 
lei (față de 8 milioane lei cît era 
angajamentul anual) și beneficii peste 
plan 
lei.

La 
nilor 
avut 
luat 
litățile de valorificare 
interne nu au fost totuși epuizate.

— în secția ulei II — a spus in
ginerul Petre Popescu — datorită ex
tinderii mecanizării și automatizării 
instalațiilor și îmbunătățirii proceselor 
tehnologice de solventare și depara- 
finare, s-au mărit randamentele de 
uleiuri : la instalația de furfurol cu 
2,2 la sută și la cea de deparafinare 
cu 2,5 la sută. Pentru anui 
prevăd creșteri simțitoare la 
ția de uleiuri superioare, 
sînt pe deplin 
aceasta va trebui urgentată 
în funcțiune a coloanei mari de la 
instalația de furfurol deoarece în pre
zent există unele aglomerări la ope
rația de solventare.

Mai mulți vorbitori s-au referit la 
îmbunătățirea aprovizionării ritmice 
cu țiței și în sortimentele necesare

în valoare de peste 10 000 000

adunarea de prelucrare a sarci- 
de plan pe anul 1963, care a 
loc zilele acestea, cei care au 
cuvîntul au subliniat că posibi- 

a rezervelor

realizabile.

1963 se 
produc- 
Sarcinile

Pentru 
punerea

procesului de producție. Tehnicianul 
Alexandru Tănase a propus, de pildă, 
să se asigure zilnic un stoc minim de 
materie primă. Tn acest fel decanta
rea țițeiului în rafinării se va face 
în condiții corespunzătoare evitîn- 
du-se desele schimbări de la un re
zervor la altul, care îngreunează sta
bilirea unui regim optim de lucru 
în instalațiile de disfilație primară.

în cadrul discuțiilor s-au arătat po
sibilitățile care există în ce privește 
economisirea materiei prime, a ma
terialelor auxiliare, chimicalelor, e- 
nergiei electrice. Exigenți față de 
munca lor, vorbitorii au arătat rezer
vele interne care există încă la in
stalațiile de deparafinare, de aditivi 
și de desuleiere, unde consumurile 
specifice mai pot fi reduse.

în cadrul adunării de prelu
crare a cifrelor de plan pe 1963, 
s-a arătat, de asemenea, că la
boratorul uzinal de cercetări al ra
finăriei poate să aducă o contribuția 
mai importantă în lupta petroliștilor 
de aici pentru valorificarea superioa
ră a fiecărei tone de materie primă. 
Mai mulți vorbitori au arătat că pînă 
acum laboratorul — în cadrul căruia 
lucrează un număr de cadre dintre 
cele mai pregătite din rafinărie — a 
studiat un șir de probleme impor
tante. De multe ori însă, rezultatele 
cercetărilor nu au fost aplicate ime
diat în practică. Luînd cuvîntul, tov. 
Ion Scheianu, șeful laboratorului uzi
nal, a asigurat colectivul că lucrătorii 
de aici sînt hofărîfi să-și îmbunătă
țească tot mai mult activitatea ; în a- 
celași timp el a propus conducerii 
rafinăriei să asigure completarea a- 
paraturii tehnice de laborator, nece
sară experimentărilor.

Toți cei care au luat cuvîntul s-au 
angajat să organizeze temeinic pro
cesul de fabricație, să muncească din 
ce în ce mai bine pentru ca planul 
pe 1963 să fie îndeplinit la toți in
dicii.

Una din instalațiile rafinăriei 
Teleajen.

(Foto ! 'Agerpres)
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, Loturi demonstrative 
în gospodăriile colective

DE PESTE HOTARE

Pentru adîncirea cu
noștințelor pe care co
lectiviștii le primesc la 
cursurile învățămîntu- 
lui agrozootehnic de trei 
ani, un rol de seamă îl 
au casele laborator și 
mai ales loturile demon
strative.

Consiliul agricol ra
ional Oravița îndrumă 
gospodăriile colective 
să-și creeze loturi de
monstrative, cerînd in
ginerilor agronomi să 
pună la baza activității 
caselor laborator expe
rimentarea practică a 
diferitelor soiuri și hi
brizi, a metodelor agro
tehnice pentru a vedea 
rezultatele lor în con
dițiile pedoclimatice ale 
gospodăriei respective.

în urma măsurilor 
luate de consiliul agri
col raional s-a reușit ca 
în toamna acestui an 
să se creeze loturi de
monstrative la cultura 
griului în fiecare gos
podărie agricolă colec
tivă. Aici se urmărește 
comportarea mai mul
tor soiuri de grîu și a- 
plicarea celor mai co
respunzătoare lucrări la 
pregătirea terenului, se
mănat și îngrijirea se
mănăturilor. Aceasta va 
contribui la stabilirea 
în condițiile fiecărei 
gospodării colective a 
celor mai potrivite so
iuri, precum și lucrări 
agrotehnice. Soiurile au 
fost însămînțate înpar-

cele de cîte 1 ha fie
care, la aceeași dată și 
în condiții asemănătoa
re. La gospodăria colec
tivă din Greoni, lotul 
demonstrativ cuprinde 
6 ha teren care a fost 
însămînțat cu 6 soiuri 
de grîu. La G.A.C. Lă- 
țunaș, în afară de lotu
rile demonstrative pen
tru grîu a fost creat un 
cîmp experimental pen
tru combaterea eroziu-

ia iïüwm
nil solului. La alte gos- 
pddării colective, ca 
cele din Mercina, Vără- 
dia și altele se încearcă 
eficacitatea îngrășămin
telor la diferite soiuri 
în condițiile locale pe
doclimatice.

De asemenea, fiecare 
inginer din gospodăria 
colectivă a mai organi
zat cîte un lot de 10 ha, 
pe care urmează să se 
aplice întregul complex 
de măsuri agrotehnice 
în vederea obținerii u- 
nor producții mari. Pen
tru aceste suprafețe au 
fost alese cele mai bune 
plante premergătoare, 
s-au aplicat cantități 
mai mari de îngră
șăminte, iar la semănat 
s-au făcut lucrări de 
cea mai bună calitate. 
Aceste loturi au fost 
create cu scopul de a se 
demonstra colectiviști-

lor că în fiecare gospo
dărie colectivă se pot 
obține producții sporite 
dacă se aplică întregul 
complex de măsuri a- 
grotehnice.

Anul acesta G.A.C. 
Berliște a avut loturi 
demonstrative pe care a 
cultivat 6 hibrizi de po
rumb. Cea mai mare 
producție s-a obținut 
pe lotul cultivat cu 
hibridul dublu 409. Pen
tru anul viitor, consi
liul agricol raional și-a 
propus să organizeze 
loturi demonstrative de 
porumb în fiecare gos
podărie colectivă. Ase
menea loturi se vor or
ganiza și la alte culturi. 
Pornind de la aceste lo
turi, fiecare gospodărie 
colectivă va fi ajutată 
să-și organizeze cîte o 
casă laborator. în acest 
scop, ele își vor procura 
aparatura strict nece
sară, își vor organiza 
muzeul-expoziție, c u 
grafice, fotografii, ex
ponate etc. și o biblio
tecă agricolă.

Vom urmări ca în 
centrul preocupărilor 

. caselor laborator să stea 
generalizarea pe scară 
largă a experienței acu
mulate în obținerea pro
ducțiilor mari.
Ing. A. RÄCHITOVAN 
președintele Consiliului 
agricol raional Oravița

încheierea sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și-a încheiat joi lucrările, 
în ultima sa ședință a fost adoptată 
în unanimitate o hotărîre care a- 
probă politica externă a guvernului 
sovietic și măsurile acestuia pentru 
lichidarea crizei primejdioase din 
regiunea Mării Caraibilor și slăbi
rea încordării internaționale. (Alte 
relatări în pag. IV-a)

1 000 000 de 
mefalurgișfi ita
lieni în grevă.

Aproximativ uri 
milion de munci
tori de la uzinele 
metalurgice și con
structoare de ma- 
declarat la 12 deșini din Italia au 

cembrie o nouă grevă generală de 
48 de ore pentru a obține majorarea 
salariilor.

La 13 decembrie, au declarat gre
vă generală redactorii tuturor coti
dienelor, agențiilor de presă și re
vistelor ilustrate din Italia. în ace
lași timp au intrat în grevă, pe timp 
de 48 de ore, membrii corpului di
dactic.

munlcl-
Proteste în An
glia împotriva 
staționării sub
marinelor ame

ricane.

Consiliul
pal al orașului 
Peieley (Anglia), 
care are o popu
lație de 100 000 
de locuitori șl o

situat în apropiere de Glasgow, a 
adoptat o moțiune în care cere gu
vernului britanic să ia măsuri pen
tru îndepărtarea submarinelor ame
ricane înzestrate cu rachete „Pola
ris“ de la baza militară Holy Loch' 
din Scoția. O copie a moțiunii a 
fost trimisă și ambasadorului S.U.A. 
la Londra.

Ing. N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

INSTITUTUL
PEDAGOGIC DIN BACAU

£ '4 IBI'ft S V ' !

' -1» - < Mi

Bacăul se numără printro cele mal tinere cen
tre universitare ale țării. Din toamna anului 1961, 
aici șl-a deschis porțile un institut pedagogic de 
3 ani, cu trei facultăți : matematică, științe natu-, 
rale și agricole, filologie.

Noul institut, care pregătește cadre didactice 
pentru școlile de opt ani, a fost instalat într-o, 
clădire spațioasă, înzestrată cu tot ce este nece
sar bunei desfășurări a cursurilor șl lucrărilor 
practico (fotografia nr. 1). Recent s-a dat în folo
sință și noul cămin pentru studenții institutului, 
cu 336 de locuri (fotografia nr. 2).

!n anii studenției, viitoarele cadre didactice se 
străduiesc să se pregătească cît mal temeinic 
peniru profesiunea pe care și-au ales-o. Cursurile 
și seminariile, orele de lucrări practice în labora
toare modern utilate, biblioteca cu mil de volu
me oferă studenților posibilități largi de studiu, 
în laborator, studentele Elena Georgescu, din a- 
nul II, și Erica Schutz, din anul I — facultatea de 
științe naturale șl agricole, efectuează una din lu
crările practice prevăzute în program (fotografia 
nr. 3). în prezent, studenții se pregătesc pentru 
colocviile și examenele din sesiunea de Iarnă. 
Iată-1 po cîțiva dintre el, într-una din sălile de 
lectură ale Institutului (fotografia nr. 4).

(Foto i E. HORIA)
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Vasile Rebreanu: Dimineață
Irunfarea dintre e*ica superioară 
a colectivistului și mentalitatea 
individualistă a unor |ărani. Cu 
umor și infuifie psihologică, Va
sile Rebreanu narează înfîmplă- 
rile celor treizeci de fărani ple- 
cafi intr-un sat apropiat spre a 
lua cunoștință de succesele ve
cinilor lor colectiviști. Cunoscînd 
realilăfi palpabile, concrete, oa
menii părăsesc îndoielile de 
care fuseseră frămintafi, resim-

bu-
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12—15, acordă consultații medica
le la domiciliul bolnavilor.

Formele amintite de asistență me
dicală la domiciliu nu satisfăceau 

_____  ______ . ............ însă integral-cerințele populației 
cialitate, spitale și policlinici, înzes- Capitalei. La indicațiile organelor de 
trate cu cele mai moderne mijloace, partid, Sfatul popular al Capitalei 

a analizat temeinic, în repetate 
duri, diferite formule pentru

Nivelul asistenței medicale a cres
cut paralel cu progresele științei 
medicale, astfel că azi se asigură 
populației o deservire de înaltă ca-, 
lificaré acordată în unitățile de spe-.

de diagnostic și tratament. în țara 
noastră, larga dezvoltare a institu
țiilor medicale și repartizarea lor bunătățirea asistenței medicale 
rațională, creșterea numărului de -- —
medici (Romîriia se situează printre' ani au fost puse în practică noi for

me organizatorice. Astfel, s-au orga
nizat, de la 1 iulie a.c., pe lîngă fie
care policlinică raională, servicii 
speciale de consultații la domiciliu 
pentru copii și adulți. Aceste ser
vicii asigură consultațiile în tot tim
pul zilei, între orele 8—20, prin me
dici special destinați acestui scop, 
care se deplasează cu autoturismul 
ori de cîte ori sînt solicitați. Acest 
mod de organizare a consultațiilor la 
domiciliu dă populației posibilita
tea de a fi consultată permanent 
în acele cazuri care, deși nu consti
tuie „urgențe“, necesită totuși o asis
tență medicală imediată. în prezent, 
prin aceste cabinete speciale din 
policlinici și dispensarele de circum
scripție se acordă zilnic aproxima
tiv 2 000 de consultații la domiciliu.

O altă cale de îmbunătățire a a- 
sistenței medicale o Constituie orga
nizarea serviciilor de tratamente la 
domiciliu. Incepînd din anul 1961, se 
efectuează sistematic tratamente la 
domiciliul bolnavilor, ziua și noap
tea, de către personal mediu califi
cat, la indicațiile și controlul medi
cului, prin serviciile de tratament 
la domiciliu înființate pe lîngă po
liclinicile raionale de adulți și copii. 
Efectuarea tratamentelor a fost or
ganizată în prima etapă pentru toți 
copiii pînă la 16 ani, cît și pentru 
bolnavii adulți nedeplasabili, care 
necesită tratamente îndelungate sau 
cu antibiotice. în anul 1961 au 
fost efectuate peste 100 000 dé tra
tamente la domiciliu, iar media lu
nară realizată în 1962 este de a- 
proape 14 000 de tratamente.

Introducerea tratamentelor la do
miciliu prin servicii special organi
zate a avut drept rezultat satisfa
cerea unei cerințe importante a 
populației, descongestionarea spita
lelor de bolnavi cu afecțiuni cronice 
etc. Dacă în Capitală s-a înregistrat, 
pentru primele 3 trimestre ale anului, 
o scădere cu 29 la sută a frecvenței 
hepatitei epidemice față de aceeași 
perioadă a anului trecut, sîntem în
dreptățiți să credem că printre nu
meroasele măsuri luate, un rol im
portant îl au și tratamentele Ia do
miciliu, efectuate de personal mediu 
sanitar calificat, în condiții igienice 
corespunzătoare.

O nouă formă de îngrijire a bolna
vilor la domiciliu s-a inițiat în Bucu-

domiciliu. Ca atare, în ultimii

rîn- 
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în ce pri- 
raportat 

asistenței 
elemente 

regimului

primele 10 țări din lume 
vește numărul de medici 
la populație), gratuitatea 
medicale, sînt tot atîtea 
care au contribuit în anii 
de democrație populară la realiza
rea unei largi accesibilități a asis
tenței medicale pentru întreaga 
populație de la orașe și sate.

în Capitală, numărul circumscrip
țiilor medico-sanitare a crescut, în
tre anii 1948—1962, de la 47 la 234— 
ceea ce a dus la o apropiere a aces
tor unități de locul de viață și de 
muncă. Spre deosebire de trecut, în 
circumscripția de azi, mai bine utila
tă, lucrează cel puțin doi medici, care 
sînt sprijiniți și îndrumați în acti
vitatea lor de medicii specialiști din 
spitale și policlinici. Policlinicile, 
circumscripțiile sanitare și celelalte 
unități ambulatorii acordă anual 
peste 18 milioane de consultații.

Una dn Realizările cele mai în
semnate în domeniul ocrotirii sănă
tății este organizarea asistenței 
medicale la domiciliu. Această formă 
de activitate — care constituie o 
preocupare dé seamă ă secției sa
nitare a Capitalei — se dezvoltă și 
se perfecționează continuu.

Spre a putea face față numeroa
selor solicitări și variatelor 
pé care le îmbracă nevoile 
ței medicale la domiciliu, 
organizatorice folosite sînt 
diferențiate. Așa, de pildă, 
extindere a luat asistența de urgen
ță acordată prin serviciul medi
cal de salvare, care dispune în pre
zent de 200 autosanitare și mașini. 
Paralel cu creșterea numărului de 
chemări la domiciliu, s-a redus con
siderabil și timpul de satisfacere a 
solicitării. Totuși, mai sînt cazuri 
cînd acest serviciu răspunde cu 
greutate la apelul cetățenilor. Defi
ciențele actuale își vor găsi în bună 
parte rezolvarea atît prin completa
rea acestui sector, în zilele ce ur
mează, cu cîteva zeci de medici, cît 
și prin luarea altor măsuri, printre 
care dotarea în continuare cu auto
sanitare.

Asistența la domiciliu se reali
zează și prin medicii de circum
scripție — de adulți și de copii — 
care în mod curent, între orele

aspecte 
asisten- 
formele 
și ele 
o largă

rești și în alte orașe din țară prin 
activul de Cruce Roșie. în această 
formă sînt cuprinși bolnavii care 
locuiesc singuri sau ale căror rude 
fie că nu pot rămîne în permanență 
lîngă. ei, fie că nu le pot acorda o 
-îngrijire corespunzătoare. Organiza
ția de Cruce Roșie din București va 
instrui în anul 1963 2 000 de acti
viști voluntari. Acest activ are sar
cina să se ocupe de igiena bolnavi
lor, să le pregătească alimentația, să 
urmărească luarea medicamentelor.

Din cele de mai sus rezultă că 
în ultimii ani au fost obținute impor
tante realizări în îmbunătățirea 
asistenței medicale la domiciliu àtît 
în ceea ce privește pregătirea ca
drelor, dezvoltarea bazei materiale, 
cît și a formelor organizatorice. 
Trebuie făcute însă, în continua
re, eforturi susținute pentru a li
chida lipsurile care Se mai fac sim
țite. Astfel, deși serviciile de con
sultații la domiciliu funcționează de 
6 luni, totuși unii medici șefi ai. 
secțiilor sanitare și de prevederi so
ciale raionale și medici șefi de po
liclinici nu și-au însușit această 
nouă formă organizatorică.

Variatele căi pe care se asi
gură asistența medicală- la domiciliu 
sînt insuficient cunoscute- de către' 
populație. Nu toată lumea știe că 
de consultația la domiciliu a bol
navilor netransportabili din cauza 
vîrstei, gravității bolii sau altor cau
ze se ocupă circumscripțiile terito
riale și serviciile special instituite 
la policlinicile teritoriale de adulți 
și copii și nu salvarea, ceea ce duce 
la întîrzierî în acordarea ajutorului 
medical.

De aceea, este necesar ca Secția 
sănătate și prevederi sociale a 
Sfatului popular al Capitalei să ia 
măsuri pentru popularizarea intensă 
și susținută, în rîndul întregii popu
lații, a sistemului prin care se acordă 
consultațiile medicale la domiciliu. 
La rîndul său, conducerea stației de 
Salvare este chemată să se ocupe 
mai îndeaproape de instruirea per
sonalului și să exercite un control 
mai susținut asupra muncii acestuia.

Prin aplicarea metodelor amintite, 
ca și a altor măsuri ce șe preco
nizează, în condițiile unei perma
nente griji pentru ridicarea nivelu
lui profesional al pérsonalului me- 
dico-sanitar și dezvoltarea conștiin
ței sale cetățenești, a răspunderii 
profesionale, prin antrenarea activu
lui sanitar și cu sprijinul continuu 
al maselor largi de cetățeni, sîntem 
siguri că vom fâce noi pași înainte 
pe calea îmbunătățirii asistenței- me
dicale a populației Capitalei.

Termenele de garanție
îndelungată

După cum s-a 
serie de mărfuri de folosin-o'

ță îndelungată se vînd popu
lației cu termen de garantie.

Recent, Ministerul Comer
țului Interior a stabilit noi ter
mene de garantie care aduc 
alte înlesniri pentru cei ce 
cumpără astfel de produse.

In perioada de garantie, 
care diferă de la un produs la 
altiil, se asigură gratuit repa
rarea, înlocuirea pieselor ne
corespunzătoare și revizuirea 
periodică a obiectelor respec
tive. Produsele care se vînd 
în acest sistem sînt însoțite 
de un certificat de garantie în 
care este menționată unitatea 
de deservire pentru reparații, 
precum și de instrucțiuni de 
folosire.

Perioada de garantie este 
de doi ani la frigidere, un an 
la aparate de radio, mașini de 
cusut și spălat rufe, biciclete 
și ceasornice, și de șase luni 
pentru mobilă, televizoare,

magnetofoane, pick-upuri 
piratoare de praf, ceasornice 
deșteptătoare. Pentru t 
electronice și ceasuri de 
fără rubine, perioada de 
ranfie este de trei luni.

Eventualele reparații 
revizii necesare se fac de 
tre întreprinderi sau 
specializate. S-a stabilit < 
gativitatea ca tehnicienii 
constate defecțiunile în 
mult 24 de ore de la 
nuntarea acestora. Cheltuielile 
de transport ale televizoare
lor, frigiderelor, mașinilor de 
spălat, rufe și de cusut, precum 
și ale mobilei, care urmează 
să fie reparate în ateliere, nu 
sînt suportate de către poseso
rii lor. In condițiile termenu
lui de garantie se fac repara
ții cît și revizii periodice la 
motociclete, scutere și mo
torete care au parcurs pînă 
la 6 000 km fără a se depăși 
termenul- de 6 luni din momen
tul vînzării lor. (Agerpres)
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O lecție neobișnuită 
lui, cum trebuie traversa
tă strada, ce primejdie re
prezintă joaca în mijlocul 
străzii. Și pentru Ca lec
ția să-și atingă scopul e- 
ducativ propus, ofițerul 
de miliție povestește ele
vilor întîmplări chiar din 
școala lor, arătîndu-le 
unde duce nerespectarea 
regulilor de circulație. La 
sfîrșitul lecției, copiii s-au 
strîns în jurul ofițerului 
de miliție — așa cum se 
vede și în fotografie — și 
i-au pus multe întrebări.

Ușa s-a deschis și iată 
că în clasă a intrat „pro
fesorul“, un om îmbrăcat 
în uniforma albastră a 
miliției. Locotenent colo
nelul Haralămbie Vlăscea- 
nu urma să țină în fața 
elevilor Școlii de 8 ani nr. 
123 o lecție oarecum neo
bișnuită : despre 
tarea regulilor de 
ție. Ca la orice 
curs, profesorul 
la tablă copiilor 
este necesar să fie 
täte semnalele semaforu-

respec- 
circula- 
oră de 
explică 
de ce 
respec-

La începutul noului an

După românul „Casa", recent 
publicat, tînărul prozator Vasile 
Rebreanu este prezent în libră
rii cu o nouă carte : „Diminea
ță de toamnă". Sînt adunate aici 
douăzeci de schițe dintre care 
cele mai multe abordează as
pecte ale actualității socialiste, 
inspirindu-se din viața țăranilor 
colectiviști sau a tineretului pa
triei noastre. Un grup aparte îl 
formează „Foșnetul" „Deruta”, 
„Marș forțat" în care se evocă 
episoade din timpul celui de-al 
doilea război mondial.

Cele mai multe dintre schițele 
dedicate actualității sînt instan
tanee care surprind atitudini, ti
puri, lapte de viață caracteris
tice lumi' noastre, noilor relații 
umane instaurate de socialism. In 
„1 400 de metri“, de pildă, unui 
țăran colectivist, care trebuie 
transportat la spital, i se pune la 
dispoziție — lucru nevisat altă
dată — un avion 
schițe, „Conducta
„Frumusețile patriei“ sînt de fapt 
portrete des'inate să reliefeze 
calitățile unor tineri. muncitori, 
oameni entuziaști, pasionați de 
munca lor, O anumită influență 
a tehnicii reportajului se face, 
aici, simțită.

„Dimineață de toamnă”, „Trei
zeci de țărani" ne plasează în- 
fr-un mediu cu care prozatorul 
s-a dovedit familiarizat și in alte 
scrieri ale sale — este vorba 
de satul contemporan. Schițele 
oglindind unele aspecte ale 
muncii de transformare socialistă 
a agriculturii vorbesc despre în

sanitar. Afte 
subterană“,

tind un sentiment de ușurare. 
„Era ca și cum ni s-ar fi luat de 
pe ochi o albeafă și ni s-ar fi 
desfundat urechile" — reflectea
ză unul din cei tre'zeci de fărani 
la înapoierea către casă.

Expunînd situa/ii de viață ca
racteristică realităților actuale, 
prozatorul nu rămîne, în genere, 
la stadiul strictei relatări. Am
biția sa este de a ridica faptul 
brut la anumite semnificații ge
neralizatoare și chiar simbolice. 
Să examinăm sub acest aspect 
una din schițele cele mai scurte, 
„Cina". Pe un spafiu redus, V. 
Rebreanu pictează un tablou al 
viefii de familie. Se simte între 
cei doi soți o comunicare din
colo de cuvinte, o afinitate 
adinei a gîndurilor și afectelor, 
Nu este însă vorba numai de 
armonia care domnește în mod 
obișnuit intr-o căsnicie, ci, ne

lasă autorul să înțelegem 
un sentiment cu semnificații mai ; 
largi al siguranței depline, a.1 1 
certitudinii pe care socialismul 
a adus-o in viața tuturor, oame
nilor terorizați altă dată, în 
permanență^ de grija., zilei de 
mîine. Este adevărat însă că a- 
numite accente idilice se fac 
simțite, mai ales in finalul schiței, 

Vasile Rebreanu scrie limpe
de și atrăgător. Cele mai multe 
dintre schițele sale sînt ■ străbă
tute de undele unui lirism au
tentic, cate nu alunecă în senti
mentalism. Remarcăm la el con- 
ciziunea stilului, dozarea bine 
gindită a efectelor, corectitudi
nea construcției epice. Și, dacă 
ar fi să ne exprimăm anumite , 
nemulțumiri, ele ar porni, intr-un 
anumit sens, tocmai de la acea- -, 
stă corectitudine a narațiuni
lor care, uneori, poate semni-* 
fica și ezitarea scriitorului de 4 
pătrunde mai in adincimea lu
crurilor. De aici provine și acea 
impresie a cititorului că a par* 
curs o literatură bine scrisă, da
torată unui scriitor stăpîn pe 
a-ta sa, dar parcă prea egală, 
prea netedă. O mai mare îndrăz
neală artistică în reflectarea te
melor contemporane ar li creat 
talentului recunoscut al lui Va
sile Rebreanu posibilități sporite 
de a se valorifica.

In ansamblu însă, volumul se 
distinge prin actualitatea pro
blemelor ridicate și, cum arătam, 
prin realele lui calități literare.

G. DIMISIANU

rite, unele vor porni de pe cos- i 
modromurile terestre spre orbi
tele stafiilor cosmice satelit, al
tele vor zbura mai departe, spre 
alte planete.

„Familia Soarelui"
Consacrată popularizării unor 

cunoștinfe de astronomie, aceas
tă broșură (autor Matei Alecses- 
cu) prezintă o seamă de date 
despre sistemul solar : Soarele, 
planetele Mercur, Venus, Pămîn- 
tul, Marte, Jupiter,. Saturn, Ura
nus,- Neptun, Pluton, celelalte 
corpuri care se rotesc în jurul 
Soarelui. Intr-un limba/ acce
sibil unui ce'C larg de citi
tori, autorul arată, pe baza date
lor furnizate de știință,- că stelele 
sînt corpuri cerești foarte mari, . 
alcătuite din gaze fierbinfi, Cu 
lumină proprie, incandescente. 
Celelalte corpuri cerești mai 
mici, care nu au lumină prop'ie, 
sînt planete, ca Pămînful nostru. 
Autorul descrie și principalii sa
teliți ai planetelor și ai stelelor, 

, precum și celelalte grupe 
I aștri, cometele, meteoriții.

Consiliul pentru răspîndi
rea cunoștințelor cultural- 
științifice din cadrul Comi
tetului de stat pentru cultu
ră și artă publică numeroa
se broșuri cu tematică știin
țifică, adresată maselor largi 
de oameni ai muncii. In nu
mărul de azi prezentăm cî
teva dintre ele.

„Nave cosmice 
satelit"

Răspunzînd interesului larg pe 
care-l trezesc epocalele reali
zări ale U.R.S.S. în domeniul 
cuceririi spațiului cosmic, auto
rul acestei broșuri — Dumitru An- 
dreescu — prezintă unele proble
me ale cosmonauticii. Fste de
scris modul de plasare pe orbi
tă a navelor cosmice satelit și 
de revenire a lor din Cosmos, 
felul cum se asigură comunica
țiile în ambele sensuri cu cos- 
monauții, precum și unele deta
lii cu privire la hrana acestora.

Un alt grup de probleme pre
zentate în lucrare sînt cele cu 
privire la „microclimat" — aerul 
și temperatura cabinei navei cos
mice — influenta zgomotelor, 
vibrațiilor, suprasolicitărilor și a 
stării de imponderabilitate asu
pra cosmonauților. ’n viitor, 
arată autorul, navele cosmice vor propune să prezinte o serie

felurit apariția vieții pe pămînt. 
Astfel, după idealiști, ’ toate vie
țuitoarele, inclusiv.-, omul, ar fi 
fost create de o forță suprana
turala care le-ar 
le-ar fi dat viață, 
științei'; idealismul 
apariția vieții s-ar 
forțe imateriale, misterioase, ce 
nu pot fi cețcetafe și descoperi
te. In opozifie cu idealismul, 
s-a dezvoltat concepția' cu ade
vărat științifică, materialistă, 
despre originea vieții pe pămînt, 
care consideră că prin natura ei 
viața este materială,, iar. la crea
rea ei nu a fost nevoie de nici 
o forță suprartaturălă,

In broșură Se prezintă, între 
altele, teoria acad. A. . f. Opa
rin, bazată pe noile cuceriri ale 
biologiei, fizicii, chimiei etc, 
teorie care dă o explicație știin
țifică apariției vieții pe pămînt. 
Savantul sovietic deosebește în 
acest proces trei faze : forma
rea celor mai simple substanțe 
organice — hidrocarburile, apa
riția unor substanțe organice 
complexe (proteine, pplinudeo- 
tide, fermenți etc.), trecerea de 
la substanțele organice com
plexe la primele forme de s- 
xisfență a materiei vii.

fi însuflefif, 
Dușman al 
susfine că 

datora unor

GH. C.
PROF. DR. TEODOR ILEA 

medic șef al Secțiunii sănătate 
și prevederi sociale a S.P.C.

ifi 
de 

brăzda Cosmosul in direcții dife- teorii care au explicat în mod

de

„Cum a apărut 
via^a pe pămînt"

Autorul broșurii, P. Raicu,

pagandiști. In acest an de învăță
mînt, peste 20 600 tovarăși conduc 
cercuri și cursuri la saté — în ma
joritatea lor activiști de partid, ca
dre din aparatul de staț și din 
economie, învățători, profesori și 
alți intelectuali.

Comitetele regionale și raionale 
de partid sînt chemate să asi
gure ridicarea continuă a pregă
tirii marxist-leniniste, metodice și 
de cultură generală a propagan
diștilor. Cunoașterea temeinică de 
către propagandiști a probleme
lor cuprinse în programul cercu
rilor și cursurilor pe care le 
conduc constituie una din prin
cipalele cerințe ale bunei desfășu
rări . a învățămîntului. Dar pregăti
rea propagandiștilor nu se poate li
mita la expunerea de lecții și orga
nizarea de seminarii pe marginea a- 
cestor teme. Viața a dovedit că ni
velul învățămîntului crește atunci 
cînd propagandiștii audiază cu re
gularitate expuneri, lecții, consul- 

. , - .___  - ___ tații pé . probleme teoretice, pe teme
producție, în toate domeniile, con— Urmărind orientarea cursanților ale vieții de partid, construcției so— 
strucției socialiste. Tocmai în rezul- spre obținerea unor rezultate cît mal cialiste, dezvoltării economice și so- 
tatelc practice pe care le determină bune în activitatea lor profesională cial-culturale a regiunii și raionului 
în aplicarea politicii partidului se vă- și obștească, învățămîntul de partid respectiv, pe teme ale situației in- 
dește eficacitatea învățămîntului. Nu este chemat să acorde cea mai mare ternaționale. Dezvoltînd experiența 
se noate considéra însă că' învăță- atenție problemelor- actuale. în'în- »bogată acumulată în ultimii ani, co- 
mîntul se desfășoară in condiții bune, dtumareâ învățămîntului de către 
atunci cînd în gospodăria colectivă organele locale de partid este nevoie 
sau de stat respectivă, metodele ~ *—1
fruntașilor nu sînt generalizate, dis
ciplina muncii lasă de dorit, nu se 
manifestă grija cuvenită față dé a- 
vutul obștesc. Comitetele régionale 
și raionale de partid sînt chemate 
să acorde un ajutor sporit organi
zațiilor de bază pentru ca învăță- 
mîntul de partid să contribuie cît 
mai eficace la rezolvarea sarci
nilor ce stau în fața acestora, a uni
tăților agricole respective, la răspîn
direa experienței înaintate și înlă
turarea lipsurilor, la combaterea cu 
hotărîre a atitudinilor înapoiate față 
de muncă, a manifestărilor străine 
moralei comuniste.

Necesitatea unei strînse legături 
cu Viața, cu sarcinile practice nu tre
buie însă înțeleasă în mod simplist, 
așa cum se mai întîmplă în unele 
cercuri de învățămînt, unde se dis
cută despre problemele de producție 
ca într-o adunare generală de G.A.C. 
sau ca la un cerc agrozootehnic. 
Rostul învățămîntului de partid este 
de a-i înarma pe cursanți cu cunoaș
terea tezelor fundamentale ale teo
riei marxist-leniniste, cu înțelege
rea aprofundată a politicii partidu
lui, a bazelor ei științifice, a sarci

în învățămîntul de partid la sate
In cursul lunii noiembrie s-au 

deschis în întreaga țâră cercurile 
și cursurile în învățămîntul de partid 
la sate. Este pentru prima oară cînd 
învățămîntul se va desfășura în con
dițiile deplinei colectivizări a agri
culturii, ale victoriei definitive a 
socialismului în orașele și satele pa
triei noastre. Aceasta face să crea
scă cu atît mai mult sarcinile și răs
punderea ce revin organizațiilor de 
partid în îndrumarea învățămîntu
lui de partid là saté.

Interesul sporit al oamenilor 
muncii de Ia sate pentru studierea 
marxiâm-leninismului, à politicii 
partidului, se reflectă in faptul că 
în învățămîntul de partid studiază, 
alături de membri de partid, 
și numeroși tovarăși din activul fără 
partid. Numărul total al cursanților 
la sate este de aproape 500 000 față 
de 330 000 anul trecut, dintre care 
326 000 membri și candidați de partid 
și peste 172 000 de tovarăși 
tivul fără de partid.

Anul acesta, pregătirile în 
începerii învățămîntului ău 
în condiții mai bune ca în 
în cele mai multe organizații 
partid, grupe de tovarăși dintre cei 
mai bine pregătiți au stat de vorbă 
cu fiecare membru de partid și can
didat în parte în privința formei de 
învățămînt în care să studieze, po
trivit preferințelor și pregătirii sale.

în nou: an de studiu organele de 
partid au datoria să se ocupe, la un 
nivel superior, cu sporită profun
zime și exigență, de conținutul de 
idei și eficacitatea învățămîntului.

In centrul învățămîntului de 
partid va sta și pe viitor studierea 
problemelor actuale ale politicii 
partidului, a documentelor Congre
sului al III-lea și plenarelor C.C. al 
P.M.R., a Raportului tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej Ia sesiunea extraor- 

“ a Marii Adunări Națio- 
din aprilie 1962. întreaga 

învățămîn-

cialiste a țărănimii, educarea ei în 
spiritul colectivismului, al moralei 
socialiste.

învățămîntul de partid are ca scop 
nu numai luminarea maselor, el nu 
urmărește însușirea cunoștințelor de 
dragul cunoștințelor, ci înarmarea 
cursanților spre a înfăptui cu deplin 
succes sarcinile trasate de partid. 
Studiul în fiecare cerc și curs tre
buie să fie așadar strîns legat de 
viață, de sarcinile concrete ale orga
nizațiilor de partid. In toate regiu
nile țării există numeroase exemple 
care arată puternica înrîurire pe care 
o are învățămîntul de partid în îm
bunătățirea continuă a ;

nilor practice ce decurg din politica 
partidului și nu de a dubla învă
țămîntul agrozootehnic, a cărui me
nire este de a ajuta la însușirea no
țiunilor agrozootehnice, a metodelor 
prin care se asigură recolte bogate. 
Lecția sau seminarul cîștigă, desi
gur, prin folosirea de cifre, date, 
exemple, dar ele singure nu sînt în
deajuns. Legătura propagandei cu 
viața se realizează nu prin redarea 
și însușirea seacă de fapte și date, 
ci prin interpretarea lor, prin lămu
rirea problemelor practicii sub la
tura lor principială, prin sublinierea 
concluziilor ce se desprind din tezele 

_____  _ ___ ____ _______ ‘ . "" linia partidului și. a 
membrilor de partid, în mobilizarea sarcinilot', practice çare decurg pen- 
lor la obținerea de noi succésé în organizația, de partid respectivă, 
producție, în toate domeniile con- Urmărind orientarea <

activității teoretice, din

din ac-

vederea 
avut loc 
alți ani. 

de

dinară 
nale 
forță mobilizatoare a 
tului de partid la sate trebuie 
îndreptată spro înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid cu privire la 
dezvoltarea multilaterală a agricul
turii, întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective, creș
terea producției agricole, spre . for
marea și dezvoltarea conștiinței so-

de mai multă elasticitate, astfel 
îneît grija pentru respectarea pro
gramului de' studiu să se îmbine CU 
acordarea atenției cuvenite eveni
mentelor actuale interne și externe, 
noilor aprecieri date de partid.

Forța de influențare a învățămîn- 
tului de partid depinde în mare 
măsură de caracterul său diferen
țiat, potrivit cu preocupările celor 
cărora li se adresează. Aceeași lec
ție, de pildă despre sarcinile dez
voltării agriculturii socialiste, im
pune accentuarea unor probleme 
deosebite cînd este ținută în- 
tr-un cerc de învățămînt dintr-o 
gospodărie colectivă, dïntr-un S.M.T., 
etc. Ce grijă au manifestat însă ca
binetele regionale Brașov și Bucu
rești pentru imprimarea unui carac
ter diferențiat învățămîntului, de
vreme ce aceeași lecție, pe tema 
„Victoria definitivă a socialismului 
în țara noastră', a fost expusă fără 
nici cea mai mică adaptare, atît în 
fața propagandiștilor 
din întreprinderi, cît 
lor de la sate ?

Hotărîtoare pentru 
țămîntului de partid sînt compo
nența șl pregătirea corpului de pro-

și cursanților 
și în fața ce-

calitatea învă-

mitetele raionale au datoria să în
lăture unele tendințe de formalism 
care se manifestă în pregătirea pro
pagandiștilor. prin expunerea unor 
lecții generale, rupte de sarcinile ac
tuale, prin înlocuirea prezentării a- 
profundate a problemelor cu înși
ruirea de fapte, date.

Merită să fie generalizată expe
riența comitetelor raionale de partid 
care îi informează sistematic pe pro
pagandiști — prin expuneri ale se
cretarilor acestor comitete — asupra 
sarcinilor și preocupărilor actuale 
ale organizațiilor de partid, îi invită 
la ședințe de comitet sau adunări 
de activ în care se dezbat proble
mele principale ale dezvoltării re
giunii, raionului. Deosebit de utile 
se dovedesc vizitele propagandiștilor 
în întreprinderi sau unități socia
liste din agricultură, întîlnirile lor 
cu directori de întreprinderi, preșe
dinți de gospodării colective, mun
citori și. țărani fruntași, conducători 
ai unor instituții de cultură, care 
le relatează din experiența lor.

Nu este deajuns ca propagan
distul să-și însușească problemele 
studiate, el trebuie să dobîndească 
măiestria de a le expune și explica 
în mod clar, argumentat, convingă
tor, astfel îneît fiecare lecție și con-

vorbire să stîrnească interesul pa
sionat al cursanților, să le înles
nească desprinderea unor concluzii 
practice pentru activitatea lor. La 
seminariile ținute la cabinetul de 
partid, la schimburile de experiență 
și dezbaterea unor lecții, propagan
distul trebuie ajutat spre a putea 
conduce cît mai bine diseuțiile în 
cerc, a desprinde ideile principale, a 
realiza legătura studiului cu viața, 

înșiși propagandiștii poartă o 
mare răspundere pentru buna lor 
pregătire. Partidul nostru acordă o 
înaltă prețuire muncii entuziaste a 
miilor de propagandiști temeinic 
pregătiți, care răspîndesc în mase 
ideile marxism-leninismului, politica 
partidului. Este de datoria organiza
țiilor de partid să cultive con
știinciozitatea propagandiștilor, hotă- 
rîrea acestora de a-și îmbogăți 
permanent cunoștințele, a-și perfec
ționa măiestria, spre a se dovedi 
demni de înalta misiune ce le-a fost 
încredințată.

în condițiile actuale, cînd rînduri- 
le partidului au crescut la sate prin 
primirea unui mare număr de ță
rani, precum și de ingineri agro
nomi, tehnicieni agricoli, cadre di
dactice care și-au dovedit atașa
mentul față de partid prin partici
parea lor entuziastă la munca po
litică pentru încheierea colectiviză
rii și pentru întărirea economică a 
gospodăriilor colective, o sarcină 
principală a învățămîntului de 
partid Ia sate este educarea parti
nică a candidaților și a noilor 
membri de partid. Așa cum se sub
liniază în Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie, este necesar ca 
noii membri și candidați de partid să 
fie sprijiniți în mod deosebit spre 
a cunoaște și a-și însuși cît mai 
bine linia politică și hotărîrile parti
dului, a-și ridica nivelul politic și 
ideologic. Un rol însemnat în acea
stă privință revine cercurilor de stu- 

: diere a statutului P.M.R., care nu
mără peste 234 000 de cursanți.

Bune rezultate a dat 
zarea — în raioanele 
Botoșani, Cîmpulung, regiunea Su
ceava, și în numeroase raioane din 
regiunile București, Bacău, Cluj — a 
unor cicluri de conferințe pentru can
didați și noii membri de partid despre 
rolul partidului și trecutul său de 
luptă, principiile de organizare a 
partidului, disciplina de partid, tră
săturile morale ale comuniștilor. 
Asemenea expuneri, urmate de con
vorbiri, trebuie organizate pretutin
deni.

organi- 
Rădăuți,

în ajutorul candidaților și al noilor 
membri de partid de la sate, al ce
lor din activul fără partid au fost e- 
ditate broșurile „Republica Popu
lară Romînă”, „Să desăvîrșim cons
trucția socialistă”, și este în curs 
de apariție broșura „Partidul Mun
citoresc Romîn, conducătorul nostru 
iubit“. Este necesar Ca aceste bro
șuri să fie operativ difuzate, să • nu 
se oprească la centrele de raion.

Numărul mare al celor care stu
diază pentru prima oară anul aces
ta în învățămîntul de partid face 
mai necesar ca lecțiile, expunerile, 
să fie cît mai pe înțelesul cursanți
lor. Merită să fie cunoscută și răs- 
pîndită experiența acelor propagan
diști care în lecții și convorbiri por
nesc de Ia fapte de viață, cunoscute 
cursanților, recurg la exemple din 
literatură și comparații sugestive, 
explică clar, într-un limbaj simplu, 
diferitele noțiuni, folosesc materiale 
intuitive, (scheme, grafice etc.) care 
ușurează înțelegerea problemelor.

Anul acesta au început să func
ționeze, pe lîngă cabinetele raio
nale, seminariile de economie agra
ră ; ele cuprind mai bine de 21 000 
de cadre de conducere și specialiști 
din agricultură. Un început bun s-a 
făcut în regiunea Argeș, unde se
minariile au fost organizate diferen
țiat : pentru cadrele de specialiști 
din G.A.S. și S.M.T. ; inginerii și 
medicii veterinari din G.A.C. ; pre
ședinți de G.A.C., sfaturi populare 
și brigadieri. Biroul Comitetului re
gional de partid Iași a aprobat și a 
trimis comitetelor raionale o tema
tică orientativă a activității semina- 
riilor de . economie agrară.. în 
schimb, în regiunile Oltenia, Bucu
rești, se manifestă tendința de a lăsa 
această importantă formă de învăță
mînt în voia mersului de la sine.

Este de datoria comitetelor regio
nale și raionale de partid să acorde 
un ajutor sistematic seminariilor de 
economie agrară, pentru ca acestea 
să devină un mijloc eficient de stu
diere a problemelor dezvoltării a- 
griculturii noastre socialiste, în îm
binare organică cu însușirea cu
noștințelor de teorie economică.

O atenție neslăbită se cere acor
dată studiului ideologic al cadrelor 
didactice de Ia sate, care în mare 
majoritate sînt cuprinse în cercuri 
de studiere a istoriei P.M.R., de 
economie politică, filozofie, bazele 
marxism-leninismului. Este necesar 
ca în activitatea acestor cercuri să 
se urmărească în mai mare măsură 
legarea studiului ideologic de acti-

ase- 
pen- 
par- 
fără 
s-au

vitatea profesorilor și învățătorilor 
de educare a tinerei generații, de 
îndatoririle ce le revin ca activiști 
culturali ai satului colectivist.

Anul acesta, capătă o mai mare 
extindere propaganda prin confe
rințe. în numeroase regiuni au fost 
organizate cicluri de conferințe — 
la nivelul raioanelor — pentru dife
rite categorii de oameni ai muncii 
— ingineri și tehnicieni, lucrători ai 
sfaturilor populare etc. în regiunile 
Oltenia, Hunedoara, Ploiești, 
menea cicluri s-au organizat și 
tru candidații, noii membri de 
tid și tovarășii din activul 
partid din comunele unde nu
putut constitui cercuri și cursuri. 
Succesul propagandei prin conferin
țe depinde în măsură hotărîtoare 
de participarea la desfășurarea a- 
ces.teia a mèmbrilor comitetelor . re
gionale și raionale de'partid, precum 
și a altor tovarăși cu temeinică pre-, 
gătite politico-ideologieă.

Experiența a dovedit că propagan
da'prin conferințe aduce o contribu
ție prețioasă la informarea operativă 
a maselor largi asupra problemelor 
actuale interne și internaționale, la 
răspîndirea în mase a științei și cul
turii, la formarea concepției științi
fice despre lume.

învățămîntul de. partid, propagan
da prin conferințe, sînt un mijloc 
important de propagare a' politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, a aprecierilor partidului- asupra 
vieții internaționale, luptei lagărului 
socialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale pentru 
cauza păcii și socialismului.

Chezășia bunei desfășurări a în- 
vățămîntului de partid constă în 
îndrumarea lui permanentă de că
tre organele de partid. Comitetele 
regionale și raionale sînt chemate ca, 
încă de la începutul noului "an de 
studiu, să conducă și să analizeze 
sistematic desfășurarea învățămîn
tului de partid la sate, atrăgînd în 
această activitate un larg activ ob
ștesc. Secretarii și ceilalți membri ai 
birourilor regionale și raionale de 
partid să asiste la lecții și seminarii, 
să țină expuneri și consultații, să 
intervină operativ pentru lămurirea 
problemelor neclare, Asigurînd buna 
desfășurare a învățămîntului de 
partid, comitetele regionale și rai o-, 
nale de partid vor crea condițiile 
ridicării nivelului. politico-ideologic 
al comuniștilor de la sate, creșterii 
rolului lor în lupta pentru dezvol
tarea agriculturii socialists.
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Joi dimineața a sosit în București 
pentru a lua parte la lucrările se
siunii a XVII-a a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, delegația 
Uniunii Sovietice, condusă de M. A. 
Leseciko — membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., repre
zentantul permanent al U.R.S.S. în 
C.A.E.R.
In cursul zilei au mai sosit pen

tru a lua parte la lucrările sesiunii 
a XVII-a a C.A.E.R., delegația R. P. 
Bulgaria, condusă de S. Todorov — 
mémbrü al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., reprezen
tantul permanent al R.P.B. în 
C.A.E.R. ; delegația R. S. Ceho
slovacă, condusă de O. Simunek — 
membru’ al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., vicepreședinte al guver
nului R.S.C., reprezentantul perma
nent al R.S.C. în C.A.E.R. ; delegația 
R. D. Germane, condusă de B. Leu- 
schner — membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 

onsiliului de Miniștri al R.D.G., re- 
/f'eze.ntantul permanent al R.D.G. în 
C.A.E.R. ; delegația R. P. Mongole, 
condusă de D. Molomjamț — mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.M., re
prezentantul permanent al R.P.M. în

P. Polone, 
— mem- 
vicepre- 

al 
al 
P.

C.A.E.R. ; delegația R. 
condusă de P. Jaroszewicz 
bru al C.C. al P.M.U.P., 
ședințe al Consiliului de Miniștri 
R.P.P., reprezentantul permanent 
R.P.P. în C.A.E.R. ; delegația R. 
Ungare, condusă de A. Apro 
membru al Biroului Politic 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.U., reprezen
tantul permanent al R. P. U. în 
C.A.E.R., precum și N. V. Fadeev — 
secretarul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Delegațiile au fost întîmpinate de 
Al. Bîrlădeanu — membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., reprezentantul per
manent al R.P.R. în C.A.E.R., G. Ră- 
dulescu —- membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul comerțului exterior, D. 
Simulescu — membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, A. Vijoli — mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., mi
nistrul finanțelor, Gh. Cioară — 
membru supleant al C.C. al 
locțiitorul reprezentantului 
nent al R.P.R. in C.A.E.R., 
și de alte persoane oficiale.

La sosirea delegațiilor, 
asemenea prezenți șefii 
diplomatice ale țărilor 
acreditate în R.P.R.

al

P.M.R., 
perma- 
precum

fost deau 
misiunilor 
respective,

Conferință de presă 
la Ambasada R. P. Bulgaria

Concert simfonic

In memoria luptătorilor pentru li
bertate, pentru pace, democrație și 
o viață mai bună, asasinați mișe
lește la 13 Decembrie 1918 în Piața 
Teatrului Național, delegații de oa
meni ai muncii din Capitală au de
pus joi dimineața coroane de flori 
la placa 
eroilor.

comemorativă închinată

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Consiliului local al 
sindicatelor din București, foști par- 
ticipanți la demonstrația din Piața 
Teatrului Național, delegați ai oa
menilor muncii din întreprinderile 
Capitalei, pionieri. Ei au păstrat un 
moment de reculegere în amintirea 
celor căzuți. (Agerpres)

La Ambasada R. P. Bulgaria a a- 
vut loc joi o conferință de presă, 
cu care prilej ambasadorul R. P. 
Bulgaria în R. P. Romînă, Ivan Ki- 
nov, a vorbit reprezentanților presei 
romîne despre însemnătatea Congre
sului al VIII-lea al Partidului Co
munist Bulgar. (Agerpres)

Orchestrei 
a avut la 
Stanislaw 

cîteva ori

Concertul de joi seara al 
simfonice a Radioteleviziunii 
pupitru pe dirijorul polonez 
Wislocki, care a mai fost de 
oaspete al tării noastre.

Programul a cuprins Concertul branden- 
burgic nr. 3 în sol major de Bach, Con
certul nr. 4 în re major pentru vioară și 
orchestră de Mozart, solistă Gaby Grubea, 
artistă emerită, și Simfonia în re minor 
de Cesar Franck.

(Agerpres)

Pe scena festivalului „I. L. Caragiale"
Ieri, în cea de-a șaptea zi a fină- prezentat montajul liter ar-muzical 

lei, scena Teatrului C.C.S. a găzduit, intitulat: 
formațiile de amatori din regiunea 
Cluj. Au fost interpretate piesele „O 
noapte furtunoasă" de I. L. Caragia
le (Palatul de cultură — Cluj), „Bă
ieții veseli" de H. Nicolaide (Uzine
le „Industria Sîrmei“-Cîmpia Târ
zii) și „Neamurile” de Teofil Bu
ștean (Căminul cultural-Gligorești). 
Colectiviștii din comuna Gîlgău au

„Te slăvim partid iubit", 
iar lucrătorii sanitari din Dej, mon
tajul „Coșbuc". Versuri de Tudor 
Arghezi și Majtèny Erik au recitat 
Silvia Vrană din Sîngeofz-Băi și 
Lâszlô Katy din Cluj, iar Nicolae 
Trifan, de la Uzinele, de încălțăminte 
și pielărie din Cluj, a citit schița 
„Petițiune“ de Caragiale. I.

Patru japonezi — călugăiul budist 
B. G. Sato, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, aspirantul la Uni
versitatea din Tokio, Yuzo Kato, stu
dentul de la aceeași universitate, S. 
Kajimura, și absolventul Universității 
„Dzioto“, T. Yamazaki — au plecat 
la 6 februarie 1962 din Hiroșima, ora
șul tragediei atomice, spre fostul la
găr al morții Auschwitz, unde ur
mează să sosească la 27 ianuarie 
1963.

Am stat de vorbă cu participanții 
acestui marș al păcii Hiroșima- 
Auschwitz, care se află în țara 
noastră.

Mi-au vorbit despre activitatea pu
ternicelor mișcări ale partizanilor 
păcii din Japonia, despre impresiile 
căpătate în cursul îndelungatei lor 
călătorii prin 19 țări din Asia și Eu
ropa.

— Hiroșima și Auschwitz sînt 
două mari tragedii care simbolizea
ză cruzimea — ne spune conducăto
rul grupului, B. G. Sato, un bărbat 
încă tînăr, îmbrăcat în tradiționalele 
vestminte, de un colorit viu, ale 
preoților budiști. La Hiroșima, bomba 
atomică a secerat într-o clipă peste 
200 000 de vieți omenești, iar la 
Auschwitz au fost exterminați în 
masă milioane de oameni. Militariștii 
japonezi au fost condamnați ca a- 
gresori ; poporul japonez a avut de 
suferit pieideri umane imense, iată 
de ce avem un dublu motiv să 
luptăm pînă la capăt împotriva re
petării unor masacre asemănătoare. 
Să nu se mai repete Hiroșima, 
niciodată să nu mai aibă loc crime 
de felul celor săvîrșite Ia Auschwitz! 
Aceasta este lozinca noastră.

— Cum a fost organizat marșul 
păcii Hiroșima—Auschwitz ? — îi
întrebăm pe interlocutorii noștri.

— Marșul nostru este pus sub 
auspiciile mai multor organizații, 
dintre care numai Comitetul japonez 
de luptă împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen are pește șap
te milioane de adepți — ne-a spus 
B. G. Sato. La ce-1 de-al 5-lea mar? 
pentru pace, care a avut loc la 6 au-

/■X

■ »

Formația do teatru a Combinatului chimic „Karl Marx” din Tîrnăveni a prezen
tat la faza finală a festivalului „I. L. Caragiale” piesa „Oameni care tac” de Al. 
Voitin. în fotografie : scenă din spectacol interpretată de artiștii amatori (de Ia 
stînga la dreapta) : Viorica Albu, laborantă, Eugen Borda, funcționar, Doina Dücan, 
educatoare, Iovuția Blenke, chimistă, Teodor Blenke, maistru, loan Puiac, muncitor, 
Wolf Vaingarten, laborant. (Foto : Gh. Vințilă)

gust 1962 pentru a comemora' a 17-a 
aniversare de l'a explozia bombei a- 
tomice americane la Hiroșima, au 
participat peste 20 de milioane de 
japonezi din întreaga jară.

Acjiunea noastră urmărește atît 
propagarea cît mai largă a ideilor 
luptei pentru pace și dezarmare în 
rîndurile 
lărgirea 
cu scopul 
existentei 
toate statele, 
început marșul străbătînd timp 
cîteva 
tară.

La 23 aprilie noi am părăsit Ja
ponia plecînd la Singapore, de unde 
ne-am continuat marșul — folosind 
cele mai variate mijloace de loco
moție — în Malaya, Tailanăa, Bir- 
mania, Pakistan, India, Ceylon, Af
ganistan, Iran, Turcia, Grecia, Iugo
slavia, Ungaria, pentru a enumera 
numai cîteva din țările pe care le-am 
străbătut.

B. G. Sato ne informează că la 27 
ianuarie 1963, cînd vor sosi la iostul 
lagăr al morții, este prevăzut un mare 
miting pentru a marca cea de-a 18-a 
aniversare a eliberării orașului. Par- 
ticipanții japonezi — subliniază el în 
încheiere — își vor face datoria de 
a avertiza tineretul împotriva neona- 
zismului, îi vor expune adevărul des
pre Hiroșima și vor cere să nu se 
uite învățămintele pe care omenirea 
trebuie să le tragă în urma celor 
două mari tragedii ale istoriei con
temporane : Hiroșima și Auschwitz.

L. S.

poporului japonez, cît și 
contactelor internaționale 
de a promova ideea co- 
pașnice, înțelegerea între 

De aceea, noi ne-am 
de 

sâptămîni propria noastră

ȘTIRI SPORTIVE
Astă-seară, în sala Floreasca
Asfă-seară, de la ora 19,15, sala 

sporturilor de la Floreasca va găzdui 
înfîlnirea internațională masculină de 
handbal dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Spartakus Budapesta, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni". 
Dacă dinamoviștii debutează în noua 
édifié a compefifiei, în schimb echipa 
budapestană a mai susfinut un meci 
eliminînd cu 25-15 echipa austriacă W. 
Atzgerdorf. Meciul va fi condus de 
arbitrul iugoslav Reno Winek. învin
gătorul acestui joc va întîlni în sfer
turile de firlală pe Grasshopers Zürich 
sau Lokomotiv Zagreb.

Campionatul republican de șah

Partidele desfășurate aseară în 
runda a 12-a a campionatului repu
blican de șah s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate '■ Szabo — Tro- 
ianescu 1—0 ; Mititelu — Drimer 
remiză ; Șeimeanu — Ghițescu remi
ză ; Radovici — Șuteu 0—1 ; Soos 
— Nacu remiză ; Weisman — Voi- 
culescu remiză ; Partoș — Bozdo- 
ghină 1—0 ; și Günsberger — Puș- 
cașu remiză. Două partide s-au în
trerupt.

In clasament conduc Troianescu, 
Șuteu, Günsberger cu cîte 6,5 puncte 
fiecare. Troianescu are însă și o

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). — 
Gheorghi Fedeașin, corespondentul a- 
genjiei TASS, transmite : După cum s-a 
aflat la Leopoldville, săplămîna trecu
tă, conform instrucțiunilor lui Cyrille 
Adoula, primul ministru al Republicii 
Congo, în insula Bolabemba s-a depla
sat o delegație specială în frunte cu 
Ch.iala Mwana, ministru al guvernului 
central.

Din însărcinarea șefului guvernului,, 
membrii delegației au declarat lui 
Gizenga că guvernul este gafa să-l 
pună în libertate cu condiția ca ime-k 
diat după eliberare el să părăsească 
Congo și să se stabilească definitiv în 
Republica Guineea.

Curajosul patriot, care este deținut 
în mod ilegal înfr-o insulă pustie, de 
aproape zece luni, fără judecare și fără 
anchetă, a respins cu indignare condi
țiile formulate pentru punerea lui în Cer punerea mea în libertate. Nu in- 
liberfafe. tenfionez să-mi părăsesc țara care

„M-am născut și am crescut pe pă- geme încă sub jugul colonialiștilor 
mîntul părinților mei, a declarat el re- al acoliților lor. Rămîn cu poporul”.

prezentanfilor lui Adoula, mi-am con
sacrat toată viaja conștientă luptei pen
tru libertatea și fericirea poporului 
meu. Astăzi se tac încercări de a mă 
împinge pe calea trădării, mi se pro
pune să părăsesc patria, să-mi las 
frații în restriște, iar in schimb mi se 
promite libertatea. Resping cu hotă- 
rîre aceste condiții. Oferta ce mi s-a 
făcut confrmă o dată mai mult că șe
ful guvernului și subalternii lui nu au 
nici un temei pentru deținerea meà. 
Sfrăduindu-se să mă determine să plec, 
ei vor implicit să iasă basma curată, să 
justifice înt'-un fel samavolnicia față de. 
mine și în același timp să mă prezinte 
drept fugar, refugiat politic.. Spun un 
„nu“ holărîl acestor manevre nedemne. 
Nu sînt vinovat. Acest lucru este clar 
pentru loji, inclusiv pentru cei care 
continuă să mă dejină în mod ilegal.

Plenara C. C. 
al P. C. Francez

PARIS 13 (Agerpres).- TASS : La 
13 decembrie au început lucrările 
plenarei CC. al P.C. Francez. Pe 
ordinea de zi a plenarei figurează 
două probleme : Raportul lui Wal
deck Rochet, secretar general ad
junct al P.C. Francez, „învățămin
tele alegerilor parlamentare și sar
cinile partidului în ce privește dez
voltarea unității muncitorilor, și for
țelor democratice“ și informarea 
despre activitatea internațională a 
partidului pe care o va prezenta 
Raymond Guyot, membru al Birou
lui Politic.al P.C. Francez.

Examinarea problemei coreene
în Comitetul Politic al O. N. U

NEW YORK 13 (Agerprës). 
TASS. La propunerea Uniunii 
vietice, Comitetul Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. discută pro
blema retragerii trupelor străine din 
Coreea de sud.

V. A. Zorin, delegatul U.R.S.S., 
care a luat primul cuvîntul în ca
drul ședinței din după-amiaza zilei de 
12 decembrie a Comitetului a amin
tit că Statele Unite au zădărnicit 
pînă în prezent înfăptuirea acordu
lui de armistițiu, care prevede eva
cuarea din Coreea a tuturor trupe
lor străine, și continuă ocuparea păr
ții de sud a țării.

Reprezentantul U.R.S.S. a arătat 
că. violîndu-se acordurile de armis
tițiu, forțele’ armate americane din 
Coreea de sud sînt înzestrate cu’di-' 
ferite tipuri de arme nucleare și 
mijloace de transportare a lor la 
țintă. ... ’ ' .

Zorin’ a atras atenția membrilor

So-
nu-
sud

încheierea conferinței 
de la Colombo

COLOMBO 13 (Agerpres).— TASS 
La Colombo și-a’ încheiat lucrările 
conferința a șase țări neangajate, 
convocată pentru a se contribui la 
rezolvarea pașnică a conflictului de 
frontieră indiano-chinez.

Participanții la conferință au ho- 
tărît să trimită pe d-na Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru - ..al 
Ceylonului, într-o misiune de bună
voință la Delhi și Pekin. In numele 
lor ea va înmîna conducătorilor In
diei și R.P. Chineze o propunere cu 
privire la reglementarea situației de 
la frontieră.

în comunicat se spune că cele 
șase țări’neangajate trebuie să-și 
continue eforturile atît timp cît nu 
va fi realizată ' reglementarea .’ defi
nitivă a conflictului indiano-chinez 
prin tratative directe.

*

Luînd cuvîntul la un prînz oferit 
de d-na Sirimavo Bandaranaike în 
cinstea- participanților la conferință, 
prințul Norodom Sianuk a declarat 
în numele șefilor delegațiilor că ac
tivitatea acestei conferințe „a con
firmat, spre satisfacția noastră reci
procă, că sîntem ferm hotărîți să 
menținem pacea“.

comitetului asupra faptului că 
mai în anul 1961 în Coreea o'e 
au fost efectuate 34 de mari mane
vre militare, simulînd acțiuni de 
război pe teritoriul R. P. D Coreene, 
în perioada care a trecut de la sem
narea armistițiului și pînă la sfîr
șitul lui octombrie 1962 au fost în
registrate 4 592 cazuri de violare de 
către partea americană a acordului 
de armistițiu, inclusiv 890 cazuri de 
pătrundere în spațiul aerian și 
apele teritoriale ale R. P. D. 
reene.

Delegatul Uniunii Sovietice a i 
damnat vehement activitatea ; 
zisei’ comisii O.N.U. pentru restabi
lirea și unificarea Coreei. Ani de-a 
rîriduf -L a arătat el — această co
misie dezinformează O.N.U. și opinia 
publfeă ' mondială despre adevărata 
situație în sudul Coreei.

Delegațifi sovietică, a spus Zbrin, 
consideră ’că a sosit timpul ca Adu-

■ narea Generală să termine cu dis
cutarea rapoartelor acestei -.comisii’ 
și șă dizolve această comisie.’ Vor
bitorul a demascat încercările S.U.A. 
de a camufla amestecul în treburi
le Coreei de sud sub egida O.N.U.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a arătat, îh mod convingător, că este 
lipsit, de valoare proiectul de rezo
luție prezentat Comitetului de către 
Statele, Unite și aliații lor din 
blocurile , militare. Acest proiect nu 
conține nimic . altceva decît jigniri

■ la adresa statului socialist indepen-
. denț’R’.PTD. Coreeană. Călăuzindțr-șe ; 
’ de -interesele ^menținerii și consoli
dării păcii în Extremul Orient, a 
spus în continuare Zorin, precum și 
de interesele sprijinirii unificării 
pașnice și democratice a Coreei, fără 
amestec-din afară, delegația Uniunii 
Sovietice prezintă Comitetului Poli
tic spre •■examinare un proiect d<? 
rezoluție care propune statelor, care 
au trupe în’ Coreea de sud, să le- 
evacueze, de pe teritoriu] coreean 
și solicită., guvernele Republicii 
Populare Democrate Coreene și Re
publicii Coreene să depună toate e-- 
forturile posibile în vederea apro
pierii părților pe calea stabilirii, și 
dezvoltării relațiilor- economice, cul
turale și de altă natură între nord 
și sud.

Declarația C. C. ail P. C.
cm Germania

'BERLIN 13 ’(Agerpres).— TASS: 
Sarcina cea mai importantă este de 
a împiedica ca cel de-al 5-lea gu
vern Adenauer să-și instaureze dic
tatura cu ajutorul legislației extra
ordinare, se spune în declarația C.C. 
al P.C. din Germania, în legătură 
cu formarea noului guvern, de la 
Bonn. Iii declarație se arată că n.oul 
guvern. Adenauer va încerca să 
continue vechea politică falimentară 
a forțelor reacționare din Germania 
occidentală

Este necesar ca muncitorii și toate 
forțele iubitoare de pace din R.F.G. 
să Se unească . îți lupta comună pen
tru schimbarea actualului curs poli
tic al Bonnului, se spune în decla
rație. Noua politică trebuie Să co
respundă intereselor națiunii, inte
reselor de pace, democratice și so
ciale ale poporului.

în 
Co-

con- 
așa-

în iunie 1963 va avea loc

Congresul mondial 
al femeilor

BERLIN 13 (Agerpres). — Intre 
și' 11 decembrie a avut, loc la Ber-7 și' 11 decembrie a avut, loc la Ber

lin. sesiunea Consiliului Federației 
Democrate Internaționale a Femei- . 
lor (F.'D.LF.). Sesiunea a luat ho- 
tărîrea șă;,organizeze, la Moscova, ;, 
între .24’ și 29 iunie 1963, Congresul 
mondial al femeilor.

La sesiune a . luat cuvîntul pre
ședinta F.D.I.F.. d-na Eugenie . 

Cotton, care în raportul său s-a o-; . 
cupat de diferite probleme privind 
pregătirea congresului.

Sesiunea consiliului a 
mătoarea ordine de. zi 
lui ’

Federația Democrată 
nală a Femeilor în lupta pentru: 
pace, independență națională, pen
tru drepturile femeilor și fericirea 
copiilor ;

Lupta pentru drepturile femeilor 
în șocj£tâțe și faipUie ;

Femeile în lupta pentru pace, 
dezarmare și prietenie între po
poare ,

Lupta femeilor pentru indepen-: 
dență națională ;

Pentru sănătatea educarea și în- : 
vățămîntul copiilor și tineretului ;

Adoptarea documentelor și alege
rea organelor conducătoare 
F.D.I.F.

Consiliul • a adresat femeilor 
întreaga lume chemarea de a 
tribui la succesul, congresului.

Sesiunea consiliului. a adresat un -, 
mesaj de ..solidaritate femeilor din . , 
diferite țări care luptă pentru pace 
și democrație, .

A.u fost întîmpinate cu aplauze ; 
furtunoase declarațiile privind ade- . 
rarea la. F.D.I.F. a încă două orga- . 
niza’.tii : Uniunea Femeilor din Alge
ria'și UniuneaLFemeilor din Laos,..

aprobat ut- 
a congresu-

Internațio-

ale

din 
con-

partidă întreruptă. (Agerpres)

Cu spectacolul prezentat marți 
la Milford (Conecticut), ansamblul 
„Rapsodia Romînă" și-a încheiat 
turneul în S.U.A. Timp de trei 
luni, artiștii romîni au străbătut 
întreg teritoriul S.U.A., prezentînd 
spectacole în aproape 50 de_QW.se 
americane ‘ după înseși aprecierile 
ziarelor de aici, turneul s-a bucu
rat de un mare succes. Aproape 150 
de mii de spectatori au urmărit 
direct ansamblul de artă populară 
romînească. Alte sute de mii au vi
zionat la televiziune fragmente din 
spectacolele ansamblului, iar alții 
au ascultat la radio muzica popu
lară romînească.

Am rugat pe cîțiva membri ai
• ansamblului să împărtășească ci

titorilor „Scînteii" aspecte din a- 
cest turneu.

de a fi asistat la-un spectacol pre-' 
zentat de ansamblul romînesc. Ea 
ne ura noi asemenea succese.

Membrii ansamblului i-au tri
mis în dar un costum național ro
mînesc. Ea a venit la hotelul unde 
erau cazați membrii ansamblului 
și a mulțumit pentru cadou.

Emoționante au fost- 
cu acei români 
părăsit țara în 
ani.

„Vă salutăm 
muzicii și dansurilor meleagurilor 
dragi unde ne-am născut — se 
spune într-o telegramă adresată 
ansamblului- de soții S. Papas. 
Ne-ați adus o adevărată mîngîiere, 

valoarea . turneul vostru ă fost minunat. A-

mică parte a programului, deoare
ce obligațiile mă cheamă in altă 
parte — ne-a spus el.

Atunci, pe loc, în culise, i-am 
satisfăcut cererea, cîntîndu-i doi
na. A rămas încîntat, ne-a mulțu
mit, și-a luat rămas bun și a ple
cat în sală. Dar la sfîrșitul spec
tacolului ne-a vizitat din nou în 
culise: ne-a spus că își contra
mandase telefonic celelalte treburi, 
pe motiv că are ceva mai impor
tant de făcut...

— „Mi-ați oferit o seară deosebit 
de plăcută" ne-a spus el. Apoi s-a 
întreținut îndelung cu noi, dorind 
să afle cît mai multe despre mu
zica noastră populară.

Un frumos succes a înregistrat 
în cadrul turneului Angela Moldo
van. Ea ne-a declarat :

— A fost un turneu lung, obo
sitor ; de multe ori eram nevoiți 
să străbatem sute de kilometri și, 
de pe drum, intram direct în sce
nă. Aveam mereu emoții. Cînd se 
ridica însă cortina, parcă ceva îi 
transfigura totuși pe artiștii noș
tri. Fiecare căuta să se întreacă 
pe sine, să dea totul, cu bucuria 
și mîndria de a fi sol al artei ro
mânești.

La început, în sală, vedeam zîm- 
bete și aplauze de complezență. 
Treptat, treptat, fețele se descre
țeau, iureșul de pe scenă parcă nă
vălea în sală, cucerind-ö, și de a- 
colo — odată cu aplauzele publicu
lui — revenea la noi, dîndu-ne 
aripi.

Dacă se întîmpla ca a doua zi 
să rămînem în același oraș, și să 
facem o plimbare pe stradă, eram 
opriți de numeroși oameni,

— Sînteți de la „Rapsodia Ro
mînă" ?

— Da.
— Bravo ! Minunat ! Trăiască 

Romînia !
Presa publica aprecieri elogioa

se. De pildă, ziarele din Washing
ton. „Viori, naiuri, cîntece și 
dansuri, toate din Romînia, au

umplut „Constitutional 
sunete și culori vii, 
scenă și-a făcut apariția ansam
blul „Rapsodia Romînă" — 
cunoscutul critic muzical
Hume în „Washington Post and 
Times Herald”. Iar Irwing Lowens,

Hall" cu 
cînd pe

scria 
Paul

ani, din echipa de dansuri de a- 
matori din comuna natală. For
mația sa s-a prezentat la un con
curs pe țară. Aici, tînărul din Săl- 
puța a fost remarcat și în cîțiva 
ani a ajuns să danseze pe cele mai 
mari scene din țară și de peste 
hotare.

Dișcutînd __ _____ ,
mă gîndeam la numeroasele arti
cole în carp presa americană . a 
scos în evidență autenticitatea ar
tei noastre populare, și

întîlnirile 
americani care au . 
urmă cu zeci de

ca ambasadori ai13 Septembrie (10; 11,30). Lupii la stînă: 
13 Septembrie (15; 17; 19; 21). Program 
de filme documentare rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Duelul 
n-a avut' loc rulează' la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18.15; 20,30). Misterul 
celor doi domni „N“ : înfrățirea între 
popoare (16; 13,15; 20,30), Cultural (16 ;

Tintin și’ misterüf „Linei 
Grivița (10,30.; 12,30 ; 15 ;. 17 ;

19 ; 21 ). Cerul Balticii — ambele se- 
rulează la cinematograful 

Constantin David (16 ; 19,30) Fan-
' tomcle din Spessart: Unirea (11; 15;

17; 19: 21). Nil vreau să mă însor rulea
ză la cinematograful T. Vladimire’scu (15; 
17; 19; 20.45). Petre cel isteț: Munca (16; 
18,15; 20,30). Oameni și fiare — ambele 
serii : rulează la cinematografele M. E- 
minescu (16; 19.45), Ilie Pintilie (15; 19). 
Fata cu care am fost prieten — cine
mascop : Popular (16; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16: 18; 20). învierea — ambele 
serii : Moșilor (15.30; 19,15). Alibiul nu 
ajunge rulează la cinematograful Don-
a comediei — Cînd comedia era rege : 
8 Mai (15; 18; 20,45). Rătăcirile dragos
tei : Volga (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14). Vîrsta dra
gostei: Luceafărul (15; 17; 19; 21). Cele
brul 702 : rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15.30; 18; 20.15). Vară roman
tică : Olga Eancic (16; 18,15; 20.30).

CUM E VREMEA

Teatrul de Operă șl Balet al R.
Rcwnîîic . Trubadurul — (orele 19,30).

«atrul de stat de operetă : Rosemarie
, (orele 19.30) Teatrul Național ,,l. L. 

Cară-Iale“ (Sala Comedia) ;.. Apus de 
soare — (orele 19,30); (Sala Studio) : Si
ciliana — (orele 1'9,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1) : Sfînta Ioana — (orele 19.30); 
(Sala Studio) - 
Cred fn tine . .
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30); ■ (Sala Stu- rii 
dlo) :■ Băieții veseli — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret și copii (Șala. C. Mille) : 
Cine a ucis — - (orele 20); (Sala Dobro
geana Gher.ea) : O felie de lună — (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-GIulești : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 
19,30). Teatrul Evreiesc de stat : Vreau 
să fiu nevasta ta — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : Tănase șl Revista — (orele 20): 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămintului in 30 
de melodii — (orele 20); (Sala. .Dalles) : 
Muzica bat-o vina — (orele 20). Teatrul ... 
T^'vlărîcă (Sala Academiei) : Căluțul co- ca Simo (16; 18,15; 20,30). Vîrsta de aur 

..șat — (orele 16).

— str Alex. Sabia nr. 76): 18.15; 20.30).
— (orele 19,3.0), Teatrul de aur“.: -i

CINEMATOGRAFE : Miracolul lupilor 
cinemascop : Sala Palatului R.P. Romî
ne (orele 16,15 — seria de bilete 623, o- 
rele 19,30 — seria de bilete 599). Repu
blica (8.30: 10,45; 13; 15,15; 17,30: 20; 22,15). 
Elena Pavel (8,15; 10,30; 12,50; 15,15; 17,45; 
20,15; ----- ‘ ~.................................
14,15; 
9,40: 12; 
(10,40; 13 
11.15; ", 
ședințele 
cinematografele Magheru (10; 12; 
16,30; 18,45; 21), București (9,15 ; 
13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mal (10; 12,15; 
18; 20,30), Libertății (10; 12; 14;
18,30; î

22,30), Alex. Sahia (8; 10,15; 12,30; 
17; 19,15; 21,30), 23 August (7,20;

14,30; 17; 19,30 ; 22), Floreasca
15,30; 18; 20,30), G. Coșbuc (9: 

13,30; 15,45; 10; 20,15; 22,30). Pre- 
centru înaintaș rulează la 
■ -- ’ .......... 14,15;

11,30 ; 
15,30;

,3U), oioerrațn (iu; iz; p»; 16,30 ; 
____ 20,30) .Magistratul rulează la cine
matografele V. Alecsandri (11; 15; 17; la 
orele 19 — seară „Prietenii filmului“), 
V. Roaită (10; 12; . 15; 17; 19; 21), Fla
căra (15; 17; 19; 21), Tineretului (19; 21), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18; 20,15). 
Hamlet: I. C. Frimu (9; 12; 15; 18; 21), 
Volga (16,45; 19,45). 8 Martie (11; 15; 18; 
21) Golful urșilor albi : Tineretului (14,30; 
16,30), Alex. Popov (rulează în continua
re de la orele 10 DÎnă la orele 21). Con
tele de Monte Crlsto — cinemascop : 
Victoria (9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30). 10 000 de
scrisori : Tineretului (10,30; 12,30). Moar
tea În insula de zahăr — cinemascop : 
Lumina (rulează În continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16; 18,15; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45 ; 21), Arta (16; 18,15 ; 20,30).
Chermesa : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Program special pentru copil:

Ieri în țară : vremea a continuat să 
șe încălzească în Banat, zona de munte 
și Dobrogea, rămînînd rece și cețoasă în 
celelalte regiuni. Cu totul Izolat a ful- 
guit, Iar local s-a produs chiciură. Vîn- 
tul a suflat slab cu intensificări locale, 
mal ales în Banat, din sectorul-sud-estic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregis
tra. valori cuprinse între 9 grade la 
Oravița Și minus 9 grade la Miercurea 
Ciuc și Gheorghienl, Ieri în București : 
Vremea s-a menținut rece și cețoasă, 
cu cerul acoperit. Trecător a fulgult. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 decembrie. In țară : Vremea se 
va menține umedă, cu cerul mal mult 
acoperit. Precipitații sub formă de 
ploaie, lapovlță șl ninsoare vor cădea 
în cea mai mare parte a țării. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
va crește ușor. Local ceață. Condițiile 
rămîn favorabile depunerii de polei. 
In București : Vreme umedă cu cer mal 
mult acoperit. Temporar precipitații. 
.Temperatura va crește ușor.

...O dată cu aplauzele 
publicului

Primul cu care am stat de vorbă 
a fost dirijorul Ionel Budișteanu :

— Este greu de schițat în cîteva 
cuvinte o imagine a acestui lung 
turneu — ne-a spus el. Sîntem, cu 
toții, fericiți că munca noastră, 
repetițiile, pregătirile pe care 
le-am făcut au dat roade și că 
spectacolele noastre au putut pre
zenta convingător — așa cum au 
apreciat nu o singură dată criticii 
și publicul din S.U.A. — comorile 
artei romînești, bucuria vieții și a 
muncii libere a poporului nostru. 
Am întîlnit întotdeauna un public 
însuflețit, cald, din rîndul a diferi
te categorii sociale. In S.U.A. s-a 
remarcat faptul că au participat, 
la unele spectacole personalități ale 
vieții politice și culturale ameri
cane ; la unul din ultimele specta
cole prezentate la Washington a 
asistat D. Rusk, secretarul Depar
tamentului de stat al S.U.A.

La New York, în cunoscuta sală 
„Carnegie Hall“, înainte de ridi
carea cortinei, a 
cunoscutul dirijor 
kovski. Din presa 
lucruri frumoase
blul romînesc și dorea să ne cu
noască, să asculte interpretată 
noi doina pe care o știa 
neuitatul George Enescu.

— Trebuie să vă spun 
gret că nu pot rămîne

venit în culise
Leopold Sto- 

americană citise 
despre ansam-

de
de 
la

re-cu 
decît o

Corespondență 
din New York

cu Ion Cîmpeanu,

cronicarul ziarului „Evening Star”, .- .interpreților. Cunoscutul cronicar . ceste schimburi culturale contri- 
scria că „ansamblul Rapsodia Ro- gaiter Terry a scris în „New. ^buie la cunoașterea reciprocă, la 
mina constituie o desfătare . - York Herald Tribune : „A fost o ~ 1 ,

interpretare-încîntătoare. de 0 na-,ISecreJuln artiștilor romîni turalețe cuceritoare". gem intre poporul romul și ame-
Intr-adevăr, așa a fost. Mulți. :ric(ln”-

Aplauzele transformate în ovații çronicàri voiau să știe secretul.- . Dansatoarea Elena Tîrcolea ne-a 
care au răsplătit „Tablourile". lui " '‘”T" ”
Grigorescu și Aman, însuflețite de 
ritmurile rapsodiei lui Enescu, au 
continuat neîntrerupt la toate 
spectacolele, acompaniind dansul 
Călușarilor, dansul fetelor de la 
Căpîlna și suitele de dansuri ol
tenești și de pe Someș. Același 
succes, arătau ziarele americane, 
l-au avut și orchestra și soliștii 
instrumentiști. Un profesor f

Secretul ?. Bogăția artei noastre, spus următoarele : 
condițiile create, în România de 
azi, dezvoltării talentelor ridicate 
din mijlocul poporului.

Maestra Tamara Cap ne-a po
vestit următoarea întîmplare :

— Eram la legația țării noastre 
din Washington, după spectacolul

— Prin dansurile noastre am 
căutat să arătăm poporului ameri
can arta creată de-a lungul seco
lelor de talentatul nostru popor, 
vigoarea și, hărnicia lui, hotărîrea 
sa de a trăi în pace și prietenie 

prezentat în capitala S.U.A. Acolo cu toate popoarele. Cred că am iz- 
instrumentiști. Un profesor de a so„ cunoscuta dansatoare en- 
muzică din New York, și-a expri- Oleză Margot Fonteyn. Ea se afla 
mat dorința să cunoască instru- Statele Unite pentru a da pa- 
mentul denumit nai, din care Da
mian Luca a scos sunete atît de 
fermecătoare. El l-a studiat cu a- 
tenție și s-a minunat mult, 
mian Luca i-a promis că-i va 
mite în dar un nai.

Am stat de vorbă cu Ilie 
solistul de la dansul Călușarilor, 
care a uimit pe toți cei care l-au 
văzut (despre el am auzit pe spec
tatori spunînd că dansează cu o 
asemenea viteză încît nu i se mai 
văd picioarele), și cu solistul Ion 
Cîmpeanu, de la dansul Bărbun- 
cul.

Este interesant drumul străbă
tut de acest tînăr. Născut în Săl- 
cuța, regiunea Cluj, Cîmpeanu a 
făcut parte, pînă mai acum cîțiva

Da- 
tri-

Ion,

tru spectacole. Auzind lucruri fru. 
moașe despre spectacolul nostru, 
s-a hotărît să ne caute pentru a 
cunoaște dansurile romînești. A* 
colo, în localul legației, băieții i-au 
prezentat un fragment din Brîul. 
Margot Fonteyn s-a arătat încîn- 
tată și ne-a felicitat pentru fru
musețea dansului prezentat.

Așa ne-am făcut multe cunoș
tințe. Am stabilit multe legături 
de prietenie.

Arta, mesager 
al prieteniei

Intr-una din zile, o studentă 
Tucson a trimis o scrisoare 
samblului, în care arăta fericirea

din 
an-

Mi-au 
cuvin- 
publi-

butit să arătăm acest lucru, 
rămas întipărite în minte 
tele, auzite la o întâlnire cu 
cui. „Așa este poporul vostru ?
Din arta voastră vedem că este un 
popor plin de talent, viguros, care 
iubește viața, muzica, dansul. Un 
asemenea popor, care a creat o a- 
semenea artă, , este demn de. toată 

.stima. Aveți un popor minunat. 
Vrem să mai veniți pe la noi". '

Asemenea gînduri le-au expri
mat și ziarele 
știe cînd se va 
sodia Romînă" 
sperăm oă va 
rămîne ceva mai mult", 
ziarul „New York Times".

americane. „Nu se 
mai întoarce „Rap- 
la New York, dar 
veni curînd și va 

a scris

N. PLOPEANU
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S, HrușciovMOSCOVA 13 (Agerpres).— TASS 
transmite : în ședința comună din 
dimineața de 13 decembrie a Sovie
tului Uniunii și Sovietului Naționa
lităților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au avut loc dezbateri pe 
marginea raportului lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., cu privire la si
tuația internațională actuală și po
litica externă a Uniunii Sovietice. 
Au luat cuvîntul printre alții depu
tății: acad. Viktor Ambarțumian, 
Iuri Gagarin, primul cosmonaut din 
lume, scriitorul Nikolai Tihonov, 
președintele Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii, A. A. Gromî
ko, ministrul afacerilor externe al 
.U.R.S.S.

în numele Comisiei pentru aface
rile externe a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., deputatul Maxim Rîlski 
a prezentat un proiect de hotărîre 
în care se aprobă politica externă

a guvernului sovietic și măsurile a- 
cestuia pentru lichidarea crizei pri
mejdioase din Marea Caraibilor și 
slăbirea încordării internaționale. 
Sovietul Suprem a aprobat în unani
mitate această hotărîre.

Deputății au fost apoi salutați de 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Populare Federative Iugosla
via, secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Sesiunea Sovietului Suprem a a- 
doptat proiectul de lege cu privire 
la aprobarea decretelor Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și cu 
privire la modificarea și completa
rea unor articole ■ din Constituția 
U.R.S.S., precum și alte decrete.

Cea de-a doua sesiune a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. al celei de-a 
6-a legislaturi și-a încheiat apoi lu
crările.

Ecouri la Raporitul prezentat de N.
PARIS 13 (Agerpres). — „LE 

POPULAIRE“, organul partidului so
cialist francez, scrie că U.R.S.S. res
pinge perspectiva unui război nu
clear. „Deznodămîntul semnificativ 
al crizei legate de Cuba scrie Claude 
Fusier în acest ziar, a servit lui 
Hrușciov drept argument care trage 
greu în cumpănă în lupta împotriva 
celor care și-au pierdut mințile în a- 
semenea măsură îneît discută cu sin
ge rece eventualitatea unui război 
nuclear mondial“. Fusier recunoaște 
că politica externă sovietică este un 
„factor al păcii“.

★

HAVANA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Raportul președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, la sesiunea Sovie-

tului Suprem al 
centrul atenției 
din Cuba. Ziarul de seară „DIARIO 
DE LA TARDE“ a publicat expu
nerea raportului lui N. S. Hrușciov 
pe prima pagină sub titluri mari, 
în subtitluri ziarul scrie : „Forțele 
păcii sînt capabile să lichideze cele 
mai periculoase crize internaționale 
și să lege mîinile agresorilor impe
rialiști”.

U.R.S.S. se află în 
presei și radioului

hr

13 (Agerpres). — Ziarul 
„DAILY TELEGRAPH“

’ In cuvîntarea sa, A. A. Gromîko 
Et spus :

„Lichidarea crizei în regiunea 
Mării Caraibilor este victoria rațiu
nii asupra nesăbuinței, victoria po
liticii coexistenței pașnice asupra 
politicii samavolniciei brutale în re
lațiile internaționale, triumful ac
țiunilor reale în apărarea păcii și 
socialismului asupra frazeologiei in. 
stigatoare pseudorevoluționare". Vor
bitorul a subliniat că raportul 
lui N. S. Hrușciov. șeful guver
nului sovietic, exprimă clarviziu
nea principiilor de politică externă 
a Comitetului Central al Partidului 
și a guvernului sovietic, care subli
niază în permanență însemnătatea 
pe care o prezintă pentru îmbunătă
țirea situației internaționale apli
carea consecventă a principiului 
coexistenței pașnice, ca bază a rela
țiilor dintre state și, în primul rînd, 
dintre cele două mari puteri din 
lume — U.R.S.S. și S.U.A.

în perioada evenimentelor legate 
de Cuba, a spus Andrei Gromîko, 
„conducătorii politici ai S.U.A. au a- 
dus lumea în pragul prăpastiei“.

Dacă eroicul popor al Cubei poate 
Să-și canalizeze din nou eforturile 
spre construcția pașnică, dacă pre
ședintele S.U.A. și-a asumat în fața 
întregii lumi, în numele țării sale, 
obligația că S.U.A. nu vor invada 
Cuba Și vor reține pe aliații lor de 
la această acțiune, și dacă mașina 
de război a statelor adusă în stare 
de luptă nu a fost declanșată, a 
spus vorbitorul, aceasta se da- 
torește în primul rînd acțiunilor 
ferme pătrunse de spiritul răspun
derii pentru cauza păcii, întreprin
se de guvernul sovietic, Comitetul 
Central al partidului nostru și de 
tovarășul N. S. Hrușciov, personal, 
care, în aceste zile îngrijorătoare, au 
știut să înlăture primejdia războiu
lui termonuclear.

Vorbitorul a spus că numai 
cei care s-au izolat de realitate prin 
zidul dogmatismului și ale căror 
voci stridente se confundă acum cu 
îndemnurile războinice ale celor mai 
agresivi reprezentanți ai lagărului 
imperialist nu înțeleg importanța 
rezolvării pașnice a crizei din Marea 
Caraibilor.

Criza din Marea Caraibilor, a 
subliniat ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a confirmat din 
nou cît de strîns sînt legate 
destinele lumii contemporane de 
relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
Cînd U.R.S.S. și S.U.A. își unesc 
eforturile pentru reglementarea con
flictelor și complicațiilor care apar 
într-o regiune sau alta, flacăra 
pîlpîitoare a războiului se stinge și 
încordarea se atenuează.

Guvernul sovietic, poporul sovie
tic, a spus vorbitorul, simpa
tizează tendința care se manifestă 
în politica externă a S.U.A. printr-o 
apreciere mai calmă și mai lucidă a 
situației internaționale și se orien
tează spre căutarea rezolvării pro
blemelor litigioase pe calea tratati
velor, pe calea pașnică.

Vorbitorul a arătat că 
sovietic ar vrea să spere 
cata sănătoasă și năzuința

Cuvîntarea lui A. A, Gromîko 
la sesiunea Sovietului 

Suprem al U. R. S. S.

guvernul 
că jude- 
spre re

zolvarea problemelor litigioase 
calea tratativelor vor triumfa 
litica S.U.A.

Vorbitorul 
nul sovietic 
obstacole de 
rea și dezvoltarea colaborării din
tre statul sovietic și S.U.A., dacă 
acest lucru îl doresc americanii.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a declarat că reproșurile 
aduse Uniunii Sovietice că ea ar fi 
transportat în secret arme ofensive 
în Cuba sînt nefondate. El a expli
cat că, după cum a declarat șeful 
guvernului sovietic și înainte de e- 
venimentele din regiunea Mării Ca
raibilor, întregul armament sovietic, 
livrat Cubei, era destinat apărării 
Republicii Cuba, pentru respingerea 
agresiunii, care o amenința în per
manență, și ca atare acestea au fost 
arme de apărare, arme defensive.

Ce drepturi au S.U.A. să declare 
că devreme ce americanii nu au 
fost informați despre amplasarea 
armei rachetă sovietice în Cuba, ei 
ar fi fost aproape înșelați ?

Oare guvernul S.U.A. informea
ză guvernul sovietic ce fel de ar
mament au Statele Unite ale Ame
rică la numeroasele baze militare 
americane răspîndite în Europa, A- 
sia, Africa, inclusiv în regiunile din 
imediata vecinătate cu frontierele 
Uniunii Sovietice ? Guvernul sovie
tic nu-și amintește să fj primit din 
partea S.U.A. asemenea informații. 
Dacă ar fi vorba de un schimb de 
asemenea date, un astfel de schimb 
ar fi de neconceput fără reciproci
tate. De ce S.U.A. au pretenții mai 
mari ?

Se poate spune cu toată certitu
dinea : dacă între Uniunea Sovie
tică și S.U.A. va exista colaborare 
și încredere, atunci va exista pace, 
dacă între șeful guvernului sovie
tic, N. S. Hrușciov, și președintele 
S.U.A., J. Kennedy, va exista în
țelegere, atunci vor fi rezolvate și 
problemele internaționale de care 
depinde soarta omenirii, a declarat 
Andrei Gromîko.

După ce a subliniat că în rapor
tul lui N. S. Hrușciov este releva
tă importanța problemei încheierii 
tratatului de pace german, Andrei 
Gromîko a spus că această proble
mă nu a fost născocită, ci a fost 
pusă de însăși viața și își așteaptă 
rezolvarea. El a amintit că declara
țiile cele mai războinice, cele mai 
nesăbuite și lipsite de răspundere 
în zilele cele mai încordate ale cri
zei din regiunea Mării Caraibilor au 
provenit tocmai din Bonn.

Uniunea Sovietică, a spus vorbi
torul, nu urmărește ca R.F. Germa
nă să fie pusă într-o situație de in
ferioritate. Dar cum se pot realiza 
relații bune și chiar prietenești cu 
Germania occidentală, dacă nu sînt

pe 
în po-

guver- 
există

a spus că 
consideră că nu 
neînvins pentru stabili-

lichidate total rămășițele celui de-al 
doilea război mondial, dacă cercu
rile conducătoare din R.F. Germană 
nu vor să renunțe la calea revan
șardă ?

Asemenea relații vor lua naștere 
și se vor dezvolta dacă Germania 
occidentală nu va căuta să revi
zuiască rezultatele celui de-al doi
lea război mondial, ci dacă ea va 
căuta să trăiască în pace cu cele
lalte popoare, în primul rînd cu ve
cinii săi, inclusiv Republica Demo
crată Germană.

Andrei Gromîko a informat că în 
cursul schimbului de păreri cu gu
vernul S.U.A., în ceea ce privește re
glementarea pașnică a problemei 
germane, s-a realizat o apropiere 
între pozițiile părților în multe pro
bleme discutate, legate de încheierea 
definitivă a capitolului celui de-al 
doilea război mondial.

Fără a intra în amănunte, întrucît 
schimbul de păreri nu s-a încheiat 
și urmează să fie continuat, printre 
aceste probleme s-ar putea cita pro
blema definitivării și consfințirii ac
tualelor frontiere germane, a respec
tării suveranității R.D. Germane, a 
renunțării la înzestrarea celor două 
state germane cu arma nucleară, a 
încheierii sub o formă sau alta a 
unui pact de neagresiune între 
N.A.T.O. și Organizația Tratatului 
de la Varșovia.

Noi am vrea să sperăm — a de
clarat vorbitorul — că în capitalele 
puterilor occidentale va învinge o 
poziție sănătoasă în problema înche
ierii Tratatului de pace german. 
Dacă S.U.A. și celelalte puteri occi
dentale nu sînt dispuse să participe 
la încheierea Tratatului de pace, 
oricum el va fi semnat numai cu 
R. D. Germană. Noi am prefera însă 
ca și în acest caz să se ajungă la o 
înțelegere cu puterile occidentale a- 
supra principalelor aspecte ale re
glementării pașnice a problemei 
germane.

Uniunea Sovietică, a spus Andrei 
Gromîko, este gata să continue 
schimbul de păreri cu S.U.A. și cu 
celelalte puteri occidentale în pro
blema Tratatului de pace german. 
El a subliniat că în această proble
mă trebuie căutată o soluție.

In încheiere, Andrei Gromîko a 
subliniat că baza succesului politi
cii externe sovietice o constituie 
puterea economică și de apărare a 
U.R.S.S., idealurile nobile și umani
tare după care se călăuzește poporul 
sovietic.

LONDRA 
conservator 
subliniază că pentru menținerea pă
cii sînt necesare concesii bilaterale.

„O chezășie deplină a intențiilor 
pașnice ale Rusiei”, astfel apreciază 
raportul lui N. S. Hrușciov ziarul 
laburist „DAILY HERALD”.

★

TOKIO 13 (Agerpres). — Ziarele 
japoneze de joi au publicat în pri
mele pagini o expunere amănun
țită a raportului, însoțind-o de ti
tlurile : „Rezolvarea problemei cu- 
bane — o victorie a politicii rațiu
nii”, „Hrușciov declară : coexistența 
este baza politicii externe sovietice”.

„Unica posibilitate de a supraviețui 
în epoca nucleară, subliniază în ti
tlu ziarul „ASAHI”, este de a apăra 
coexistența pașnică”.

Conferința de presă a lui J. Kennedy
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

TASS : Textul raportului prezentat 
de N. S. Hrușciov, 
Consiliului de Miniștri 
la sesiunea Sovietului 
U.R.S.S., a început să 
Washington la cîteva ore înainte de 
conferința de presă obișnuită a pre
ședintelui Kennedy.

Faptul că șeful guvernului sovie
tic a amintit că Statele Unite sînt 
datoare să respecte cu strictețe o- 
bligația lor de a nu ataca Republi
ca Cuba a atras o deosebită aten
ție la Washington. Chiar la în
ceputul conferinței de presă, cores
pondenții l-au solicitat pe Kennedy 
să comenteze raportul lui N. S. 
Hrușciov și să informeze cum stau 
lucrurile astăzi în ceea ce privește 
obligația S.U.A. de ' a nu invada 
Cuba.

Kennedy a răspuns că nu a avut 
încă posibilitatea de a analiza cu- 
vîhtarea lui N. S. Hrușciov „cu a- 
tenția cu care o asemenea cuvîntare 
trebuie absolut evident să fie stu
diată“.

Președintele a spus că poziția Sta
telor Unite rămîne cea expusă de 
el la conferința de presă de acum 
două săptămîni și. s-a referit la 
faptul că reprezentanții americani 
— Stevenson și McCloy — continuă 
să ducă la New York tratative cu 
reprezentanții sovietici. Nădăjduiesc, 
a adăugat Kennedy, că tratativele 
care se desfășoară în prezent la 
New York vor fi încheiate într-un 
.viitor nu prea îndepărtat.

Răspunzînd la întrebarea dacă el 
este convins că Uniunea Sovietică 
și-a retras „armamentul ofensiv“ 
din Cuba, Kennedy a spus că, după

președintele 
al U.R.S.S., 
Suprem al 

sosească la

toate aparențele, rachetele și bom
bardierele sovietice au fost evacuate 
din Cuba. Cu toate acestea, el a 
continuat să stăruie asupra efectuă
rii inspecției la fața locului și a de
clarat că dacă nu se va putea ob
ține o asemenea inspecție interna
țională, Statele Unite vor folosi și 
pe viitor „metode proprii de veri
ficare“.

Kennedy a lăsat să se înțeleagă 
în mod clar că S.U.A. nu au de gînd 
să renunțe la planurile lor de stran. 
gulare din punct de vedere econo
mic a Cubei. în legătură cu aceas
ta, el a declarat că Statele Unite 
elaborează „noi reguli de navigație 
care vor fi gata în următoarele 
două săptămîni".

în cadrul conferinței de presă, 
Kennedy a recunoscut de fapt că 
McNamara, ministrul de război al 
S.U.A., nu a reușit să reglementeze 
la Londra divergențele cu guvernul 
englez în problema viitorului rache
telor americane „Skybolt“, de a că
ror livrare depinde soarta aviației 
strategice engleze.

La conferința de presă președin
tele S.U.A. și-a exprimat îngrijora
rea în legătură cu eșecul progra
mului „ajutorării" de către S.U.A. a 
țărilor Americii Latine în cadrul 
așa-numitei „Alianțe pentru pro
gres“, program 
tîta reclamă.

Referindu-se 
din Vietnamul 
S.U.A. a declarat 
efectivul trupelor 
ceastă țară a crescut de aproxima
tiv 10—11 ori. „Am expediat în 
Vietnamul de sud mari cantități de 
armament" a adăugat Kennedy.

căruia i s.a făcut a-

ia 
de

acțiunile militare 
sud, președintele 
că în ultimul an 
americane în a-

Dineu oferit de çeiul delegației
R. P. Romîne la Conferința

de la Geneva

ziariști, precum și șefi ai unor misiuni 
diplomatice și al|i membri ai 
diplomatic acreditafi la Cairo.

corpului

GENEVA. La 13 decembrie Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, șeful delega
ției R. p. Romîne la Conferința Co
mitetului celor 18, a oferit un dineu 
în cinstea unor delegații participan
te la tratativele de dezarmare o'e la 
Geneva. La dineu au fost prezenți : 
din partea R. S. Cehoslovace — Ka
rel Kurka, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, șeful delegației, și 
Miroslav Zemla, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar ; din par
tea Angliei — J. B. Godber, minis
tru de stat la Foreign Office, șeful 
delegației, și ambasadorul Sir Mi
chael Wright ; din partea Nigeriei 
— M. T. Mbu, ministru de stat la 
Ministerul Apărării, șeful delega
ției ; din partea Italiei — ambasa
dorul Francesco Cavalletti, adjunct 
al șefului delegației, și consilierul 
A. Cavaglieri.

CAIRO. La 12 decembrie s-a des
chis In sala Palatului ,,AI Nasr" din Cairo 
sub auspiciile Ministerului Culturii și O- 
rientării Nationale expozifia de fotogra
fii „Romînia de azi”. La festivitate au 
participat oameni de cultură și artă,

au în-
4-lea

VARȘOVIA. La Varșovia 
ceput lucrările celui de-al 
Congres al Federației internaționale 
a participanților la mișcarea de re
zistență, a victimelor și deținuților 
fascismului (F.I.R.). La lucrările 
congresului participă peste 240 de 
delegați, din 22 de țări. La congres 
iau parte tovarășii Ion Popescu Pu
țuri și Gh. Vlădescu Răcoasa, mem
bri ai Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști din R. P. Romînă.

ATENA. La 12 decembrie a înce
put o nouă grevă generală a stu
denților din Atena. Mii de tineri și 
tinere au ieșit 
cerînd mărirea 
învățămînt.

NEW YORK.
S.U.A. 
statul 
cleare 
cestea 
59-a ale unor dispozitive nucleare 
din seria experiențelor nucleare e- 
fectuate începînd din anul trecut în 
Nevada.

pe străzile orașului, 
alocațiilor pentru

La 12 decembrie, 
au efectuat la poligonul din 

Nevada două explozii nu- 
subterane experimentale. A- 
sînt exploziile a 58-a și a

DJAKARTA. Colonialismul este 
încă viu și el amenință încă Indo
nezia, a declarat generalul Nasution, 
ministrul apărării al Indoneziei. A- 
cum 16 ani bandele Iui Westerling, 
ofițer al armatei olandeze, au exfe1'*. 
minat 40 000 de locuitori pașnici, 
insulei Sulawesi. Astăzi colonialiștii 
schimbă forma de aservire a țărilor. 
Este de datoria noastră, a spus Na
sution, să luptăm neobosit pentru li
chidarea deplină a colonialismului și 
neocolonialismului în întreaga lume.

BERNA. Willy Spühler, lider al 
Partidului socialist din Elveția, a 
fost ales la 12 decembrie, președinte 
al Confederației Elvețiene pe anul 
1963.

SAIGON. Agenția Associated 
Press relatează că la 12 decembrie, 
la aproximativ 20 mile nord de Sai
gon, a fost doborît un elicopter a- 
merican care transporta trupe sud- 
vietnameze în provincia Tay NinS 
la frontiera cu Cambodgia.
Deschiderea sesiunii N.A.T.O.

Cuvîntarea. președintelui I. B. Tito
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
Luînd cuvîntul la 13 decembrie în 

marele Palat al Kremlinului, în fața 
deputaților sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia și secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a transmis deputaților 
„salutari calde, prietenești și 
mai bune urări".

Vorbitorul a relevat că 
părerea lui această sesiune va 
o uriașă însemnătate pentru dezvol
tarea considerabil mai rapidă a eco
nomiei Uniunii Sovietice și pentru 
creșterea bunăstării poporului so
vietic.

„în esență noi sîntem de acord cu 
cele spuse de tovarășul Nikita 
Sergheevici, în raportul său, referi
tor la relațiile dintre țările noastre“, 
a declarat președintele Iugoslaviei. 
Despre trecut aș dori să nu vorbesc, 
a remarcat el, subliniind că „întru
cît există încă unele divergențe, noi 
le vom înlătura împreună pe calea 
colaborării constructive".

Iosip Broz Tito a spus că în timpul 
scurtei lor vizite în U.R.S.S. oaspeții 
iugoslavi s-au convins că nu numai 
conducătorii ci și întregul popor so
vietic doresc prietenie și colaborare 
cu popoarele iugoslave.

„Am venit în țara dv. la odihnă 
dar ne străduim să contribuim în 
măsură cît mai mare la întărirea re
lațiilor și încrederii reciproce dintre 
noi“, a declarat vorbitorul. El a 
constatat că relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia în ultimii 
cîțiva ani „s-au dezvoltat treptat în 
direcția colaborării prietenești, atît 
în domeniul relațiilor noastre bilate
rale, cît și în domeniul politicii ex
terne".

Iosip Broz Tito a remarcat că 
concepțiile U.R.S.S. și ale Iugoslaviei 
„asupra tuturor marilor probleme 
internaționale coincid sau sînt a- 
propiate. în problema războiului și

cele

după 
avea

a păcii, a coexistenței pașnice, _ a 
dezarmării, a lichidării colonialis
mului, în problema germană și în 
alte probleme care preocupă lumea 
contemporană, punctele noastre de 
vedere coincid sau sînt apropiate".

Anumite cercuri reacționare și 
imperialiste din lume sînt interesate 
în ațîțarea „războiului rece", a 
arătat vorbitorul. De aceea pen
tru asigurarea unei păci adevă
rate într-o situație internațională 
complexă au o foarte mare însem
nătate acțiunile comune ale tutu
ror forțelor progresiste și în special 
ale țărilor socialiste. în această or
dine de ide’, Iosip Broz Tito și-a 
exprimat personal satisfacția și sa
tisfacția popoarelor Iugoslaviei în 
legătură cu lichidarea crizei din re
giunea Mării Caraibilor „datorită 
hotărîrii pașnice și constructive a 
guvernului sovietic și datorită ac
țiunilor Națiunilor Unite“.

Președintele Iugoslaviei a aâus, 
de asemenea, guvernului sovietic și 
lui Nikita Hrușciov personal mul
țumiri pentru faptul că „ei au pro
cedat cu atîta curaj în clipa cea 
mai critică, ținînd seama de intere
sele întregii omeniri și manifestînd 
clarviziunea unor adevărați oameni 
de stat“.

El a subliniat că numai acela 
care este miop poate răstălmăci ac
țiuni pașnice ca un semn de slăbi
ciune.

Este necesară căutarea unor solu
ții realiste pentru problemele care 
necesită de mult o rezolvare și, în 
special, a problemei „încheierii neîn- 
tîrziate a tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
termonucleară".

Referindu-se la 
slaviei, Iosip Broz 
„Iugoslavia nouă
tr-un stat socialist viabil", deși, de
sigur — a arătat el — „mai avem încă 
multe diferite probleme și greutăți".

ALGER. După cum anunță AFP 
Mohamed Khider, secretar general 
al Biroului Politic al F.L.N., însoțit 
de alte personalități algeriene, va 
efectua începînd de la 13 decembrie 
o călătorie de 15 zile într-o serie de 
țări din Orientul Mijlociu.

Situație încordată la Brunei

SINGAPORE.
A.F.P. relatează 
grele, trupele colonialiste britanice 
au ocupat orașele Seria, Brunei și 
alte cîteva localități deținute de 
răsculații din protectoratele brita
nice Brunei și Sarawak. Deși s-a 
anunțat că practic răscoala care a 
început la 8 decembrie a fost înăbu
șită, la Brunei, capitala posesiunii 
britanice cu același nume, eituația ' 
continuă să rămînă încordată.

Corespondentul 
că după lupte

PARIS. Joi s-a deschis la Paris 
obișnuita sesiune de iarnă a Con
siliului N.A.T.O. la care partiqipă 
miniștrii de externe, de război și de 
finanțe ai celor 15 țări membre. 
Judecind după relatările corespon
denților de presă occidentali, sesiu
nea N.A.T.O. se desfășoară în spi
ritul „războiului rece“, propriu ca
racterului acestui bloc militar.

în cuvîntarea sa, Dean Rusk a 
vorbit despre 
giunea Mării 
se înțeleagă 
regiune n-ar 
că, de aceea, 
tepte înainte 
tive cu Uniunea Sovietică în alte 
probleme. Referindu-se la proble
mele dezarmării, Rusk a declarat 
că totuși „Statele Unite sînt în fa
voarea continuării eforturilor pen
tru realizarea unui acord prevăzînd 
interzicerea experiențelor nucleare", 
dar, ca și în trecut, el a pus accen
tul asupra inspecției pe teritoriul 
național.

evenimentele din re- 
Caraibilor, lăsînd să 
că criza din această 
fi luat încă sfîrșit și 
trebuie să se mai aș- 
de a se începe trata-

dezvoltarea Iugo- 
Tito a declarat că 
s-a dezvoltat în-

Lucrările cesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care a avut loc la 
Moscova între 10—13 decembrie, au 
relevat marile victorii obținute de 
poporul sovietic în acest an în în
deplinirea septenalului, în făurirea 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului. Faptul că prevederile planu
lui septenal în domeniul industriei 
se îndeplinesc și se depășesc an 
de an într-un ritm care creează pre
mize ca pînă în 1965 producția să 
crească cu sută la sută în loc de 
80 la sută, cît se prevăzuse inițial ; 
că anul acesta, producția de ce
reale a fost de 9 miliarde puduri 
față de 5 miliarde în anul 1953, sînt 
rezultate ale uriașului avînt în 
muncă și însuflețirii cu care sînt 
traduse în viață sarcinile Programu
lui P.C.U.S. înaintarea Uniunii So
vietice spre comunism, dezvoltarea 
celorlalte țări socialiste, între care 
și Republica Populară Romînă, o- 
glindesc superioritatea socialismu
lui ca orînduire a muncii creatoare 
care consacră toate energiile îmbu
nătățirii vieții celor ce muncesc, fe
ricirii omului. Așa cum a spus la se
siunea Sovietului Suprem tovarășul 
N. S. Hrușciov, țelul Uniunii Sovietice 
este pacea, creația, comunismul.

Activității pașnice, constructive 
pe plan intern îi corespunde poli
tica externă a țărilor socialiste, 
pusă cu hotărîre și consecvență în 
slujba menținerii și întăririi păcii — 
bun scump al întregii omeniri. A- 
ceasta își găsește expresie în Ra
portul prezentat la sesiune de șeful 
guvernului sovietic, N.S. Hrușciov — 
important document al politicii exter
ne a Uniunii Sovietice, care cuprinde 
o amplă analiză a situației interna
ționale actuale, expune poziția gu
vernului sovietic în cele mai arză
toare probleme ale contemporanei
tății, arată căile rezolvării lor în 
interesul păcii și securității gene
rale ; pătruns de năzuința sinceră 
de a contribui la însănătoșirea și 
normalizarea relațiilor internaționa
le, el constituie o chemare la ra
țiune, la înțelegerea intereselor fun
damentale ale tuturor popoarelor, la

acțiune hotărîtă pentru întărirea 
păcii.

încă odată raportul arată cu ce 
înalt simț de răspundere și cu ce 
energie neobosită militează P.C.U.S., 
guvernul sovietic, pentru apărarea 
păcii, corespunzător misiunii isto
rice a comunismului 
eliberarea omenirii 
exploatare, dar și 
războaielor.
— se spune în raport. Poporul so
vietic, care a ridicat steagul luptei 
pentru socialism și căruia i-a re
venit cinstea de a lupta pentru con
struirea comunismului, dorește pa
cea. Sîntem convinși de justețea și 
de forța noastră. Noi avem perspec
tive, avem încredere în victoria fi
nală a oamenilor noștri. Noi căutăm 
aceste victorii nu pe căile războiu
lui, ci pe căile construcției pașnice, 
ale întrecerii cu capitalismul", 
zilele noastre, cînd 
arme cu o uriașă 
gere, nu există om 
care să nu subscrie 
mentală a raportului — renunțarea la 
război ca mijloc de rezolvare a pro
blemelor internaționale litigioase, so
luționarea oricăror diferende pe sin
gura cale eficace — calea tratative
lor — asigurarea coexistenței pașni- 
ce, ca imperativ suprem al omenirii.

Această orientare este promovată 
cu consecvență de partidul și guver
nul nostru, „Problema cea mai arză
toare a zilelor noastre — arăta to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
este apărarea păcii. în conformitate 
cu politica externă pașnică a Repu
blicii Populare Romîne considerăm că 
conducătorii de stat trebuie să ma
nifeste înțelepciune, răbdare și per
severență pentru rezolvarea tuturor 
diferendelor existente, pe calea tra
tativelor. Ne exprimăm convingerea 
că cel mai rațional și eficace mod 
de a rezolva neînțelegerile dintre 
state este calea tratativelor, ceea 
ce corespunde întru totul interese
lor tuturor popoarelor iubitoare de 
pace".

O concludentă confirmare a jus
teții politicii duse de Uniunea So-

care constă în 
nu numai de 
de coșmarul 

„Nu ne trebuie război 1

în 
s-au acumulat 

forță de distru- 
iubitor de pace 
la ideea funda-

vietlcă și de celelalte țări socialiste 
pentru lichidarea focarelor de neli
niște și soluționarea pașnică a pro
blemelor litigioase au prilejuit-o 
recentele evenimente din zona Mă
rii Caraibilor, cînd primejdia u- 
nei catastrofe termonucleare a pla
nat, mai aproape ca oricînd în 
perioada postbelică, deasupra ome
nirii — primejdie pe care forțele 
păcii au reușit să o îndepărteze.

La întrebarea, care parte a cîști- 
gat de pe urma înțelegerii la care 
s-a ajuns între U.R.S.S. și S.U.A. în 
urma concesiilor reciproce — N. S. 
Hrușciov dă răspunsul că învingă
toare a ieșit cauza păcii și securității 
popoarelor. într-adevăr, datorită 
înaltului simț de răspundere față de 
destinele omenirii de care a dat do
vadă guvernul sovietic, curajului 
și hotărîrii poporului cuban de a-și 
apăra cuceririle, luptei tuturor for
țelor iubitoare de pace, s-a reușit, 
în primul rînd, să se preîntîmpine 
invazia împotriva Cubei, să se înlă
ture primejdia unui război termonu
clear general, să se obțină asuma
rea de către S.U.A. a obligației pu
blice de a nu ataca Republica 
Cuba ; forțele păcii și socialismului 
și-au demonstrat din nou capacita
tea de a salvgarda pacea, în pofida 
uneltirilor întreprinse de adepții răz
boiului. Linia păcii a obținut astfel 
o nouă victorie moral-politică. A- 
ceastă linie, sprijinită de forțele pă
cii de pretutindeni, s-a bucurat și de 
aprobarea deplină a poporului ro
mîn.

în momentul de față, există pre
mize favorabile pentru lichidarea 
definitivă a crizei din Marea Carai
bilor, în acest scop fiind necesar 
eă se ducă la bun siîrșit tratativele, 
să se consfințească înțelegerea 
realizată și ea să fie întărită prin 
autoritatea O.N.U. în raport se arată 
că guvernul sovietic ' speră că 
gajamentele asumate de S.U.A. 
fi respectate riguros ; dacă ele 
vor fi însă îndeplinite, U.R.S.S. 
fi silită să întreprindă acțiunile
puse de situația creată. Reafirmînd 
încă o dată poziția guvernului so
vietic, șeful guvernului sovietic sub-

an- 
vor 
nu 
va 

im-

Trupe engleze îmbarcate în grabă pentru a fi trimise în Brunei 
împotriva patrioților răsculați.
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liniază că U.R.S.S. a fost și va ră- 
mîne alături de Cuba revoluționară, 
își va îndeplini promisiunea de a o 
ajuta, nu o va lăsa fără apărare 
și n-o va părăsi în clipe de res
triște, va sprijini poporul ei eroic 
să-și construiască un viitor luminos.

Cercurile agresive privesc cu vă
dită nemulțumire perspectivele ce se 
deschid spre îmbunătățirea situației 
internaționale, caută să împingă lu
crurile spre o nouă agravare a în
cordării internaționale. Neînțele- 
gînd nimic sau denaturînd învă
țămintele evenimentelor, exponenții 
acestor forțe, de felul cancela
rului Adenauer, reiau tema poli
ticii „ferme", de pe poziții „de 
forță“. Dar, așa cum a arătat o în
treagă experiență istorică, o aseme
nea orientare, care ignorează ra
portul real de forțe de pe arena in
ternațională, este lipsită de temei 
și perspectivă față de țările socia
liste, fiind condamnată de popoare 
ca aventuristă și periculoasă pentru 
liniștea lumii 
vitabil eșec.

Ceea ce 
este să se

— șl sortita unui ine-

este 
dea 

decată sănătoasă, 
năzuința spre lichidarea barierelor 
care creează încordare în relațiile 
internaționale, să se caute cu per
severență căile reglementării paș
nice a problemelor nerezolvate.

în această privință, raportorul a 
reafirmat poziția Uniunii Sovietice, 
susținută de celelalte țări socialiste: 
manifestînd în continuare întreaga 
vigilență față de uneltirile cercurilor 
agresive, îngrijindu-se de capacita
tea lor 
deplin 
agresor 
cialiste 
eforturi 
tului internațional și lichidarea fo
carelor de încordare. în acest spirit 
se subliniază în raport hotărîrea 
guvernului sovietic de a-șl concen
tra activitatea spre realizarea unui 
acord privind dezarmarea generală 
și totală, spre reglementarea pro
blemelor privind Germania prin în
cheierea Tratatului de pace și nor
malizarea situației în Berlinul occi
dental, spre ajutorarea popoarelor 
care luptă pentru libertate, pentru 
consolidarea independenței lor 
ționale.

Referindu-se la evenimentele 
zona frontierei indiano-chineze, 
portul a salutat încetarea unilaterală

necesar acum 
dovadă de ju- 

să se manifeste

de apărare pentru a fi pe 
pregătite să dea oricărui 
riposta cuvenită, țările so- 
depun totodată noi și noi 
pentru însănătoșirea clima-

na-

din
ra-

a focului de către R.P. Chineză și 
începerea retragerii trupelor și a 
exprimat încrederea că conducătorii 
Chinei și Indiei vor asigura o rezol
vare favorabilă a acestui conflict 
regretabil.

Ca un comandament major al zi
lelor noastre se impune unirea în
tr-un front unic, pe deasupra ori
căror deosebiri de convingeri poli
tice, filozofice și religioase, a tuturor 
forțelor care se opun războiului și 
luptă pentru pace și progres social 
— o însemnătate hotărîtoare avînd 
în această privință unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale, 
stegarul năzuințelor și celor mai 
profunde interese ale tuturor po
poarelor.

în legătură cu aceasta, însăși e» 
voluția evenimentelor recente a de
monstrat cît de opusă marxism-le- 
ninismului și tezelor formulate în 
comun de partidele comuniste în 
Declarațiile de la Moscova din 1957 
și 1960 este poziția pe care se si
tuează conducătorii albanezi în 
problema păcii și războiului, prin 
linia lor 
existență 
tatea lor 
tereselor < 
eforturilor 
consolidarea păcii.

Raportul șefului guvernului sovie
tic a trezit un puternic ecou mondial. 
Chemarea pe care o adresează 
popoarelor însuflețește pe par' 
tizanii păcii de pretutindeni în nobila 
lor luptă. Cu mult interes a fost pri
mit și comentat raportul și în presa 
occidentală. „O chezășie deplină a 
intențiilor pașnice ale Rusiei" — ast
fel apreciază raportul ziarul laburist 
britanic „Daily Herald" „Uniunea 
Sovietică respinge perspectiva unui 
război nuclear" — subliniază ziarul 
francez „Le Populaire".

Poporul nostru dă o înaltă apre
ciere inepuizabilului spirit de ini
țiativă, luptei neobosite pe care o 
duce Uniunea Sovietică în avan
garda întregii omeniri pentru pace 
și securitate internațională, 
nind din toată inima politica 
a partidului și guvernului 
poporul romîn este ferm, 
să-și aducă și pe viitor întreaga sa 
contribuție la lupta pentru zădărni
cirea planurilor cercurilor imperia- 
lioie, pentru triumful principiilor co
existenței pașnice, în numele păcii 
și socialismului.

potrivnică politicii de co- 
pașnică, ca și prin activi- 
scizionistă, dăunătoare iri- 
colaborării internationale, 

r țărilor socialiste pentru

Spriji- 
externă 
nostru, 
hotărît

V. ILIESCU
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