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LEGĂTURI TELEFONICE AUTOMATE 
IN REJEAUA CĂILOR FERATE
In prezent, între centrele fero

viare București, Craiova, Timișoa
ra, Brașov, Iași, Ploiești și Buzău 
legăturile telefonice se obțin auto
mat, prin rețeaua proprie a căilor 
ferate. Legăturile telefonice inter
urbane se obțin în mod similar ca 
și cele de la orice telefon automat 
obișnuit din rețeaua urbană. Ast
fel, pentru a efectua o convorbire 
din gara Iași cu gara Timișoara, se 
formează direct la disc numărul 
de apel al centralei automate 
C.F.R. Timișoara, iar după obți
nerea tonului caracteristic acestei 
centrale, se formează în conti
nuare numărul dorii. Timpul de 
obținere a unei convorbiri s-a re
dus de peste 10 ori. Pînă la sfîrși
tul anului vor mai fi interconectate 
la această rețea centralele telefo
nice din stațiile Cluj, Galați, Con
stanța. (Agerpres)

nui număr mare de trenuri cu tonaj sporit și folosi
rea rațională a materialului rulant, mecanicii și fo
chiștii de la acest depou au economisit o cantitate de 
combustibil convențional cu care se pot remorca 288 
de trenuri pe distanța Suceava Nord-Ilva Mică. In 
cele 11 luni din acest an productivitatea muncii a 
crescut cu 11,83 la sută față de sarcinile de plan.

ÎN REGIUNEA BACĂU

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — Pînă în 
mentul de față, peste 20 de întreprinderi industriale 
și imitați economice din regiunea Maramureș au ra
portat îndeplinirea înainte de termen a planului de 
producție pe anul în curs. Intre acestea se numără 
colectivul exploatării miniere Săsar din Baia Mare, 
care și-a îndeplinit planul anual la toți indicatorii. 
Acest succes se datorește aplicării pe scară largă a 
unor metode avansate de muncă, folosirii raționa
le a mașinilor și utilajelor în subteran și la supra
față, extinderii mecanizării operațiilor grele și cu un 
mare volum de muncă etc. Ca urmare, productivi
tatea muncii a sporit la această exploatare minieră 
cu aproape 13 la sută față de sarcina planificâtă,. 
Realizări importante au fost obținute și pe linia re
ducerii prețului de cost. Astfel, față de 5 700 000 lei 
•— angajament luat la începutul anului — economiile 
realizate pe seama reducerii prețului de cost s-au 
cifrat la aproape 12 milioane lei.

ÎN REGIUNEA SUCEAVA

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE
Anul acesta, în 

prima zi de școa
lă, mulți dintre 
elevii patriei 
noastre au în
ceput să învețe 
în localuri noi, 
moderne și spa
țioase. Este încă 
o dovadă grăi- 

care partidul și 
tineretului

toare a grijii pe 
statul nostru o poartă 
școlar, asigurării condițiilor pentru 
pregătirea lui temeinică. La nu- 

' mărul mare de școli ridicate în ul
timii ani se adaugă cele circa 
4 000 săli de clasă construite in 
1963 din fonduri centrale și prin 
contribuția voluntară a cetățenilor.

în cele mai multe regiuni ale 
țării, construcțiile școlare s-au exe
cutat în condiții optime și la ter
menul fixat. Organele locale de 
par-.d și de stat, întreprinderile de 
construcții au luat din timp măsuri 
pentru organizarea șantierelor, au 
supravegheat desfășurarea în bune 
condiții a lucrărilor. Ca urmare a 
acestor 'preocupări, pe șantierele re
giunii Oltenia, ale orașelor Bucu
rești, Constanța ș.a. a fost asigurat 
un ritm intens de lucru. îneît cele 
mai multe din sălile de clasă au 
fost gata la sfîrșitul primului se
mestru al anului. Efectuînd perio
dic analiza desfășurării construcții
lor școlare și luînd ' cu operativitate 
măsuri pentru respectarea terme
nelor de execuție și a indicilor de 
calitate, sfaturile populare regio
nale Bacău, Dobrogea, Galați ș.a. 
au asigurat intrarea în folosință a 
tuturor sălilor de clasă la începu
tul acestui an școlar. Lucrările de 
construcție au fost bine organizate 
și în regiunile Iași, Suceava, Crișa- 
na etc.

Nu peste tot însă construcțiile 
școlare s-ău desfășurat într-un mod 
corespunzător. în regiunile Bucu
rești, Ploiești, Hunedoara și în alte 
părți deschiderea cu 
șantierelor, ritmul lent de execuție 
au pricinuit serioase 
urmă, care nu au mai 
cuperate. Din cauza tărăgănărilor în 
stabilirea amplasamentului și în 
perfectarea documentației, construi
rea școlii cu 24 săli de clasă din 
Giurgiu, a celor cu 4 săli de clasă 
din comunele Bîsca-Chiojdului și 
Brătilești din raionul Cislău a 
început cu întîrziere. și încă n-a 
fost terminată. In alte localități, 
cum sînt Vișeu de Sus, Surdești ș.a. 
din regiunea Maramureș, lucrările 
au rămas în urmă din cauza apro
vizionării insuficiente cu materiale 
de construcție sau a stabilirii neco
respunzătoare a termenelor de dare 
în folosință. Este o lipsă serioasă a 
sfaturilor populare din raioanele a- 
mintite că nu s-au ocupat mai în
deaproape de organizarea și supra
vegherea acestor lucrări. Problema 
construcțiilor școlare trebuie să in
tereseze îndeaproape și secțiile de 
invățămînt, pe directorii de școli.

în regiunile Brașov, Banat, Cluj, 
Maramureș, care nu și-au realizat 
integral planul' de construcții șco-

întîrziere a

rămîneri în 
putut fi re

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — Planul anual a 
fost realizat pînă acum de 20 de întreprinderi indus
triale din regiunea Suceava. Printre acestea se nu
mără: întreprinderea forestieră Rădăuți, Uzina de re
parare a utilajului agricol din Botoșani, întreprin
derea minieră Vatra Dornei și altele.

Mecanicii și fochiștii depoului C.F.R. Cîmpulung- 
est și-au realizat și ei sarcinile de plan pe anul în 
curs cu 30 de zile mai devreme. Prin remorcarea u-

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — In minele aparțină
toare întreprinderii miniere Comănești a continuat 
și în acest an acțiunea de ridioare a nivelului tehnic 

. al producției, a crescut gradul de mecanizare a lucră
rilor de tăiat, încărcat și transportat cărbune. A 
crescut, totodată, nivelul tehnic-profesional al mun
citorilor și tehnicienilor. Toate acestea au contribuit 
ca în ziua de 7 decembrie colectivul întreprinderii 
miniere Comănești să-și realizeze 
sarcinile de plan pe anul 1963. în 
11 luni, productivitatea muncii a 
crescut cu 6 la sută față de cea 
stabilită. Cele mai importante re
zultate au fost obținute de colecti
vele minelor Asău și Leorda.

Printre întreprinderile din re
giunea Bacău care și-au realizat 
planul anual se mai numără în
treprinderile forestiere Adjud, 
Piatra Neamț, Bacău, Borca, în
treprinderea de mecanizare și 
transporturi forestiere Piatra 
Neamț, întreprinderile de indus
trie locală etc.

Parchete complet mecanizate Oamenii au învins

lua inca masuri o- 
intensificarea rit- 
pentru încheierea 

mai scurt timp po-

lare, se mai pot 
perative pentru 
mului de lucru, 
lucrărilor în cel 
sibil, asigurîndu-se totodată o exe
cuție de cea mai bună calitate.

întrucît în anul 1964 are loc tre
cerea la învățămîntul general de 
opt ani, se prevede construirea unui 
număr mult mai mare de săli de 
clasă decît în alți ani. Experiența 
arată că pentru a fi terminate la 
timp și executate în condiții irepro
șabile, e necesar să se stabilească 
din vreme amplasamentele, să se 
asigure perfectarea documentației, 
obținerea avizelor etc. Sfaturile 
populare au datoria să încheie con
tracte cu trusturile regionale 
construcții, prin care acestea să 
oblige a da în folosință sălile 
clasă pînă la 15 august, evitîndu-se 
practica neindicată întîlnită în anii 
trecuți, ..cînd uneori termenul pentru 
darea în folosință a școlilor era 
fixat spre sfîrșitul anului, ceea ce 
producea, desigur, perturbări în des
fășurarea procesului de invățămînt. 
Perioada imediat următoare este 
cea mai potrivită pentru definiti
varea documentației necesare con
strucțiilor școlare; Se cuvine evi
dențiată inițiativa: organelor locale 
din regiunile Bacău, Hunedoara, Ol
tenia ș.a. care au întocmit din timp 
și au trimis spre avizare proiectele 
construcțiilor școlare și s-au în
grijit de popularizarea experienței 
înaintate a constructorilor, astfel ca 
viitoarele lucrări să se desfășoare în 
condiții corespunzătoare.

Ca buni gospodari, sfaturile popu
lare și întreprinderile de construc
ții, îndrumate de organele și orga
nizațiile de partid, au datoria să va
lorifice experiența pozitivă a anilor 
precedenți și să acorde construcții
lor școlare aceeași atenție ca și al
tor construcții de larg interes 
obștesc.

clădirea Școlii de opt ani din 
strada Ghica Tei din Capitală, dată 
în folosință la începutul acestui an 
școlar.

(Foto : GH. VINȚILĂ)

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). ■— La Între
prinderea. forestieră Reghin 
sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost 
îndeplinită și. depășită în 
fieoare lună. Aceste rezul
tate se 
măsură 
plete a 
parchete. Primele parchete 
complet mecanizate, create 
în anul 1962 '
Borta, 
Orșova, 
din plin eficacitatea intro
ducerii tehnicii noi. In par
chetul complet mecanizat

datoresc în mare 
mecanizării, com- 
operațiunilor în

la Glăjerie, 
Creanga Albă și 

au demonstrat

de 
se 
de

Prin contribuție 
voluntară

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
In comunele și satele regiunii Olte
nia s-au ridicat în acest an nume
roase construcții social-culturale 
prin contribuția voluntară a colec
tiviștilor. In comunele Grădiște, ra
ionul Oltețu, Cetate, raionul Cala
fat, Băbiciu, raionul Caracal, și în 
alte peste 130 de localități din cu
prinsul regiunii s-au înălțat localuri 
noi de școli cu aproape 600 . săli de 
clasă. In 32 de comune din regiune, 
printre care Amărăștii de Jos, ra
ionul Caracal, Giubega, raionul Băi- 
lești, și multe altele, au fost date în 
folosință cămine ' culturale. Au fost, 
construite, de asemenea: clădirile 
pentru adăpostirea, a 5 dispensare 
medicale, case de naștere, 4 dispen
sare veterinare ; 12 localități au fost 
radioficate.

O contribuție însemnată au adus 
colectiviștii la electrificarea comu
nelor și satelor. De la începutul a- 
cestui an au fost electrificate 52 de 
comune și sate, numărul localităților 
electrificate • din regiune fiind a- 
cum de 420. Valoarea lucrărilor de 
interes obștesc, realizate anul acesta 
prin contribuția ' voluntară a colec
tiviștilor,' depășește . 20 milioane de 
lei.

Specializarea muncitorilor
cu calificare superioară

mai

/în pas 
cu cerințele 

tehmms 
'/noi/ 
V

La noi în uzină s-a ivit,
ales în ultimul timp, necesita
tea imperioasă a ridicării cu
noștințelor profesionale. în mo
mentul de față, fabricăm tipuri 
superioare de tractoare, cum 
este de pildă tractorul Univer- 
sal-650. Realizăm aceste mașini 
aplicînd cele mai moderne teh
nologii de fabricație. în aproa
pe toate secțiile s-au perfecțio
nat metodele de lucru, s-au in
trodus mașini, agregate, insta
lații moderne de înalt randa
ment. în sectoarele prelucră
toare funcționează agregate, 
care realizează simultan ope
rații complicate, mașini auto
mate și semiautomate, linii în
tregi de fabricație automate 
Mînuirea acestora, utilizarea 
lor cu indiei cit mai înalți, cere 
fără îndoială o calificare supe
rioară. Noi avem numeroși. 
muncitori cu o pregătire foar
te bună, pricepuți și cu multă 
inițiativă. Dar ca să conduci 
asemenea linii automate tre
buie să te specializezi, să capeți 
continuu cunoștințe noi.

în acest scop am organizat, 
pe lingă celelalte forme obiș
nuite de ridicare a calificării, 
cursuri pentru reglori — linii 
automate și cursuri de perfec
ționare a cunoștințelor profe-

sionale ale muncitorilor din ca
tegoriile de salarizare 7 .și 8.

Una din problemele de bază 
care a stat în atenția conducerii 
uzinei și a comitetului sindica
tului a fost aceea a recrutării 
cursanților. Pentru a putea face 
o bună selecționare, ne-am con
sultat cu șefii de secții și cu 
maiștrii. Concomitent s-a trecut 
la întocmirea unei programe a- 
naiitice corespunzătoare nevoi- 
loi- noastre, la nivelul cerut de 
tehnica modernă introdusă în 
uzină. S-a alcătuit un colectiv 
de ingineri și specialiști, mai a- 
les din serviciul de mecanizare 
și automatizare a producției, în
tre care inginerii Ironim Mora- 
ru, Vasile Pîslaru, Dumitru Per- 
cea și alții. Ei au lucrat perma
nent sub îndrumarea conduce
rii tehnice a uzinei. Programa 
s-a axat mai ales pe probleme

de instalații hidraulice, electri
ce, tehnologia liniilor automate. 
S-a dat bineînțeles atenția cu
venită și desenului tehnic, foar
te important în desfășurarea 
procesului de producție. Amin
tesc că, atît la întocmirea pro
gramei cit și la. elaborarea lec
țiilor, s-au folosit caietele și re
vistele tehnice de specialitate 
care cuprindeau lucrările cele 
mai noi, evitîndü-se punerea în 
discuție a unor chestiuni vechi 
sau de mai mică importanță.

Asemenea cursuri, temeinic 
pregătite, au fost conduse de 
cei mai buni ingineri ai noștri. 
S-a căutat ca ei să aibă nu nu
mai cunoștințe tehnice și prac
tică îndelungată în producție, 
dar și metode bune de predare, 
dragoste pentru asemenea mun
că. Putem evidenția activitatea 
inginerilor Ilie Mosora, Vasile

Borta. — unde doborîtul și 
secționatul se fac cu ajuto
rul a. 10 fierăstraie electri
ce și mecanice, scos-apro- 
piatul se execută cu trac
toare forestiere și cu funi- 
cularul tip Mîneciu, iar în
cărcatul cu ajutorul 
macarale cu cablu — 

exploatare s-a 
-2 luni fafă de

unei 
ci-

ciul de 
redus cu 1- 
prevederi. Pierderile de ex
ploatare au scăzut.

O dată cu ridicarea nive
lului profesional al mecani
zatorilor și primirea de 
noi utilaje, au putut fi me
canizate și alte parchete.

Cinematografe sătești
■ CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — De curind, 
la Canlia și Satu Nou, ra
ionul Adamclisi, au fost 
date în folosință noi cine
matografe sătești, iar la 
Negru Vodă colectiviștii au 
vizionat primul film pe 
ecran lat la cinematograful

modern cu 300 de locuri 
construit în acest an. Ra
ioanele Medgidia și Negru 
Vodă sînt complet cine- 
ficate. în prezent aproape. 
200 localități rurale din 
regiunea Dobrogea dispun 
de cinematografe cu pro
gram permanent.

Liniștea ce domnea peste sat a fost 
întreruptă de un strigăt puternic : 
„Arde pădurea ! Săriți, oameni buni!“ 
In grabă, bărbați și femei, înarmați 
cu sape, lopeți, topoare și găleți cu 
apă, au pornit prin vîntul puternic 
spre costișa, unde flăcările înghițeau 
cu lăcomie tufele de gherghini, iarba 
și frunza uscată. Focul se întindea 
cu repeziciune spre o tînără plantație 
de pini, dincolo de care era desișul de 
fagi.

Lupta dintre oameni și foc a înce
put cu înverșunare. Femeile aduceau 
apă cu gălețile, ureînd neobosit panta, 
abruptă a costișei incendiate ; bărba
ții au pornit să facă centura de izo
lare a. incendiului: Focul a silit oame
nii să se retragă pînă departe de pisc. 
Aici s-a dat lupta decisivă. Flăcările 
au întîlnit centura de izolare și oa
menii, neținînd seama de ghimpii 
gherghinilor și de dogoare, au pornit 
să lichideze principalele focare, astu- 
pîndu-le cu pămînt. Cetățenii satului 
Plăpănești-Nehoiași au muncit neobo
sit. Treptat au reușit să izoleze și a- 
poi să lichideze incendiul, salvînd ast
fel de la distrugere masivul pădurii 
din imediata vecinătate. (Din ziarul 
„Flamura Prahovei“ — Ploiești).

Sub influența regimului de 
joasă presiune din bazinul Mă
rii Mediterane, ca și datorită 
invaziei aerului rece de origină 
subpolară, venit din peninsula 
Scandinavă, vremea s-a înrău
tățit în ultimele două zile. Con
vergența maselor de aer de ori
gini diferite (cald și umed pe 
de o parte, rece și uscat pe de 
altă parte) deasupra țării noas
tre a determinat o vreme ume
dă, cu precipitații sub formă 
de ninsoare în jumătatea, de 
nord a țării și sub formă de 
burniță și ploaie în sud. Dato
rită maselor de aer rece venite 
din nord — mai active și a- 
vînd o viteză de deplasare mai 
mare decît cele calde venite

din sud — răcirea a pătruns în 
cursul zilei de sîmbătă și în 
Muntenia, Banat și Dobrogea, 
unde, în urma scăderii tempe
raturii cu cîteva grade sub 
zero, ploaia s-a transformat în 
ninsoare. Timpul a căpătat ast
fel aspectul specific zilelor de 
iarnă. In jumătatea de nord a 
țării solul s-a acoperit cu un 
strat de zăpadă, a cărui grosi
me oscilează între 1 și 10 cm, 
exceptind regiunea de munte, 
unde ajunge pînă Ia 30 cm. 
Pentru zilele ce urmează se 
prevede vreme rece și cețoasă 
în toate regiunile, iar tempera
tura va coborî și în regiunea 
de cîmpie sub minus 10 grade 
în timpul nopții.

iți

«
Teatrul do stat „Mihail Eminescu“ din Botoșani

Pîslaru, Dumitru Percea. Mun
cind cu. pasiune și cu simț de 
răspundere, ei. nu s-au limitat 
doar la predarea lecțiilor și con
ducerea seminariilor, ci au or
ganizat consultații, au multipli
cat lecțiile, au ajutat pe cursanți 
în procurarea materialului bi
bliografic. Pentru materii mai 
dificile ca „instalațiile hidrau
lice și electrice“, „tehnologii 
modeme“, cursanților li s-au 
asigurat și lecții practice în sec
toarele uzinei. N-au lipsit, în tot 
timpul predării, nici materialele 
ajutătoare — diafilme, schițe, 
planșe, diferite desene teh
nice, întocmite cu ajutorul a 
numeroși tovarăși din serviciul 
de concepție al uzinei. De un 

■ real folos a fost sprijinul comi
tetului, de partid, care s-a ocu
pat atent de specializarea mun
citorilor. Comuniștii au atras 
după sine la un studiu perseve
rent, aprofundat, întregul colec
tiv de cursanți. Muncitorii Vic

ing. VASILE SECHEL 
Director tehnic al Uzinelor 

de tractoare Brașov

(Continuare în pag. III-a)

Centrul școlar de construcții al M.I.C. din Capitală. Tovarășul Lorcncz Alexandru, maistru-instruclor, 
predă elevilor din anul I lecjia : confecționarea armăturilor (stingă). Elevi din anul III Ja practică în între
prinderea de prefabricate „Progresul”-București, Se lucrează la turnarea unei piese prefabricate din beton 
(dreapta). (Foto: R. COSTIN)

O acțiune interesantă
Cu cîțiva ani în urmă, la termocentrala din 

Doicești existau a.șa-numitele panouri de în
trebări și răspunsuri. Șefii de secții stabileau mai 
întîi întrebările și numeau muncitorii care să 

, răspundă, pe rînd, la cite una din ele. Subiectele 
date se refereau atît la cunoașterea instalații
lor deservite, a prescripțiilor de exploatare teh
nică a centralei și rețelelor electrice, cit și la 
cunoașterea normelor de tehnică a securității 
muncii. Pentru întocmirea răspunsurilor, mun
citorul trebuia să consulte o seamă de materia
le documentare de specialitate. După ce erau 
verificate de o comisie formată din conducerea 
secției respective și un membru al condu
cerii întreprinderii, răspunsurile erau afișate la 
panou. Ele erau așteptate și citite cu un deose
bit, interes de muncitori. Metoda era practică și 
ușor de aplicat, eficace în ceea ce privește îm
bogățirea cunoștințelor și ridicarea calificării.

Socotesc că reluarea acestei metode la termo
centrala Doicești și extinderea ei.în alte între
prinderi (mai cu seamă în centralele electrice) ar 
contribui la ridicarea nivelului tehnic-profesio
nal al muncitorilor.

G. TÄSICÄ
de la ziarul „Uzina și Ogorul" 

din Tîrgoviște

Ar fi bine venit un schimb 
de experiența

în întreprinderea noastră s-au obținut însem
nate realizări în producție. Totuși, consider că 
productivitatea obținută pe mașinile de tri
cotat la care se execută, numeroase contexturi 
noi, este mult sub posibilități. Am auzit că la 
alte întreprinderi din țară, cum, ar fi fabricile 
de tricotaje din Brașov, Oradea etc., s-a obținut 
la aceste mașini o productivitate a muncii sim
țitor mai mare decît la. noi. Propun Direcției 
generale a industriei tricotajelor și confecțiilor 
din Ministerul Industriei Ușoare să organizeze 
un schimb de experiență pe tema creșterii pro
ductivității muncii la aceste contexturi noi și la 
altele.

NISTOR DEAC 
șeful secției tricotaje de la în
treprinderea „Tinăra Gardă“ 

din Capitală

Seară transparentă 
de noiembrie. Prin fe
restrele largi ale ele
gantei cofetării „Li
liacul“, noile blocuri 
din Suceava par vop
site în culori neobiș
nuite. S-ar putea spu
ne că aici, la Suceava, 
constructorii au modi
ficat pînă și lumina, 
soarelui în tonuri și 
nuanțe pe care vechea 
cetate a lui Ștefan nu 
le-a mai cunoscut. 
Dar, trebuie să ne 
despărțim de acest 
peisaj abia descoperit. 
Mașina trece de fosta 
„rohatcă“ a orașului și 
apucă pe drumuri um
blate de dregători și 
cronicari ai Moldovei. 
Ne încrucișăm cu fa
rurile a zeci de trac
toare care se întorc 
de la lucru, comunele 
străbătute sînt toate 
electrificate, iar unde
va, în stingă, se con
centrează în plin 
cîmp, ca o constelație 
apropiată, Fabrica de 
zahăr Bucecea.

Ceva mai tîrziu, sub 
lumina reflectoarelor, 
retrăim mărețul apus 
al lui Ștefan, împreu
nă cu actorii teatrului 
de stat din Botoșani. 
Secretul întineririi

ei au atins virsta — 
medie, bineînțeles — 
de 28 de ani. Și totuși, 
în următorii doi ani 
media de vîrstă va 
scădea. Sute și sute de 
tinere și tineri vor in
tra in noile hale ridi
cate acum de con
structori, vor conduce 
războaiele automate. 
Sînt de fapt tinerii pe 
care îi întîlnești și azi 
printre mașini, elevii 
școlii profesionale a- 
flați în orele lor de 
practică. In vreme 
ce iluminatul obișnuit 
este înlocuit cu lumi
na fluorescentă, în 
timp ce echipele de 
montaj încep să adu
că mașinile în halele 
proaspăt tencuite. A- 
nica Ștefan se gîndeș- 
te la viitoarele seri e- 
ducative, la întărirea . 
brigăzii artistice, pen
tru că noua tinerețe 
spre care se îndreaptă 
uzina obligă.

Dar Botoșanii înti
neresc nu numai la 
Uzinele textile „Mol
dova". Nu departe de 
centrul orașului se ri
dică noua hală, de cu
rind terminată, a uzi
nei de reparat trac
toare. A fost aici în 
urmă cu două decenii 
un mic atelier meca
nic care, împreună cu 
două mori, o fabrică 
de luminări și una de 
teracotă, reprezenta 
toată industria — să-i 
zicem așa — a orașu
lui. O industrie cu 100 
de muncitori...

Străbatem, hala lun
gă de 80 de metri. 
Zeci de motoare stau 
aliniate pe podeaua 
de beton. Sub mîinile 
strungarilor și frezo
rilor, mii de cai-pu- 
tere vor prinde noi 
puteri aici, pregătin- 
du-se pentru campa
nia de primăvară. In 
anul care vine 
citatea uzinei 
junge la peste 
de reparații 
Cifra aceasta 
mintește o
fostul județ Botoșani 
existau în trecut abia 
27 de

Nu 
cheia, 
fără
Fabrica de 
„Botoșani", unde 
pectul 
se potrivește atît de 
bine cu tinerețea ce
lor care le mînuiesc ; 
iar seriozitatea cursu
rilor de calificare se 
îmbină cu verva mo
bilizatoare a progra
melor artistice de agi
tație prezentate chiar 
la locul de muncă.

Nu, Botoșanii n-au

rămas unul din acele 
„locuri unde nu se în- 
tîmpla nimic", un tîrg 
al pensionarilor și al 
amintirilor. O indus
trie tînără a înviorat 
pulsul orașului, adu- 
cind ritmuri noi și în 
alte domenii ale vieții*

De la 40 de
scaune..

capa- 
va a.-
10 000 
anual, 
ne tr

aita : în
Bătrin tîrg moldo

vean... In acest Boto
șani hărăzit să rămînă 
un oraș al amintirilor 
și al umbrelor, Anica 
Ștefan este preocupa
tă acum, de problema 
„întineririi“. Nu întot
deauna trecerea anilor 
îmbătrînește colecti
vul. Uneori, dimpotri
vă. Secretara organi
zației U.T.M. de la U- 
zinele textile „Moldo
va" face un calcul 
simplu : uzina a îm
plinit 14 ani de exis
tență, iar muncitorii

tractoare.
am putea în- 

acest capitol 
să amintim de 

confecții 
as- 

utilajelor noi

Din monografia cul
turală a Botoșanilor 
merită consemnată o 
dată : 1838. în noiem
brie trupa lui Costa- 
che Caragiale prezen
ta primul spectacol 
de teatru în oraș, în- 
tr-o încăpere a școlii 
domnești. Sala teatru
lui număra 40 de 
scaune... Era epoca 
duducilor și a cuco
nașilor care învățau 
„clavir" și „danțis" la 
pensionul Olivari ; în
cepea epoca „bogasie
rilor" și a „lipscani
lor".

După 125 de ani, 
tot în noiembrie, Tea
trul de stat 
Eminescu" își sărbă
torește cinci 
activitate, filarmonica 
zece ani, iar Teatrul 
de păpuși „Cravata 
roșie", de asemenea, 
un deceniu. Am asis
tat la această triplă 
aniversare botoșenea- 
nă, la care s-a mai a- 
dăugat sărbătorirea 
altei instituții artisti
ce vecine : Ansam
blul de cîntece și dan
suri „Ciprian Porum- 
bescu" din Suceava, 
împlinind și el zece 
ani de la înființare.

în sala teatrului din 
Botoșani — o sală 
modernă, concepută 
cu gust, utilată potri
vit tuturor cerințelor, 
artei scenice — au ră
sunat muzica lui E- 
nescu și a lui Beetho
ven, ariile și cîntecele 
lui Ciprian Porum- 
bescu, ritmurile jocu
rilor sucevene și s-a 
desfășurat drama is
torică „Apus de soa
re" de Delavrancea.

Aplauze generoase 
au însoțit spectacolele 
și concertele, cuvintè 
frumoase și calde, 
urări sincere și emo
ționante au fost rosti
te cu acest prilej. 
Dar, în afară de săr
bătorirea, propriu-zi- 
să, ne-a impresionat 
bilanțul artistic al a- 
cestor instituții des
tul de tinere.

în numai cinci ani,

„Mihail

ani de

PAUL DIACONESCU

(Continuare în pag. Il-a)
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Postul de corespondenți voluntari are cuümtul

Gospodărim cu grijă metalul

realizări. (Urmare din pag. T-a)

str. 
Dar 
tra- 
din

Constructorii de 
nave de la Uzine
le mecanice Tr. 
Severin au ob
ținut anul acesta realizări de seamă 
în reducerea consumului de metal, 
în cele 11 luni s-au economisit pes
te 110 tone metal, cantitate care re
prezintă consumul necesar pentru 
execuția a circa 13 vagoane sau 
a 5 bacuri de 100 tone. Aceste rezul
tate au fost obținute în urma unor 
acțiuni desfășurate sistematic, în 
toate verigile procesului de produc
ție, începînd cu proiectarea. Iată 
cîteva dintre ele.

Acțiunea de reproiectare a produ
selor uzinei noastre a fost începută 
cu cargoul de 1100 tdw, treeîndu-se 
apoi la cargoul de 1 600 tdw. în ur
ma reproiectării, folosindu-se ele
mente prefabricate, s-a obținut o 
creștere a capacității navei cu circa 
500 tone și a vitezei de la' 9 noduri la 
12 noduri, în timp ce greutatea pro
prie a corpului navei a scăzut cu 
circa 30 de tone. Au fost reproiecta- 
te și unele vagoane.

Economisirea metalului este un 
domeniu în care inițiativa și spiri
tul gospodăresc al muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din între
prindere s-ău manifestat din plin. 
In uzină Sînt multe exemple de buni 
gospodari. Istrate Megan, șef de sec-

ție, a utilizat pentru repere mărunte 
de la vagoane resturi de metal ră
mase de la croitul pieselor pentru 
nave. Numai în felul acesta s-au e- 
conomisit peste 70 tone de metal. 
Inițiativa a fost extinsă în celelalte 
secții ale uzinei.

Un rol important în economisirea 
metalului l-a avut și îmbunătățirea 
tehnologiei de fabricație, aplicată în 
special la produsele de serie. La 
execuția șinei de ghidare a fost în
locuită varianta de prelucrare din o- 
țel laminat brut, cu alta, din profi
le laminate sudate, obținîndu-se o 
economie de circa 30 kg pe produs. 
Economii de metal s-au realizat și 
prin ștanțarea unor piese, turnarea 
în cochile etc.

La gospodărirea mai judicioasă a 
metalului a contribuit și îmbunătă
țirea sistemului de normare, eviden
ță și urmărire operativă a consumu
rilor de materiale. Tehnologii fac 
zilnic sondaje în secții pentru a ve
dea cum sînt respectate normele de 
consum stabilite.

Posibilitățile de reducere a con
sumului de metal în uzină nu sînt . 
nici pe departe epuizate. Printr-o 
colaborare mai strînsă între proiec-

tanți și tehnologi 
peste 2 tone de 
metal au fost în
locuite cu mase 

plastice. O serie de repere de lâ 
unele nave, care se mai execută din 
materiale scumpe, pot fi unificate 
și confecționate din fontă sau oțe
luri. Secțiile din porțiunea centra
lă a navei se pot executa fără ti- 
dausuri de prelucrare. Există con
diții pentru organizarea unei debi
tări centralizate la secția construc- 
ții-corp, corectîndu-se pe această 
cale și fluxul tehnologic. Și la pro
ducția de vagoane sînt încă foarte 
multe repere ale căror tehnologii se 
pot îmbunătăți : sudarea plăcilor de 
gardă cu longeroane în locul nitui- 
rii, schimbarea saboților de fontă cu 
alții din mase plastice etc.

Acestea sînt cîteva din măsurile 
care s-ar putea lua în anul 1964. 
Experiența și rezultatele obținute 
pînă acum sînt pentru muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei un în
demn de a păși și mai hotărît spre 
noi

ION ȘOȘEA, inginer, ION 
MARINESCU sudor, ARISTI- 
CÄ BĂGHINĂ, lăcătuș, din 
postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii“ de la Uzi

nele mecanice Tr. Severin

iii

IVoua pecete 
a orașului

Deputății la lucru
noastră. Zilele

Șapte dintre de
putății în Sfatul 
popular al raionu
lui N. Bălcescu sînt 
muncitori în fabrica
trecute, în cadrul unei întîlniri cu 
membrii postului de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“, deputății au 
vorbit despre activitatea desfășu
rată și realizările obținute în gos
podărirea raionului, despre 
probleme care mai trebuié 
vate.

O preocupare principală a 
taților este buna gospodărire 
frumusețare a cartierelor,

unele 
rezol-

depu- 
și in

acțiuni 
peste tot sprijinite de cetățeni. în 
raion au fost create spații verzi în 
jurul blocurilor noi din strada Serg. 
Nițu Vasile, șoseaua Giurgiului, șo
seaua Viilor, Pieptănari, Șerban Vo
dă și Livada, au fost amenajate 10 
solarii pentru copii etc. De aseme
nea, cetățenii au colectat peste 
233 000 kg fier vechi. La acțiunile 
întreprinse de sfatul popular al ra
ionului au luat parte anul acesta 
peste 150 000 de cetățeni.

Tov. Vasile Linca, fochist în sec
ția mecanic șef, este deputat în cir
cumscripția nr. 45 (str. Nifon). Din 
primele zile ale primăverii și pînă 
în luna noiembrie, deputatul a an
trenat pe cetățeni la o serie de ac
țiuni pentru păstrarea curățeniei, 
strîngerea “ 
memoru al 
gospodărie locativă, el 
imobile 
rații.

Am 
Stancu,

în

fierului vechi etc. Ca 
comisiei permanente de 

a vizitat 
care se efectuau repa-

äscultät-ö și pe tov. Ioana 
____ muncitoare în secția de în
călțăminte pentru copii, deputată în 
circumscripția electorală nr. 93. Fă- 
cînd parte din comisia permanentă 
de sănătate, ea s-a ocupat mai ales 
de organizarea acțiunilor de educa
ție sanitară. Deputata a vizitat spi
tale, policlinici, unități alimentare, 
contribuind la îmbunătățirea activi
tății acestora.

Circumscripția deputatului Stan 
Fulgescu, muncitor în aceeași secție, 
este situată pe Magistrala Nord-Sud. 
în atenția lui au fost două proble
me mai importante, care-i interesau 
în mod deosebit pe cetățeni : ame
najarea spațiilor verzi din fața 
blocurilor și deschiderea complexu
lui comercial. A depus multă stă-

AL. MIRODAN

ruință pentru rezolvarea acestor 
lucrări.

în cadrul discuției, deputății au 
vorbit și despre lipsuri care mai 

. există în activitatea unor întreprin
deri ale sfatului popular. Ca depu
tat în comisia permanentă de gos
podărie locativă, tov. Gh. Negraru 
a vizitat mai multe șantiere ale 
I.R.C.R. și a constatat că la lucră
rile de reparații nu se respectă în
totdeauna termenele de execuție și 
indicii calitativi. Nici recepția a- 
cestor lucrări nu se face cu destulă 
exigență din partea
a spus deputatul. Am întîlnit și ma
teriale de construcție lăsate în pă
răsire de lucrătorii I.R.C.R. pe 
străzi sau prin curți.

Unul din cei mai activi deputați 
dintre tovarășii noștri de muncă 
este Andrei Gligor de la tăbăcăria 
vegetală. La propunerea sa au fost

I.A.L.-ului —

înmulțite și ream- 
plasate centrele 
de vînzare a car
tofilor, s-au creat 

tonete cu produse alimentare pe 
șantierele de construcții de locuințe 
din Șoseaua Giurgiului etc.

Din discuțiile purtate, postul de 
corespondenți voluntari a mai reți
nut unele propuneri ale deputaților. 
Pentru rezolvarea 
cetățenii se adresează 
executiv 
nai. 
răspunsurile nu se 
Este necesar ca salariații care se 
ocupă de rezolvarea cererilor și se
sizărilor să-și 
ca.

unor probleme, 
comitetului 

al sfatului popular raio- 
Deputații au arătat că uneori 

dau operativ.

îmbunătățească mun-

MILITARU, munci-
ALEXANDRU, lăcă- 

MARÏA MATEI, maistru,

NICOLAE 
tor, DINU 
tuș, 
din postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii“ de la fabrica 
de încălțăminte „Pionierul“ 

București

Gospodăria agricolă de stat Plavia din regiunea Ploiești are o suprafață 
de 25 000 mp de sere, unde se cultivă diferite legume. În fotografie: muncitoa
rea Maria Lang lucrînd la udatul salatei.

SECTORULUI

Teatrul de stat „Mihail Emi- 
nescu“ a prezentat aproape 1500 
de spectacole și s-a întîlnit cu 
aproape cinci sute de mii de 
spectatori. Colectiviștii din zeci 
și zeci de comune din raionul Bo
toșani și din regiunea Suceava au 
aplaudat spectacole inspirate ade
seori din viața satului. Discuții inte
resante cu spectatorii, au avut loc la 
Trușești, la Vatra Dornei, la 
veni, unde colectiviștii s-au 
cunoscut

Să- 
re- 

în piesele jucate și nu 
s-au sfiit, uneori, să arate scăde
rile textului « sau ale interpretării. 
Din toamnă și pînă în primăvară o 
stagiune activă se desfășoară în sa
tele sucevene, o confruntare crea
toare are loc între actori și public. 

Dar să nu uităm filarmonica. Prin 
intermediul ei, iubitorii de muzică 
din Botoșani au avut prilejul să cu
noască arta interpretativă a unor 
soliști de frunte din țara noastră. 
Zenaida Pally, Ion Voicu, Radu 
Aldulescu, Dan Iordăchescu, Ștefan 
Ruha și mulți alții au colaborat în 
mai multe rînduri cu formația mu
zicală din Botoșani.

Cît privește pe cei mici, numai 
în acest an teatrul de păpuși „Cra
vata roșie“ a prezentat peste 100 
de spectacole In satele regiunii.

In Botoșani, ca și în Suceava, în 
raion, ca și în întreaga regiune, 
cele două teatre și filarmonica și-au 
creat un public larg care le așteap
tă cu interes și simpatie.

...In 1S32, în pecetea tîrgului Bo
toșani apărea — ca simbol al puterii 
moșierești — imaginea coasei. După 
75 de ani de la această dată, imagi
nea coasei avea să se încarce de 
alte simboluri, sclipind sub pălălaia 
conacelor incendiate în 1907. Satul 
Flămînzi, unde a izbucnit focul răs
coalei, nu era departe de Botoșani.

Dacă astăzi am vrea să alcătuim 
o nouă pecete a orașului ar trebui, 
desigur, să îmbinăm în ea imaginea 
suveicii, a tractorului și a lirei. 
Pentru că industria a întinerit ve
chiul tîrg, iar tinerețea înseamnă 
sete de cunoștințe și de frumos. E 
o tinerețe care obligă, care invită 
spre noi exigențe și pe artiști, și pe 
profesori, și pe toți acei care-și a- 
duc contribuția la viața culturală 
tot mai bogată a orașului.

Coltul școlarului J» i>
Se cuvine ca părinții 

să încerce, pe cît posibil, 
să creeze copiilor condi
ții cît mai bune pentru 
învățătură, pentru pre
gătirea temelor acasă, 
înainte de toate, este ni
merit să li se organizeze 
un loc de muncă, ceea ce 
nu înseamnă neapărat 
rezervarea unei camere 
aparte. Cu prilejul vizi
telor făcute de învă
țători și 
domiciliul 
constată, 
părinții înțeleg cît 
necesar îi este unui 
pil să-și aibă colțul 
de lucru, că și de aceasta 
depinde disciplinarea 
crearea obișnuinței 
a-și gospodări singur 
crurile, de a deveni 
mic un om ordonat. Fără 
eforturi deosebite, mulți 
părinți au 
ceastă problemă 
najînd, 
cameră, o măsuță como
dă, cu un scaun potrivit 
pentru înălțimea copi
lului, iar în peretele din 
fața măsuței au prins o 
etajeră,- pe care școlarul 
își așează cărțile, caie
tele și rechizitele.

în mod cu totul greșit 
însă, .în unele case se 
consideră că e indiferent 
unde-și face școlarul lec
țiile. Elevul D. din școala 
noastră a fost găsit în- 
vățînd la o masă în jurul 
căreia 
membri

de
diriginți 
elevilor, 

îndeobște,

la 
se
că
de 

co- 
lui

lui, 
de 

lu
de

rezolvat a- 
ame- 

într-un colț de

discutau alți 
ai familiei. Căr-

Pe

însoțiți de aparatul de fotografiat 
am poposit zilele acestea Ia biblioteca 
„Ion Slavici” din str. Aviator Radu 
Beller din București, unde am 
întîlnit numeroși cititori (fotogra
fia din stînga). în rafturile biblio
tecii se găsesc 22 000 de volume. înce- 
pînd din luna trecută, cititorii se auto
servesc, după metoda accesului liber Ia 
raft. Biblioteca organizează recenzii, 
prezentări de cărți, seri literare.

Am fi vrut să vizităm și biblioteca 
populară „G. M. Zamfirescu“ din 
G-ral Popovăț — cartierul Crîngași. 
biblioteca era închisă, cu obloanele 
se, așa cum se vede în fotografia 
dreapta. Stă așa do cîteva săptămîni. 
Cititorii ar fi interesați să afle părerea 
Comitetului pentru cultură și artă a! 
raionului „16 Februarie" despre această 
situație. Și, mai ales, așteaptă măsuri 
de îndreptare.

(Foto : M. CIOC)

Cina este „șeful sectorului sufle
te“? Întrebarea și-o pun, la înce
put, nu numai eroina piesei, surprin
să de apariția Iui, dar și spectato
rii. Și înțelegem că, așa cum e con
ceput. acest personaj are o semnifi
cație reală, tipică pentru societatea 
socialistă, că el reprezintă unul din
tre elementele esențiale ale vieții 
noastre de aâtăzi : opinia publică, 
conștiința colectivă, care acționează 
pentru om, pentru fericirea lui.

Noua lucrare a lui Alexandru Mi- 
rodan pornește astfel de la premize 
pozitive, personajele înaintate ale 
piesei militînd cu ardoare pentru 
principiile moralei comuniste. A- 
ceste premize și-au aflat într-o bună 
măsură reușita artistică. „Șeful sec
torului suflete” este o piesă care 
promovează sentimentele alese ale 
omului nou, atitudinea lui superioa
ră în viață, curățenia și integritatea 
sufletească, dragostea izvorîtă din 
stimă și prețuire reciprocă. In ace
lași tim.p, piesa are un caracter o- 
fensiv, biciuind rămășițele vechiului 
— invidia, egoismul —; supunîndu-le 
cu vervă oprobiului public și 
nîndu-le concepțiile avansate 
societății noastre. Pornind de 
atitudine activă în fața vieții, 
sonajul central al piesei
dează cu convingere pentru trans
formarea socialistă a conștiinței. 
Datorită lui, Magdalena, eroina pie
sei, înțelege că problemele ei perso
nale sînt strîns legate de efortul co
lectiv, că alături de ea sînt oameni 
care o ajută într-un moment de 
răscruce.

Cred că sensurile piesei ies mai 
bine în evidență dacă ne gîndim la 
destinul unor personaje feminine ale 
teatrului romînesc dintre cele două 
războaie — cum ar fi Mona din 
„Steaua țâră nume” a lui Mihail 
Sebastian, sau Carmen din „Ciuta”, 
de Victor Ion Popa, care nu și-au a- 
flat drumul spre fericire, au sfîrșit în 
mod tragic sau au rămas în mrejele 
unor concepții obtuze, meschine.

Magdalena, însă, își vede realiza
te aspirațiile ca urmare a sprijinu
lui moral pe care i-1 dă opinia noa
stră publică. Un rol hoțărîtor în via
ța ei îl are reîntîlnirea cu meteoro
logul Gore, în persoana căruia Mag

opu- 
ale 

la o 
pei- 
ple-

dojana distinge trăsăturile unui om 
înaintat, cu înalte însușiri sufletești. 
Merită să subliniem ca una din rea
lizările piesei, faptul că Gore sntru- 
chipează calitățile afirmate de res
ponsabilul sectorului suflete — fiind 
în același timp nu o simplă prezență 
ilustrativă, ci un personaj de sine 
stătător, cu o puternică individuali
tate. Recitind textul piesei publicat 
în revista „Teatrul”, remarcăm că în 
versiunea scenică autorul a reușit 
să contureze mai pregnant, mai bo
gat acest personaj. Meteorologul de 
pe vîrful munților reprezintă în rea
litate idealul etic spre care se în-

Cronica dramatică

faipte obișnuite, un om 
hotărît, visător, îndrăz- 
să insufle și altora ma
cara îl caracterizează.

dueaptă Magdalena. Un om oare se 
dedică cu devotament meseriei și 
căruia nu-i place să se vorbească 
despre actele lui de eroism pentru 
că i se par 
pasionat și 
neț, capabil 
rile elanuri
— într-un cuvînt un adevărat luptă
tor pentru cauza socialismului — era 
firesc nu numai să stîrnească admi
rația, dar să fie și un adevărat mo
del de viață, să determine hotărî- 
toarea cotitură pe plan moral a e- 
roinei.

„Șeful sectorului suflete“ dezbate 
astfel, cu bune mijloace literare și 
scenice, o problemă etică reală. Ră- 
mîi totuși cu regretul că piesa, por
nind de. la frămîntările Magdalenei, 
nu se ridică suficient la generalizări 
mai largi privind făurirea spirituală 
a omului nou. De fapt înseși aceste 
frămîntări ale eroinei nu au o ase
menea amploare, îneît să poată 
permite idei cu o semnificație 
mai vastă. Probabil și autorul a 
resimțit această limitare și de aceea 
a introdus scena în care șeful secto
rului suflete primește în audiență 
un inovator, o actriță și un copil. 
Fără îndoială că ideea interesantă 
și generoasă a piesei, construcția 
ei dramatică plină de fantezie ar fi 
fost fructificate pînă la capăt și ar 
fi cîștîgat mult în valoare, dacă au
torul ar fi analizat mai în profunzi-

me viața eroinei, relațiile ei cu oa
menii din Jur.

După cum arătam și mai sus, „șe
ful sectorului suflete” este un perso
naj viu și interesant tocmai prin 
faptul că el întruchipează o pre
zență obiectivă, și anume grija so
cietății noastre pentru promovarea 
eticii noi, pentru om, pentru împli
nirea personalității sale. în textul 
tipărit, autorul îi conferea lui Gore 
misiunea efectivă de „șef al secto
rului suflete“. în versiunea scenică, 
această idee a fost însă abandona
tă — credem — fără temei spre fi
nal, cînd Gore nu se mai recunoaș
te în „șeful sectorului suflete“, ci îl 
consideră o simplă ficțiune, o plăs
muire idealizată de eroină. Se creea
ză deci o suprapunere, neclariiica-tă 
de autor, între Gore și șeful secto
rului suflete, fapt care dă naștere la 
confuzii. Semnificația reală a meta
forei e iii felul acesta diminuată.

Simbolul pe care îl exprimă șe
ful sectorului suflete are valoare 
artistică în măsura în care reliefea
ză un conținut autentic de viață. A- 
preciind ceea ce a reușit să reali
zeze autorul în acest sens, credem 
că e bine totodată să subliniem că 
această modalitate nu trebuie să se 
transforme într-o modă ; căutarea 
excesivă, cu orice preț, a unor per
sonaje convenționale, abstracte, nu 
poate decîf să îndepărteze pe dra
maturgi de realitate — sursa inepui
zabilă a conflictelor autentice.

„Șeiul sectorului suflete” confir
mă, încă o dată, talentul de drama
turg al lui Al. Mirodan; acțiunea in
genioasă o piesei, replicile vii, scli
pitoare, cu adevărat replici de tea
tru, care definesc concis personaje
le, umorul ei de bună calitate se 
bucură de aprecierea caldă a spec
tatorilor.

Beligoa este un adevărat 
sectorului suflete“, prin căl- 
omenia ce o degajă fiecare 
și fiecare gest al său. Pu-

•k
Cu „Șeful sectorului suflete”, Tea

trul de Comedie a realizat un spec
tacol strălucit. Directorul de scenă 
Moni Ghe’erter a subliniat cu măies
trie caracterul realist al piesei, a 
evidențiat farmecul, poezia ei, a ci
zelat toate detaliile într-o expresie 
artistică omogenă. Dublele planuri, 
apariția succesivă a lui Gore și a 
„șefului", atitudinea Magdalenei

față de aceste două personaje nu 
sînt redate prin procedee exterioare, 
gratuite, ci printr-un joc nuanțat, 
interiorizat, care a marcat distinct 
trăsăturile fiecărui erou.

Radu 
„șef ai 
duna și 
replică
blicul are încă o dată prilejul să 
admire capacitatea de transfigurare 
a acestui mare actor — cure a in
terpretat rolul dublu al „șefului" și 
al lui Gore — subtilitatea în redarea 
tuturor nuanțelor. Spectatorul simte 
că „șeful sectorului suflete“, este 
într-adevăr frămîntat de viața seme
nilor săi, preocupat de asigurarea 
fericirii lor. In același timp pe sce
nă apare Gore, un erO-u cu o .perso
nalitate reliefată, de o mare frumuse
țe sufletească, un om apt să însufle
țească pe cei din jur, să-i facă să 
vibreze, să se ridice spre noi zări.

De asemenea, Marcela Rusu, in
terpreta Magdalenei, creează un per
sonaj plin de naturalețe, de căldu
ră, o femeie care își caută drumul 
în viață. Actrița a evidențiat con
flictul etic al piesei printr-un joc de 
profundă gîndire: o vezi frămîntîn- 
du-se, meditînd, confruntînd două 
mentalități, două concepții de viață, 
realizînd — cu admirabilă forță de 
convingere — o alegere conștientă.

O contribuție prețioasă la reușita 
spectacolului are Amza Pellea, ar
tist tînăr, de real talent. El sublinia
ză micimea sufletească a lui Ho
rațiu — un om cantonat încă pe 
pozițiile unei mentalități învechite — 
redă autentic închistarea morală 
a acestui personaj. Dem. Savu este 
un COiStică simpatic și mucalit, pu- 
nînd în valoare unele dintre repli
cile de haz ale piesei. Sanda Toma, 
într-o scurtă dar excelentă apariție, 
demonstrează că și un roi „mic", a- 
tunci cînd e privit cu seriozitate ar
tistică, se poate întipări în amintirea 
spectatorului. O prezență merituoasă 
are Costel Constantinescu. Deco
rul semnat de Dan Nemțeanu creea
ză atmosfera de lirism potrivită în
tregului spectacol.

„Șeful sectorului suflete” prileju
iește încă o realizare de înaltă , ți
nută artistică a Teatrului de Come
die, care și-a făcut un punct de o- 
noare din încurajarea și promovarea 
dramaturgiei romîneșt-i originale. ■ De 
aceea dorim succes acestui colectiv 
teatral ca — într-o rodnică și strîn
să

de

colaborare cu autorii dramatici 
să realizeze spectacole cu preșe 
actualitate pe teme majore.

VALERIU RÎPEANU

țile și caietele copilului 
nu își aveau un loc al 
lor. Din această pricină, 
lucrurile stăteau răvășite 
prin casă, elevul pierdea 
mult timp în căutarea 
celor necesare pregătirii 
lecțiilor și își putea con
centra doar cu greu a- 
tenția asupra materiei.

Există posibilități ca, 
prin mijloace simple, la 
îndemînă, în orice locu
ință să se amenajeze un 
colț al școlarului. Acest 
mobilier trebuie să fie 
așezat în locul cel mai 
liniștit, într-o cameră bi
ne aerisită, unde atît lu
mina zilei, cît și lumina 
lămpii să vină din partea 
stingă.

In încheiere, aș sugera 
fabricilor de mobilă să 
ia În studiu problema 
confecționării industriale 
a mobilierului necesar 
copiilor pentru orele de 
învățătură de acasă. A- 
cestui gen de mobilă i se 
cere simplitate și como
ditate, să țină seama de 
particularitățile de vîrstă 
(scaunul și masa să fie 
reglabile). Iar la magazi
nele care desfac mobilă, 
din cadrul expozițiilor 
obișnuite de prezentare 
să nu lipsească nici mi
cile garnituri destinate 
elevilor.

Prof. ILEANA MUȘAT 
directoarea Școlii 

de 8 ani nr. 11 
București

ce bază s-au convins ?
în „Scînteia“ nr. 6051 s-a 

publicat un articol care a- 
trăgea atenția asupra nece
sității îmbunătățirii ramelor 
pentru tablouri, produse de 
cooperația meșteșugărească. 
Este regretabil că răspun
sul trimis ziarului de Uni
unea Centrală a Coopera
ției Meșteșugărești se re
feră nu atît la fondul pro
blemei în discuție — aceea 
de a oferi cetățenilor posi
bilitatea de a-și înrăma ta
blourile și cu rame de fac
tură mai nouă, albe sau 
patinate în tonuri deschise

— ci se mulțumește 
constate — lucru de altfel 
în cea mai mare parte ine
xact — că „ramele exis
tente corespund cererii 
populației“. Cum s-o fi 
convins oare cooperativa 
„Tehnica sticlei“ și alte 
unități din țară care pro
duc asemenea rame că alte 
modele nu sînt cerute, de 
vreme ce n-au făcut nimic 
pentru înnoirea ' tipurilor 
existente și nici n-au cerce
tat preferințele cumpărăto
rilor ?

TEATRE : Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu" (în Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii): Concert simfonic — 
(orele 11); (la Sala mică a Palatului 
R.P.R.): Concert-lecțle pentru elevi — 
(orele 10); Ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor" — pentru studenții Universi
tății. București — (orele 20). Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R : Rigoletto — 
(orele 11), Tosca — (orele 19,30); Teatrul 
de stat de Operetă: Lăsați-mă să cînt — 
(orele 10,30); Paganini — (orele 19,30); 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): Vizita bătrînei doamne — (o- 
rele 10); Nevestele vesele din Windsor — 
(orele 15,30); Avarul — (orele 19,30); (Sala 
Studio): Ancheta — (orele 10); Mașina de 
scris — (orele 15,30); Surîsul costă un 
milion — (orele 19,30); Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1): Sfînta Ioana — (orele 10); Ce
zar și Cleopatra — (orele 15); Război șl 
pace — (orele 19,30), Teatrul „C, I. Notta- 
ra" (Sala Magheru): Vlaicu Vodă — (o- 
rele 10); Pygmalion — (orele 15,30); Act 
venețian — (orele 19,30); (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 10,30); Casa cu 
două intrări — (orele 16); Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 20); Teatrul de Comedie: 
Umbra — (orele 10,30); Șeful sectorului 
suflete — (orele 
19,30); Teatrul 
Iești : Fata cu 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile): O felie de lună — (orele 11); Chi- 
rița 
din 
„V 
rele 
București: Dracul 
Teatrul evreiesc de stat: Matineu cu oca
zia împlinirii a 15 ani de la înființarea 
Teatrului evreiesc de stat — (orele 11); 
Mutter Courage — (orele 20); Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20); (Sala 
din Calea Victoriei 174): Palatul melodii-

15,30); Umbra — (
Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
plstrui — (orele 19,30);

să

Cum poate fi amenajat 
locul de studiu al elevului

Cu mijloace oricui ac
cesibile se poate amena
ja, într-una din came
rele locuinței, locul 
studiü al elevului.

Iată cum poate fi ame
najat un astfel de mobi-

de

tei se poate finisa prin 
lipirea unui covor de 
plastic pe suport textil, 
mușama ori hîrtie pîn- 
zată.

Una din modalitățile 
de a amenaja uri loc de 
lucru pe un spațiu res- 
trîns este și confecționa
rea unei mese rabatabile 
(desenul nr. 2). Pe două 
șipci de stejar sau de 
fag, montate vertical și 
fixate la ambele capete 
în perete, se articulează 
două brațe care susțin o 
planșetă. între șipci, în 
partea de sus, se amena
jează un raft de cărți. 
Planșeta 
pe o față,
plastic, iar pe cealaltă, 
poate fi vopsită. Prin 
mișcarea brațelor arti
culate, planșeta se supra
pune raftului de cărți, 
luînd o poziție puțin în
clinată pe verticală.

Este bine ca dimensiu
nile mobilierului să se 
potrivească cu statura 
copilului. Pentru un co
pil a cărui înălțime a- 
tinge circa 140 cm, cea a

este acoperită, 
cu material

diferite piese 
vechi, existente înmai

casă, sau din cîteva seîn- 
duri. Masa din desenul 
nr. 1, ușor înclinată, se 
poate obține dintr-o ma
să obișnuită, de preferin
ță de proporții reduse, în 
felul următor : desprin
dem tăblia mesei de ra
ma pe care e fixată și o 
prindem apoi pe ramă 
prin două balamale, în 
partea unde 'va sta co
pilul ; ridicăm tăblia cu 
mișcarea cu care am 
deschide o ușă și mon
tăm pe părțile laterale 
ale ramei două pene fi
xe, dar demontabile. Du
pă orele de program la 
masa de lucru, penele se 
pot scoate, lăsînd tăblia 
mesei să revină în pozi
ția inițială. Pentru cărți 
și caiete se poate atașa 
un mic raft, fixat în par
tea dreaptă a mesei, așa 
cum se vede în desen.

O mobilă similară 
poate obține tot atît 
simplu dintr-o capră
aceea de tăiat lemne, ca
re va înlocui picioarele 
din stînga ale viitoarei 
mese, și un raft în par
tea dreaptă, care va spri
jini de această parte tă
blia mesei. Deasupra 
cestor 
montăm,
cuvenită obținută 
pene, o planșetă de de
sen procurată din comerț 
sau confecționată dintr-o 
placă PAL. Fața planșe-

se 
de 
ca

37 cm, 
60—61 
centi- 

cîștigă

a-
două elemente 

cu înclinarea 
prin

scaunului va fi de 
iar a mesei de 
cm. Cu fiecare 10 
metri pe care îi
copilul în înălțime, să ne 
îngrijim ca și scaunul pe 
care se așează să fie mai 
înalt cu cîte 2—3 cm, iar 
masa cu 5—6 cm.

Evident că se pot găsi 
și alte soluții practice, 
potrivite, pentru amena
jarea unui loc de studiu 
al elevului acasă.

Arh. GH. POPESCU 
NEGREANU 

din Institutul 
de proiectare 

a construcțiilor-tip

lor — (orele 20); Studioul de teatru al 
Institutului de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caragiale” : Cetatea de 
foc — (orele 20); Ansamblul de cintece 
șl dansuri al C.C.S. : Cîntă țara mea — 
(orele 20); Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani — (orele 
11); (la Casa de cultură a tineretului din 
raionul „16 Februarie"): Elefănțelul cu
rios — (orele 11); Circul de stat: Aven
turile lui Don Quijote în arenă — (orele 
16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor : (arrfbele 
serii) — cinemascop: Patria (10; 13,30; 17;
20.30) ; București (8.30; 12; 16,30; 20), Melo
dia (9,30; 13,30; 17; 20 30), Modern (9,30; 13; 
10,30; 20). Cavalerul Pardaillan — cine
mascop: Republica (7,30; 9,15; 11; 13; 14,45; 
16,45; 18,45; 21). Ucigașul și fata ; Capi
tol (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Carpațl (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Minna von Barn- 
helm : înfrățirea între popoare (11,30; 14; 
16; 18,15; 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20.30). 
Flamura (10; 12,15; 16; 18.15; 20,30). Trei 
zile după nemurire: Grivlța (10; 12: 16; 
18,15; 20,30). Jurămîntul soldatului Pooley: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Popular (11; 15; 
17; 19; 21). Arhiva secretă de pe Elba : 
Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ex
celsior (10; 12; 15; 17; 19: 21), Flacăra (12; 
14;30; 16,30; 18,30; 20,30). Misterele Parisu-

(orele lui — cinemascop: Tineretului (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 2D. Ucigașul plătit — 
cinemascop: Victoria (9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Tomis (9,30; 11,30, 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Pe ~ ..............
trai (10; 
Fracasse 
11,45; 14; 
bele serii): Union (11; 16,15; 20). Program 

■ .— G'„ Z.—‘: Doina
(14.30; 16.30: 18,30; 20.30). Un ciclu de fil
me documentare: Timpuri Noi (de la o- 
rele 10—21 în continuare). Ultimul tren 
din Gun Hill: Vitan (15; 17; 19; 20,45), Ul
timul meu tango: Gluleștl (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Taxiul morții; Cultu
ral (10; 12; 16; 18; 20). Tragedia optimistă

Donul liniștit (seria III-a): Cen- 
12,30; 15; 17,30; 20). Căpitanul
— cinemascop: Lumina (0,30; 
16,15; 18,30: 20.45). învierea (am-

în provincie — (orele 20); (la Sala 
str. Eremla Grigorescu, fost cinema 
Alecsandri“): Misterul cismei — (o- 
9,30 șl orele 16); Teatrul regional

uitat — (orele 20); pentru copii (ora 10), Generalul :

— cinemascop: Feroviar (10; 12,30; 15,30;
18; 20,30). La vîrsta dragostei: Dacia (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Tinerii _ cine
mascop: Buzeștl (12; 15; 17; 19; 21). Te
roare în munți — cinemascop: .... .
(16; 18; 20) Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop: Bucegi (10; 12; 16; 18; 20\ 
Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ah, 
acest tineret: Unirea (11, 16; 18; 20), Mio
rița (9,45; 12; 14,15: 16.30; 18,45; 21). Bate 
toba — cinemascop: Munca (12; 15; 17; îaf 
21). Harakiri — cinemascop: Arta (11 ; 
15,30; 18,15; 20,45). De Ia Apenini Ia Anzi
— cinemascop: Moșilor (15; 17; 19; 21).
Cucerirea Everestului: Viitorul (11,30: 15; 
17; 19; 21). Codin; Co’.entina (15; 17; 19; 
21). Contele de Monte Cristo (ambele se
rii) — cinemascop: Progresul (11.301 15; 
19). Noua prietenă a tatii; Ah, acest ti
neret (ambele filme): Luceafărul (10; 15; 
19). Vară și fum — cinemascop: Drumul 
Sării (II; 16; 18,15; 20,30). Să ne trăiești,
Gnatl: Ferentari (12; 16; 13: 20). Valsul 
nemur.’tor: Cotrocenl (14,30; 16,45; 19;
21,15). Trei plus două — cinemascop : 
Pacea (11; 16; 18: 20). A dispărut o navă: 
Aurora (10; .12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lira 
(11,30; 15; 17;, 19; 21), Adesgo (10,30; 14.30; 
16,45; 19; 21.15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,oo — E- 
misiune pentru copii șl tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11.00 — Emi
siunea pentru sate. In jurul orei 12,30 — 
Transmisie de la stadionul Republicii a 
întîlnirilor de fotbal dintre echipele Ra
pid—Știlnța-Cluj ' și Progresul—Crlșul. 
19,00 — Jurnalul .televiziunii. 19,10 — Ar
monie și dans (emisiune coregrafica) 
19,40 — Filmul de aventuri: Gangsteri și 
filantropi. 21 10 Duminica omului. 
(Dramatizare după schița cu același nume 
de Ion Arleșanu). 21,30 — Muzica s-a în
drăgostit de Mamaia... (Soliști și melodii 
de muzică ușoară romînească). In înche
iere —, Buletin de știri, sport șl buletin 
meteorologic.

Cosmos
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INFORMAȚII TELEGRAME EXTERNE
DELEGAȚIA R. P. ROMÎNE LA FUNERALIILE LUI J. KENNEDY

S-A ÎNAPOIAT ÏN ȚARA

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în 
țară delegația Republicii Populare 
Romîne condusă de Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a participat 
la funeraliile fostului președinte al 
S.U.A., John F. Kennedy. In drum 
spre țară, delegația s-a oprit la Lon
dra, unde a avut întrevederi cu oa
meni de stat ai Angliei.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întîmpinată de Mi
hail Florescu, Dumitru Simulescu, 
miniștri, Emanoil Florescu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. și de alte persoane oficiale.

Au fost de față ministrul S.U.A. 
la București, William A. Crawford, 
și ministrul Marii Britanii la Bucu
rești, James Dalton Murray.

De pe vapor poți admira în voie 
întreaga panoramă a bătrînului port 
dunărean Galați. Se văd noile blocuri 
cu eleganta lor arhitectură, șantierul 
unde se construiesc cele mai mari 
nave din țara noastră, portul cu da
nele de acostare, parcurile, stadio
nul. Noul cartier al orașului, Țiglina, 
este însă ascuns privirilor de malul 
înalt ți abrupt. De cîteva luni de zile 
înfățișarea acestui mal a început să 
se schimbe. Aici va apare o faleză 
modernă. Pe o lungime de peste 
S 000 m — din port și pînă la capă
tul cartierului Țiglina —• se fac lu
crări de amenajare și consolidare.

La tronsonul cuprins între străzile 
Dr. Rusei și Navelor, lucrările au îna
intat mult. Scara care leagă faleza de 
actualul centru al orașului este aproa
pe gata. Constructorii mai au de fă
cut doar unele lucrări de finisaj, se 
lucrează la pavarea căilor de acces.

Toate forțele au fost concentrate sus, 
lingă un cot al Dunării din preajma 
cartierului Țiglina. Aici, unde se exe
cută lucrări de consolidare a malului 
pe o lungime de aproape un kilome
tru, acostează în permanență șlepuri 
încărcate cu piatră, bacuri cu fascine, 
dragline. Constructorii au la îndemî- 
nă mașini și utilaje moderne : circa 
90 la sută din volumul lucrărilor se 
execută mecanizat. Dulgherii toarnă 
într-una grinzi uriașe din beton ar
mat, iar zidarii-pietrari pavează zeci 
de metri pătrați pe zi. Iată și cîteva 
cifre interesante. Pentru consolidarea 
acestei porțiuni de mal se vor folosi 
circa 26 700 tone de piatră — 46 de 
trenuri a cîte 60 de vagoane fiecare, 
iar pentru fascine, nuiele din lemn de 
salcie de pe o suprafață de circa 250 
ha. La excavarea a 800 000 mc de 
pămînt necesari amenajării aleii de 
promenadă a șoselei vor lucra, vreme

de 7 luni, 10 excavatoare cu capaci
tatea cupei de 1,25 mc.

Pe lingă foloasele aduse prin con
solidarea malului, faleza va oferi și po
sibilități de recreare și odihnă. Aici 
vor fi deschise numeroase unități co
merciale și de alimentație publică — 
restaurante,. cofetării, braserii, bufe
te ; vor fi amenajate parcuri și gră
dini pe o suprafață ce reprezintă a- 
proape 50 la sută din totalul spațiilor 
verzi ale orașului. In preajma ȚigU- 
nei se vor amenaja un parc de 
cultură și odihnă, un orășel al co
piilor și un velodrom. Sînt pre
văzute și două debarcadere, unde vor 
ancora vasele de agrement care vor 
face excursii pînă la Cotul Pisicii, 
Cratina și în alte locuri pitorești dm 
vecinătate.

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

CU PRILEJUL PLECĂRII
DEFINITIVE 

A AMBASADORULUI 
UNIUNII BIRMANE

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, Gogu Rădulescu, a primit 
sîmbătă 7 decembrie 1963 în audien
tă pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Birmane la 
București, U Pe Kin, în legătură cu 
plecarea șa definitivă din Republi
ca Populară Romînă,

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a treia consfătuiri științifi
ce organizate de Direcția centrală 
de statistică. Referatele și comuni

cările prezentate s-au ocupat de 
metodologia de calculare a indica
torilor statistici din diferite ramuri. 
Consfătuirea a prilejuit un bogat 
schimb de experiență între statis
ticieni, economiști, matematicieni, 
cercetători și cadre didactice de spe
cialitate.

★
Teatrul „C. Nottara“ a prezentat 

sîmbătă seara, în sala Magheru, pre
miera piesei „Act venețian“ de Că
rnii Petrescu, pusă în scenă de Emil 
Mândrie. Din distribuție au făcut 
parte Eugenia Bădulescu, George 
Constantin, Constantin Brezeanu, 
Dan Nicolae. Scenografia este sem
nată de Erwin Kutler.

(Agerpres)

TELEGRAME

Ml
Azi in Capitală„Cupa campionilor europeni" la handbal

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R.P.R., Ștefan Voitec, a 
primit o scrisoare din partea dr. Jo
hannes Dieckmann, președintele Ca
merei Populare a R.D.G., în care 
sînt exprimate mulțumiri pentru fe
licitările primite cu ocazia realegerii 
sale în această înaltă funcție.

Ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, dr. Lothar Bolz, a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al R.P. Romîne, Corneliu Mănescu, o 
telegramă de mulțumire pentru fe
licitările transmise cu ocazia numirii 
sale din nou în funcția de ministru 
al afacerilor externe al R.D. Ger
mane.

fârți romînești oîcritc în dar 
Institutului de studii Balcanice 

din Salonic
ATENA 7. — Corespondentul

Agerpres transmite : Sîmbătă, la 
sediul Institutului de studii bal
canice din cadrul Societății de 
studii macedonene din Salonic a 
avut loc o festivitate în cadrul că
reia au fost oferite institutului în 
dar din partea I.R.R.C.S. un mare 
număr de cărți romînești de litera
tură, artă și știință în limbi străine, 
albume și discuri cu muzică popu
lară romînească și simfonică.

N. Andreotis, președintele Insti
tutului de studii balcanice și rec
tor al Universității din Salonic, 
mulțumind pentru acest dar amba
sadei romîne și I.R.R.C.S., a subli
niat că schimbul de publicații poate 
fi considerat ca un mijloc important 
de cunoaștere între popoarele grec 
și romîn care au atîtea elemente 
comune în dezvoltarea lor. Lucră
rile romînești care ne-au fost do
nate — a menționat el — vor o- 
cupa un loc de cinste în biblioteca 
noastră.

La festivitatea donării au fost de 
față : A. Letsos, secretar general al 
Societății de studii macedonene, V. 
Lourdas, directorul Societății de stu
dii macedonene, C. Tsurkas, direc
torul relațiilor externe din Ministe
rul Greciei de Nord, și profesorii 
universitari : A. Bakolopulos, D. Di
mitrios, G. Theoharis, C. Vavuscos și 
A. E. Takiaos.

Vizita la Recife a ministrului
R. P. Romine in Brazilia

BRASILIA 7 (Agerpres). — Minis
trul R. P. Romîne în Brazilia, 
Gheorghe Ploieșteanu, a vizitat zilele 
acestea orașul Recife, capitala statu
lui Pernambuco, la invitația guver
natorului statului, Miguel Arrais.

Cu acest prilej ministrul R. P. Ro
mîne a avut convorbiri cu guverna
torul statului, cu președintei-: Adu
nării legislative a statului și un grup 
de deputați, cu prefectul orașului 
Recife și membri ai conducerii or
ganizației „Mișcarea pentru cultura 
populară“. Convorbirile au scos în 
evidență posibilitatea reală de dez
voltare a schimburilor comerciale 
dintre R. P. Romînă și Brazilia în 
cadrul acordului comercial existent 
între cele două țări, ca și posibili
tatea dezvoltării schimburilor cultu
rale.

Humiri în guvernul ungar

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
Consiliul Prezidențial al R. P. Un
gare a numit pe Jânos Pap, care a 
deținut pînă acum funcția de minis
tru al afacerilor interne, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. An
dras Benkei a fost numit ministru al 
afacerilor interne. Jenö Incze a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
comerțului exterior și numit amba
sador. Ministru al comerțului exte
rior a fost numit Jözsef Biro, iar dr. 
György Csanadi ministru al. trans
porturilor și telecomunicațiilor. în 
locul lui Istvan Kossa — eliberat la 
cererea sa din această funcție, în- 

I trucît va ieși la pensie.

întrevederi ale președintelui S. U. A., Johnson

FOTBAL : Cuplaj pe stadio-
BELGRAD 7 (Agerpres). — Asea

ră în localitatea Zrenianin s-a dis
putat meciul retur de handbal din
tre echipele feminine Rapid Bucu
rești și Spartak Subotița contînd 
pentru „Cupa campionilor euro-

peni“. Handbalistele bucureștene au 
repurtat victoria cu scorul de 8—6 
(4—2). Învingătoare și în primul meci 
disputat la București (13—5), hand
balistele de la Rapid s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

în cîteva rînduri
HALTERE. Un record mondial a sta

bilit în cadrul concursului de haltere, des
fășurat recent la Lvov, tînărul halterofil 
sovietic Vladimir Golovanov. Concurînd în 
limitele categoriei semigrea, el a ridicat 
la stilul „împins“ o halteră în greutate de 
163 kg. Performanța sa întrece cu 0,500 
kg recordul mondial oficial deținut de 
Juan Flores (Curaçao).

★
VOLEI. La Istanbul s-a desfășurat pri

mul meci contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni“ la volei (feminin) între 
„Steaua Roșie” Belgrad și Galata Saray. 
Au învins sportivele iugoslave cu 3—2 
(15—8; 8—15 ; 8—15; 15—6; 15—9). Retu
rul se joacă tot la Istanbul.

★
BOX. Campionul european de box la 

cat. mijlocie, maghiarul Laszlo Papp, și-a 
apărat cu succes titlul, învingîndu-1 la 
Madrid, prin k.o. tehnic în rundul 8, pe 
spaniolul Luis Follodo, challanger-ul său 
oficial.

★
FOTBAL. După meciul disputat la Ca

sablanca cu echipa Marocului, selecționata 
de fotbal a U.R.S.S. a susținut două par
tide în Belgia. La Bruxelles, fotbaliștii so
vietici au învins cu 3—1 pe Anderlecht, 
iar la Liège au cîștigat cu 3—0 întîlnirea 
cu formația locală F.C. Liegeois.

★
HOCHEI. Primul meci dintre selecțio

natele de hochei pe gheață ale R.F. Ger
mane și R.D. Germane, pentru desemna
rea formației care va reprezenta echipa

unită a Germaniei la jocurile olimpice de 
la Innsbruck, s-a disputat în .orașul Fuessen 
(R.F.G.) încheindu-se la egalitate : 4—4 
(2—1; 0—1; 2—2). Al doilea joc se dispută 
astăzi la Seelenbinder-Halle din Berlinul 
democrat.

PATINAJ. Patinatorii suedezi de viteză 
și-au început antrenamentele pentru Jocu
rile Olimpice de la Innsbruck. Primul 
concurs de selecție, desfășurat pe patinoarul 
din orașul Oestersünd, s-a soldat cu re
zultate promițătoare. La 500 m Hedlund a 
realizat timpurile de 41’’6/10 și 41’’7/10, 
Ivar Nilsson a cîștigat proba de 1 500 m 
în 2’15“, iar campionul mondial Jonny 
Nilsson a sosit primul în cursa de 5 000 
m (7’49’’6/10).

nul Republicii : Rapid—Știința 
Cluj (ora 12,30), Progresul—Cri- 
șul Oradea (ora 14,15).

BASCHET. Meciuri de campio
nat : Voința București—Voința 
Tg. Mureș (fem.), Știința Bucu
rești—Voința Brașov (fem.), Ra
pid—Știința București (mase.), 
Steaua — Siderurgistul Galați 
(mase.). In sala Floreasca, de la 
ora 8.

VOLEI. „Cupa F.R.V.“ : Pro
gresul — Știința, C.P.B. — Farul, 
(meciuri feminine), de la ora 9, 
în sala Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii“ ; Dinamo-Pro- 
gresul, Rapid—Știința Cluj (me
ciuri masculine), în sala Giulești 
de la ora 9.

HANDBAL. Sala Floreasca de 
la ora 14 : meciuri din cadrul 
„Cupei F.R.H.“ : Steaua—Spartac, 
Rafinăria Teleajen — I.C.F., Ra
pid—Dinamo etc.

Specializarea muncitorilor 
cu calificare superioară

(Urmare din pag. I-a)

Campionatul republican de șah

tor Chioreanu, Ion Cararnan și alți 
membri de partid au obținut la sfîr
șitul cursurilor media generală 10.

Dar eficiență învățămîntului de 
specializare se observă și mai bine 
în producție. La liniile automate 
intrate în funcțiune, muncitorii și 
reglorii Ion Drugă, Ion Baciu, Carol 
Incze, Ilie Măeran și alții rezolvă 
cu competență și operativitate pro
bleme complicate de tehnică. Indi
cii de utilizare la agregate și mașini 
automate au sporit cu cîteva pro
cente, calitatea reparațiilor este în 
continuă creștere.

Inițierea cursurilor de speciali
zare a muncitorilor cu calificare 
mai înaltă a dovedit oamenilor 
noștri că, pe orice treaptă de califi
care te-ai afla, nu poți spune că nu

mai ai nimic de învățat. De aceea, 
cu toții am fost de acord să extin
dem acțiunea de specializare. Ince- 
pînd din luna noiembrie acest lucru 
se face și cu muncitorii de catego
riile 6—8 din sculărie și alte sec
toare speciale ; de asemenea, au 
fost organizate 13 . cursuri pentru 
ingineri și tehnicieni, cu aproape 
440 de participanți. în total, se află 
încadrați în diferite cursuri și 
cercuri de ridicare a calificării 
și de specializare circa. 3 200 mun
citori, tehnicieni, ingineri. împre
ună cu sindicatul și organizația 
Ü.T.M., sprijiniți de comitetul de 
partid, vom asigura condiții optime 
de desfășurare a acțiunii de califi
care și specializare. întregul nostru 
colectiv, harnic atît în producție cît 
și la studiu, dorește din toată ■ inima 
să fie permanent în pas cu cerințe
le tehnicii noi.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a avut la 6 decembrie o între
vedere cu secretarul de stat, Dean 
Rusk, și ministrul apărării, Robert 
McNamara, în cadrul căreia s-au 
discutat probleme legate de apro
piata sesiune a Consiliului ministe
rial N.A.T.O. de la Paris. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme le
gate de discuțiile interoccidentale 
privind crearea forței nucleare mul
tilaterale și de bugetele Departa
mentului de Stat și Ministerului 
Apărării.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile ame
ricane de presă, președintele Lyn
don Johnson a avut întrevederi cu 
membrii Congresului pentru a ur
genta votarea proiectelor de lege 
privitoare la drepturile civile și la 
reducerea impozitelor.

în acest scop, Johnson a avut o 
întrèvedere cu senatorul democrat 
Harry Bird, statul Virginia, preșe
dintele comisiei senatoriale pentru 
problemele financiare și principal 
adversar al reducerii impozitelor. 
După întrevedere, Bird a declarat 
că este posibil ca comisia să se pro
nunțe asupra proiectului la începu
tul lunii ianuarie.

în ce privește proiectul de lege 
asupra drepturilor civile Howard

Smith, președintele comisiei pentru 
regulamente a Camerei Reprezen
tanților, a anunțat că comisia sa va 
începe audierea adepților și adver
sarilor acestui proiect de lege „la 
o dată rezonabilă la începutul lunii 
ianuarie“. Acum cîteva zile, lideri 
democrați din Camera Reprezen
tanților au difuzat în rîndul con
gresmenilor o petiție cerînd comi
siei să supună neîntîrziat acest pro
iect de lege Camerei spre discuta
re.

Manuel Celler, președintele co
misiei juridice a Camerei, care a 
redactat proiectul de lege privitor 
la drepturile civile, a declarat că 
dacă Smith anunță că audierile co
misiei nu vor dura mai mult de 15 
zile, petiția va fi retrasă. Se știe că 
grație procedurii „filibusterului“, 
adică discutării la nesfîrșit a unui 
proiect de lege, acesta sfîrșește prin 
a fi înmormântat în arhivele Con
gresului. Congresmenii sudiști au 
recurs adesea la acest procedeu mai 
ales cînd era vorba de măsuri me
nite să curme discriminarea ra
sială.

★

Președintele Johnson a anunțat sîm
bătă că intenționează să ia cuvîntul 
la O.N.U. la 17 decembrie. El a făcut 
această declarație în cadrul unei 
convorbiri cu ziariștii la Casa Albă.

. Campionatul republican masculin de 
șah a continuat sîmbătă în Capitală cu 
desfășurarea partidelor din runda a 7-a. 
Au fost înregistrate următoarele rezultate : 
Ciocîltea-Vaisman 1—0 ; Gunsberger-Stan- 
ciu 0—1 : Ghițescu-Partos 1—0 ; Nacu- 
Soos I—0 ; Troianescu-Alexandrescu 1—0. 
S-au încheiat cu un rezultat de remiză 
partidele : Reicher-Pavlov, Botez-Szabo și 
Sutiman-Nacht A fost întreruptă o singură 
partidă, partida Radovici-Mititelu, primul 
avînd avantaj pozițional. De asemenea,

ieri au fost continuate doua partide în
trerupte din rundele precedente ; Stanciu 
a cîștigat la Soos, iar Troianescu la Nacht.

După 7 runde, în clasament conduc 
Theodor Ghițescu și Traian Stanciu cu cîte 
5!4 puncte, urmați de Nacu și Ciocîltea 
cu 4!4 puncte, Radovici 4 puncte și o 
partidă întreruptă, Pavlov, Troianescu și 
Soos cu cîte 4 puncte.

Astăzi de la ora 16,30 are loc cea de-a 
8-a rundă.

O dată cu desfășurarea finalei 
campionatului republican — indivi
dual și pe echipe — activitatea com- 
petițională din acest an în gimnas
tica sportivă la seniori a luat 
'sfîrșit. Acum, la capătul unei acti
vități intense, se pot trage unele 
concluzii în legătură cu munca des
fășurată de federație, de antrenori și 
sportivi. De la bun început merită 
subliniat faptul că eforturile tuturor 
au fost îndreptate spre desfășurarea 
unei activități multilaterale de 
creștere a elementelor tinere, de ri
dicare pe o treaptă mai înaltă a 
gimnasticii de performanță. S-au 
realizat schimburi de experiență 
prețioase între tehnicieni și spor
tivi romîni și specialiști din 
Polonia, R. D. Germană, Japonia, 
Cehoslovacia ș. a. Popularizarea 
gimnasticii s-a făcut deseori prin 
organizarea unor concursuri inter
ne și internaționale în diferite orașe 
ale țării sau prin televizarea directă 
a celor mai importante concursuri.

Se poate afirma, pe baza rezulta
telor, că anul 1963 a marcat o creș
tere valorică a gimnaștilor. Este îm
bucurător faptul că, în sfîrșit, în 
acest an, într-o serie de orașe ca 
București, Cluj, Reșița, Iași, Bacău, 
Ploiești, Timișoara ș.a. s-au asigu
rat condiții mai bune pentru antre
namentele secțiilor de gimnastică. 
Organizarea primului concurs re
publican pentru copii, precum și a 
trei tabere pentru cei mai buni co
pii și juniori a contribuit în mare 
măsură la cuprinderea în pregătire 
— de la o vîrstă fragedă — a mul
tor elemente care au reale perspec
tive.

Sub aspectul rezultatelor propriu- 
zise, obținute în concursuri inter
naționale, trebuie subliniate victo
ria echipei feminine în fața repre
zentativei poloneze, a echipei mas
culine de tineret în fața echipei de 
tineret a R. P. Ungare, precum și 
locul III obținut în cadrul Dinamo- 
viadei, atît la bărbați cît și la femei. 
O remarcabilă comportare au avut, 
sportivii noștri la campionatele in
ternaționale de gimnastică, unde au 
cîștigat 7 titluri de campioni inter
naționali. Cu ocazia recentelor cam
pionate republicane s-au evidențiat

în mod deosebit unele elemente ti
nere : Elena Ceampelea (Ploiești), E- 
lena Tutan, Cristina Doboșan, Viori
ca Pleavă, Elena Nenciu (București), 
Vasile Coșariu, Marcel Benea (Ti
mișoara), Anton Socaciu, Ciprian 
Pop (Cluj) ș.a.

în acest an, gimnaste ca Sonia Io- 
van, Elena Leuștean-Popescu, Emi
lia Liță, Atanasia Ionescu, Elena 
Tutan, precum și gimnaștii Anton 
Cadar, Frederic Orendi, Gh. Tohă- 
neanu și Petre Miclăuș au îndepli
nit normele olimpice, ca urmare a 
seriozității, perseverenței și răspun
derii manifestate în comportarea ge
nerală și în pregătirea lor sportivă.

Dar pentru a desfășura în conti
nuare o muncă de calitate, cu rezul
tate care să ne dea dreptul să pri
vim cu încredere participarea noas
tră la J. O. de la Tokio, este nece
sar să fie înlăturate lipsurile care 
mai frînează ridicarea măiestriei 
sportivilor noștri la nivelul gimnas
ticii de performanță mondială. A- 
ceste lipsuri sînt — în general — 
de natură educativă și metodică. 
Cele educative s-au reflectat în re
petarea unor manifestări de indis
ciplină (Gh. Stanciu — Steaua), 
în întîrzieri și absențe de la 
antrenamente și concursuri (Ion 
Zamfir-Dinamo, lulia Podoreanu — 
Știința). Cu totul surprinzătoare 
au apărut, la un moment dat, unele 
tendințe de delăsare în pregătirea 
profesională și sportivă a tinerilor 
Petre Miclăuș-Știința, Maria Nania- 
Farul Constanța, Ilie Mariana-Știin- 
ța București.

în prima parte a anului, echipa 
noastră masculină a obținut, cu pri
lejul Dinamoviadei. un valoros loc 
III în R. D. Germană. Acum înșă, 
către sfîrșitul anului, aceiași gim- 
naști au avut o comportare sub ori
ce critică în meciul cu echipa R. P. 
Polone. Aceste fluctuații în pregă
tirea tehnică sînt cu atît mai pu
țin permise la sportivii care repre
zintă țara în competiții internațio
nale. Răspunderea pentru asemenea 
lipsuri revine și antrenorilor, care 
n-au dat dovadă totdeauna de exi
gență față de comportarea sportivi
lor respectivi.

Și din punct de vedere metodic 
s-au înregistrat deficiențe. Deși sar
cina principală a muncii de instrui
re este însușirea temeinică a exer- 
cițiilor „impuse“ și îmbunătățirea 
calitativă a celor „liber alese“ (pen
tru ca în perioada următoare să se 
poată trece la perfecționarea maxi
mă a execuției), acest obiectiv nu 
este îndeplinit integral. Desigur, o 
vină revine și conducerii federației, 
care n-a urmărit cu minuțiozitate 
cum își îndeplinesc antrenorii obli
gațiile pe linie metodică. Activul fe
derației și colegiul de antrenori tre
buie să acorde in viitor mai multă 
atenție acestor probleme.

Și selecționarea pieselor muzicale 
pentru acompaniamentul „solului li
ber ales“ la gimnaste trebuie făcută 
cu mai multă grijă. Repertoriul cla
sic, modern sau folcloric romînesc 
oferă un tezaur prețios care poate 
fi mult mai bine valorificat.

Lecțiile de antrenament au scos în 
evidență și insuficienta preocupare 
a antrenorilor pentru asigurarea 
unui conținut variat, atrăgător și 
stimulativ pentru sportivi. De ase
menea, pregătirea fizică nu și-a gă
sit încă locul cuvenit în munca an
trenorilor și sportivilor. La o parte 
dintre gimnastele și gimnaștii noș
tri se observă fie dezvoltarea ne
corespunzătoare a forței și rezisten
ței. (generale și specifice), fie ritm 
scăzut în execuții sau deficiențe de 
ținută ; alteori mișcarea nu îneîntă 
prin estetică.

Fără îndoială, în cele aproxima
tiv 300 de zile, cîte au mai rămas 
pînă la Jocurile Olimpice din anul 
1964, sportivii și antrenorii vor 
munci mai mult, mai bine, cu răs
pundere și conștiinciozitate, pentru 
ca gimnastica din țara noastră să fie 
reprezentată cu cinste la Tokio. 
Numai astfel se pot realiza obiecti
vele propuse pentru Jocurile Olim
pice : afirmarea echipei masculine 
și confirmarea valorii gimnastelor 
noastre pe linia ultimelor olim
piade.

Prof. CLAUDIU ATANASIU 
secretar general al Federației 

romîne de gimnastică

Restaurarea u- 
nei opere de 
artă din mu
zeul palatului 
Wilonow din 
Varșovia.

Cinematografia sovietică
în 1964

Pentru anul ce vine ci
neaștii sovietici pregătesc 
numeroase filme nod.

în studioul „Mosfilm“, 
regizorul S. Iutkevici rea
lizează după scenariul 
lui E. Gabrilovici filmul 
„Lenin la Poronino" — 
despre viața și activita
tea lui Vladimir Hied Le
nin în anii din preajma 
primului război mondial.

După un scenariu scris 
de același autor, regizo
rul I. Raizman va turna 
„Fiul comunistului“, o 
continuare a filmului 
„Comunistul“, cunoscut și 
spectatorilor din țara 
no-astră. Regizorul E. Dzi- 
gan lucrează la filmul 
„Flăcări de nestins", in
spirat din activitatea unei 
brigăzi de muncă comu
nistă pe unul din șantie
rele Siberiei. Se prevede 
de asemenea realizarea 
filmului „Pădurea rusă", 
în două serii, după ro
manul lui Leonid Leonov. 
G. Ciuhrai lucrează la 
filmul „A fost odată un 
moș și o babă“, iar S.

Bondarciuk va termina 
primele două părți ale1 
ecranizării grandioasei 
epopei tolstoiene „Război 
și pace“ și va continua 
să lucreze la acest film.

La studioul „Lenfilm“, 
cu prilejul aniversării a 
400 de ani de la naște
rea lui Shakespeare, va 
fi terminat filmul ,;Ham- 
let“, în care rolul princi
pal îl deține I. Smoktu- 
novski. Anul viitor, spec
tatorii vor face cunoștin
ță cu acest artist și ca 
regizor. împreună cu A. 
Batalov, el va ecraniza 
nuvelele lui M. Lermon
tov „Taman“ și „Bela” 
(scenariul de K. Paustov- 
ski).

Printre realizările cine
aștilor ucraineni se nu
mără „Măria Sa“, film 
despre muncitorii me- 
talurgiști, realizat du
pă scenariul lui A. Per- 
vențev, „Visul“ — despre 
tinerețea lui Taras Șev- 
cenko, și „Umbrele stră
moșilor uitați“, după o lu
crare a lui M. Koțiubinski.

Jurnalul
Stanley Rypins, pro

fesor la Universitatea 
din New York, pregă
tește editarea jurnalului 
personal al lui George 
Bernard Shaw, cuprin- 
zînd perioada dintre anii 
1885—1897. Jurnalul, în 
13 volume stenografiate

lui Bernard
care au fost transcrise 
de Rypins, relatează ac
tivitatea de zi cu zi a 
marelui scriitor și cu
prinde multe referiri la 
lucrările sale și. la per
soane pe care le-a cu
noscut.

Profesorul Ry p in s, 
care a adnotat jurnalul,

Shaw
a declarat că el cuprin
de, de asemenea, refe
riri la o piesă în două 
acte și la o lucrare de 
economie politică, am
bele nepublicate și a- 
flate în prezent împreu
nă cu alte documente 
ale scriitorului la British 
Museum.

Concurs de cîntece pe tema 
„Prieteniaîntre popoare“
Recent, in R.S. Cehoslovacă s-a în

cheiat concursul internațional pentru 
cel mai bun cîntec pe tema ,,Prietenia 
între popoare“. Comitetul de organi
zare al concursului a primit 270 de 
cîntece din numeroase țări : Cuba, 
Franța, U.R.S.S., Anglia, S.U.A., Gre
cia, Romînia, Japonia, Iugoslavia, Ita
lia, Brazilia, Mongolia, Noua Zeelan- 
dă, Tunis, Vietnam, Togo, Belgia, Po
lonia, R.D.G., Ungaria, Irlanda.

Rezultatele concursului vor fi anun
țate pînă la sfîrșitul anului 1963.

Graham Greene- 
povestitor

„Simțul realității“ — astfel se inti
tulează culegerea care cuprinde pa
tru noi povestiri ale lui Graham 
Greene.

Potrivit aprecierii presei engleze, 
care scoate în evidență măiestria 
scriitorului, cea mai actuală este po
vestirea fantastică „Descoperirea din 
pădure". După cum scriu ziarele, în 
această povestire cunoscutul scriitoi 
își afirmă încrederea în viață, ia po
ziție alături de toți cei ce doresc o 
pace trainică.

Exposițriî Goya și
Corespondentul agenției D.P.A. re

latează că în fața Academiei regale, 
unde este găzduită expoziția „Goya 
și timpul său“, trimisă la Londra de 
guvernul spaniol, un grup de depu
tați laburiști și liberali au difuzai

Ibarrola la Londra
afișe atrăgînd atenția și asupra ce
leilalte expoziții cu desenele pictoru
lui basc Agustin Ibarrola. Desenele 
lui Ibarrola au fost scoase pe ascuns 
din închisoarea spaniolă în care esté 
deținut pe motiv că a sprijinit greva 
minerilor din Asturia.

Un critic de. artă din Londra a de-

P e s
9 La Sofia s-a deschis 

expoziția de artă intitulată 
„Septembrie-1923“, consa
crată împlinirii a 40 de ani 
de la insurecția antifascistă 
din septembrie. Expoziția 
cuprinde lucrări a trei ge
nerații de artiști. Mulți 
dintre ei au vizitat locu
rile unde au avut loc eve
nimentele din anul 1923, au 
stat de vorbă cu partici- 
panții la insurecție și au 
adunat material documen
tar care i-a ajutat la crea
rea operelor lor.

9 In Uniunea Sovietică 
a fost realizat un documen
tar despre Konstantin Sta
nislavski, după un scenariu 
al lui V. Komisarjevski. 
Filmul prezintă unele pa
gini din viața lui Stanis
lavski, care oglindesc viu 
activitatea sa ca actor, re
gizor, pedagog și gînditor.

9 Teatrul Național din

© u r t
Algeria a deschis prima sa 
stagiune cu piesa drama
turgului nigerian Rais „Fiii 
Kasbei“ (Kasba este o re
giune a Algeriei). Piesa zu
grăvește zilele luptei eroice 
a poporului pentru elibe
rare.

9 Charlie Chaplin și-a 
terminat autobiografia la 
care a lucrat mai mulți ani. 
Ea va apare concomitent 
in limbile engleză și ger
mană în toamna anului 
1964.

• Anul acesta, stagiunea 
operei Scala din Milano se 
deschide în decembrie 
cu „Cavaleria rusticană“ și 
„Prietenul Fritz“ de com
pozitorul italian Pietro Mas
cagni, pentru a aniversa 
centenarul nașterii sale. In 
cursul acestei stagiuni sînt 
puse în scenă 28 de o- 
pere și balete. *

clarat în legătură cu deschiderea ce
lor două expoziții : „Expoziția Goya 
vine din partea guvernului care îl ține 
pe Ibarrola în închisoare. Dacă ope
rele lui Goya se află la Academia re
gală, spiritul lui Goya se află aci, la 
expoziția lui Ibarrola“.

Repertoriu internațional 
de izvoare muzicale

Două volume apărute și trei sub 
presă, iar alte cincisprezece în pre
gătire, acesta este bilanțul de pînă 
acum al unei vaste lucrări internațio
nale, întreprinsă în peste 20 de țări. 
Numărul total al volumelor se va ri
dica probabil ia 50.

Este vorba de inventarierea muzi
cii manuscrise sau imprimate înainte 
de anul 1 800, aflată în păstrare în 
diferite părți ale lumii. încă din 1953, 
Societatea internațională de muzico
logie și Asociația internațională a bi
bliotecilor muzicale și-au unit efor
turile în acest scop.

Primul volum e consacrat „Cule
gerilor imprimate în secolele XVI și 
XVII“.
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Lupta patrioților din Guineea portugheza 
împotriva trupelor colonialiste

4/fe /a/7 au devenit coautoare
relațiilor Est-Vest

la proiectul de declarație inițiat de H. n Homină
NEW YORK 7 Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Patru noi țări — Ghana, Mau
ritania, Nigeria și Senegalul — au de
venit coautoare ale proiectului de 
declarație asupra promovării în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare. Astfel, numărul 
coautorilor proiectului de declara
ție, inițiat de R. P. Romînă, se ridi
că la 10 state : Afganistan, Algeria, 
Cambodgia, Camerun, Ceylon, Gha
na, Mali, Mauritania, Nigeria, Se
negal. Delegatul Togoului a anun
țat că va deveni și el coautor.

în ședința din 6 decembrie a 
Comitetului nr. 3, care a luat în 
dezbatere proiectul de declarație 
prezentat de delegația romînă, re
prezentanta Poloniei a declarat : 
„Proiectul este consecința logică a 
obligațiilor pe care toate statele și 
le-au asumat intrînd în O.N.U. și a- 
probînd o serie de documente im

portante ale Organizației, începînd 
cu Carta“.

Reprezentanta Danemarcei a ară
tat că țara 
promovarea 
în educarea 
înțelegerii 
rea unei declarații, a spus ea, ne
cesită mai întîi avizul guvernelor și 
un studiu atent din partea acesto
ra. Un punct de vedere similar a 
fost exprimat și de reprezentanta 
Olandei.

Reprezentantul Marocului a de
clarat că promovarea păcii și înțe
legerii între popoare are sfere de 
aplicare și în educarea tinerei ge
nerații, care trebuie să fie crescută 
într-o atmosferă sănătoasă. „Ceea 
ce are importanță, a continuat el, 
este ca să se adopte măsuri practi
ce în această direcție și de aceea 
sprijinim principiile proiectului de 
declarație“.

Reprezentantul Columbiei, care

sa este interesată în 
prieteniei între tineri, 

tineretului în spiritul 
internaționale. Adopta-

Pentru

' în Comitetul pentru 
economice și financiare
Adunării Generale a O.N.U. au în
ceput dezbaterile asupra folosirii 
în scopuri pașnice a resurselor care 
ar urma să devină disponibile prin 
înfăptuirea dezarmării. în discuția 
Comitetului se află două proiecte 
de rezoluție : unul propus de 
U.R.S.S. împreună cu Statele Unite, 
celălalt prezentat de Nigeria.

Proiectul de rezoluție sovieto-a- 
merican cere statelor membre ale 
O.N.U. să facă tot posibilul pentru a 

• facilita înfăptuirea rezoluțiilor Con
siliului economic și social asupra a- 
vantajelor pe care le-ar putea avea 
dezarmarea pentru programele eco
nomice și sociale. Proiectul de rezo
luție nigerian, pe lîngă prevederile 
mai sus menționate, cere secretaru
lui general al O.N.U. să numească 
un grup de 12 experți, reprezentanți 
ai statelor membre, pentru a studia 
problema folosirii în scopuri pașnice 
a resurselor eliberate prin dezar
mare, și își exprimă speranța că gu
vernele își vor intensifica eforturile 
pentru a realiza dezarmarea gene
rală și totală sub un strict control 
internațional.

Ambele proiecte de rezoluție au 
fost. salutate de delegații care au 
luat cuvîntul în prima zi a dezba
terilor. Mulți dintre ei au declarat 
că le sprijină pe amîndouă și că vor 
vota în favoarea lor. „Doresc să a- 
răt clar, a spus reprezentantul so
vietic Arkadiev, că delegația 
U.R.S.S. este de acord cu documen
tul Nigeriei și va vota în favoarea 
lui". Dacă nu se va ajunge la un com
promis pentru combinarea ambelor 
proiecte de rezoluție și prezentarea 
unui singur proiect tripartit, există

tul la autodeterminare și indepen
dență pentru coloniile portugheze 
din Africa, ziarul indian „National 
Herald“ scrie : ,,

Este regretabil că unele puteri au 
ajutat indirect Portugalia, abținîn- 
du-se de la vot. Nici una din aceste 
puteri nu îndrăznește să sprijine 
fățiș colonialismul portughez, ba 
unele își declară chiar ura față de 
colonialism, scrie ziarul. „Abținîn- 
du-se de la vot într-o problemă a- 
tît de serioasă, aceste puteri nu nu
mai că au refuzat ajutorul lor ță
rilor care. încă nu și-au obținut in
dependența, ci de fapt le-au dat O 
lovitură“.

„Dar, conchide ziarul, soarta co-1 
lonialismului portughez se va ho
tărî în Africa însăși, iar unele țări 
vor trebui să aleagă între prietenia 
cu popoarele Africii sau sprijinirea 
puterilor care asupresc populația de, 
pe acest continent“.

CONAKRY 7 (Agerpres). — Parti
dul african al independenței Gui
neei portugheze și insulelor Capului 
Verde a dat publicității un comuni
cat despre acțiunile insurgenților 
din Guineea portugheză. în comu
nicat se arată că au avut loc lupte 
grele într-un punct situat pe fluviul 
Gueba, unde trupele colonialiste 
portugheze intenționau să- debarce 
trupe și armament. Trupele portu
gheze au fost nevoite să se retragă, 
suferind pierderi serioase. Totodată, 
în comunicat se arată că orașul Bis
sau, centru administrativ al Guineei 
portugheze, a fost puternic fortificat 
pentru a preîntîmpina eventualele 
atacuri ale insurgenților.

★
DELHI 7 (Agerpres). — Referin- 

du-se la faptul că în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. unele puteri occi
dentale s-au abținut cu prilejul vo
tării rezoluției, care prevede drep-

BONN 7 (Agerpres). — într-o 
convorbire avută cu un corespon
dent al ziarului „Neue Rhein-Zei
tung“, Thomas Dehler, vicepreședin
te al Bundestagului vest-german, a 
declarat că este necesar să 
totul pentru a îmbunătăți 
dintre țările socialiste și R. 
mană și pentru a contribui
rea unei atmosfere de încredere.

Thomas Dehler a subliniat că în
cheierea acordurilor între R. F. 
Germană și unele țări socialiste 
privind schimburile de misiuni
conomice trebuie să constituie un 
punct de plecare în dezvoltarea și 
pe mai departe a relațiilor, în spe
cial a relațiilor politice, cu aceste 
țări. Aceste acțiuni trebuie salu
tate, a declarat vicepreședintele 
Bundestagului vest-german.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). - Paul 
Henri Spaak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor externe al Belgiei. între
prinde o vizită oficială în Polonia. 
La sosirea pe aeroport el a decla
rat, printre altele, că principalul 
scop al vizitei sale în Polonia este 
de a semna un acord cultural. „Sînt 
de părere — a spus S'paak — că a- 
ceastă vizită va contribui la des
tinderea încordării internaționale. 
Aș dori ca țara noastră să aibă re
lații mai strînse cu țările comu
niste“.

în cursul unei recepții Oferite în 
cinstea sa de Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al R.P. Po
lone, P. H. Spaak a arătat că împăr
tășește părerea privitoare la faptul 
că statele mici, alături de partenerii 
lor mai mari, pot avea un rol cons
tructiv în rezolvarea actualelor 
bleme internaționale.

se facă 
relațiile 
F. Ger- 
la crea-

a urmat la cuvînt, a spus : „Dacă 
vrem să evităm războiul pentru ge
nerațiile viitoare, trebuie să ne ocu
păm de educarea tineretului în spi
ritul ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare. 
De aceea sîntem de acord cu preve
derile proiectului de declarație“. El 
a declarat că acest punct de vedere 
este împărtășit de delegațiile Ame
rică Latine, cu care s-a consfătuit. 
„Aceste țări, a spus vorbitorul, lu
crează în prezent 
nor sugestii, care 
coautorilor“.

Reprezentanții 
nei au susținut necesitatea adoptă
rii proiectului de declarație prezen
tat de R. P. Romînă.

S-a dat apoi cuvîntul reprezen
tantului U.N.E.S.C.O. El a informat 
pe membrii Comitetului nr. 3 asu
pra activității U.N.E.S.C.O. pe linia 
îndeplinirii rezoluției Adunării Ge
nerale din 1960, rezoluție intitulată 
„Măsuri în vederea promovării în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare“. Totodată, re
prezentantul U.N.E.S.C.O. s-a refe
rit la planurile de viitor ale acestei 
instituții specializate în domeniul 
educației. încheind, reprezentantul 
U.N.E.S.C.O. a spus că trebuie reți
nută ideea din proiectul de decla
rație că tînăra generație trebuie 
crescută în convingerea că în zilele 
noastre făzboiul poate fi exclus din 
viața societății.

Deoarece, din cauza programului 
general la sesiune, Comitetul nr. 3 
urma să nu mai țină ședințe pînă 
marți, s-a aprobat prin vot să se 
continue dezbaterea proiectului pri
vind educarea tineretului inițiat de 
R. P. Romînă într-o ședință specia
lă care va avea loc luni seara.

e-

la elaborarea u- 
vor fi prezentate

Ucrainei și Gha-

Agențiile de presa occidentale despre 
'viitoarele întâlniri ale „celor

pro-
O. S. A. continuă să semene discordie

între țările latino-americane
MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Prensa 
Latina, primul secretar al C.Ç. al 
Partidului Comunist din Uruguay, 
Rodney Arismendi, a condamnat în- 
tr-o cuvîntare rostită în Camera 
deputaților a Consiliului Național 
manevrele anticubane ale Organi
zației Statelor Americane. Aris
mendi a declarat că învinuirile gu
vernului Betancourt la adresa Cu
bei constituie o provocare grosolană.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Ziarul mexican „El Dia“ 
critică într-un editorial recenta ho- 
tărîre a Organizației statelor ame
ricane de a trimite o comisie de 
anchetă în Venezuela pentru a in
vestiga plîngerea guvernului ve
nezuelean privitoare la o pretinsă 
expediere de arme cubane în aceas
tă țară.

„Este evident, spune editorialul, 
că grabnica numire a unei comisii 
de anchetă, aplicarea pactului de a- 
sistență mutuală inter-american și 
convocarea unei reuniuni consulta
tive a miniștrilor de afaceri externe 
ai țărilor membre ale O.S.A. sînt 
toate determinate de aceeași ostili
tate față de revoluția cubană. Este 
extrem de regretabil că O.S.A. con
tinuă să rămînă un instrument pen
tru semănarea discordiei pe acest 
continent“.

Ziarul subliniază că, abținîn- 
du-se de la votul asupra acestei 
chestiuni la. ședința O.S.A. de la 
Washington, Mexicul „și-a reafir
mat hotărîrea de a nu vota pentru 
nici un act avînd tendințe sau 
scopuri intervenționiste“.

sasee(*
acestea seBRUXELLES 7 (Agerpres). — 

„Comunitatea economică europeană“ 
va trece în următoarele săptămîni 
prin serioase încercări", relatează 
într-un comentariu corespondentul 
agenției D.P.A. începînd clin 9 de
cembrie, miniștrii de externe, econo
mie și agricultură ai celor șase țări 
vor ține o serie aproape neîntrerup
tă de „ședințe maraton“, foarte im
portante pentru viitoarea dezvoltare 
a Pieței comune.

De succesul acestor reuniuni, a- 
preciază corespondentul, depinde 
dacă Comunitatea își va putea re
veni după „șocul“ eșecului tratative
lor privind intrarea Angliei în Piața 
comună și dacă divergențele franco- 
vest-germane privind prioritatea 
problemelor discutate vor putea fi 
învinse.

Doleanțele foarte diferite ale par- 
ticipanților la Piața comună s-au 
concretizat, în ultimele luni, într-un 
„pachet“, asupra căruia vor trebui 
acum să decidă miniștrii țărilor Pie-

des-
c ar

ței comune. Dintre_____ _
prind: aprobarea prețurilor la 
nea de vită, orez și produse lactate; 
acordul asupra unei atitudini co
mune la negocierile vamale ale „run
dei Kennedy“; armonizarea prețuri
lor griului în cadrul Comunității și 
ameliorarea scării prețurilor intrate 
în vigoare.

„La Bruxelles se consideră îndo
ielnic că conferința va putea rezolva 
acest program cuprinzător în decurs 
de două săptămîni“, spune corespon
dentul. care arată că Franța a și 
propus o prelungire a lucrărilor.

Potrivit corespondentului, pregă
tirea „rundei Kennedy“ prezintă, în 
afară de dificultățile politice, și „di
ficultăți tehnice considerabile“. Pe 
lîngă aceasta, problema armonizării 
prețurilor griului este „complet ne
clarificată“. Propunerile prezentate 
de Sicco Mansholt, vicepreședintele 
CEE, „nu au găsit pînă acum un 
cou unitar în R. F. Germană“.

deproblemele posibilitatea ca ambele proiecte 
rezoluție să fie adoptate, fapt rar în- 
tîlnit la O.N.U.

Calea concretă și eficientă pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de pace ale 
întregii omeniri este dezarmarea ge
nerală și totală, a declarat Emeric 
Dîmbu, reprezentantul delegației 
R. P. Romîne, în intervenția sa. în
făptuirea acestui deziderat al ome
nirii ar permite folosirea uriașelor 
resurse materiale și umane absorbi
te în prezent de cursa înarmărilor, 
în scopul accelerării progresului ma
terial și cultural al popoarelor, pen
tru învingerea bolilor, foametei și 
sărăciei. Anual, a continuat vorbito
rul, se cheltuiesc 120 de miliarde de 
dolari pentru înarmare. Poporul ro- 
mîn, care în timpul unei singure ge
nerații a cunoscut de două ori gro
zăviile războiului, este profund inte
resat în apărarea păcii, pentru în
făptuirea operei sale de construcție 
pașnică și de făurire a unui viitor 
luminos și fericit.

Romînia a depus și va depune și 
în viitor eforturi susținute în cadrul 
Comitetului celor 18 state de la Ge
neva pentru sprijinirea măsurilor 
care să ducă la dezarmarea gene
rală și totală. Acordînd o importan
ță deosebită problemelor economice 
și sociale ale dezarmării, poporul 
romîn și-a dat adeziunea la toate 
hotărîrile luate și la măsurile adop
tate pentru a ușura rezolvarea a- 
cestor probleme.

în încheiere reprezentantul R. P. 
Romîne a subliniat că delegația ță
rii noastre apreciază eforturile de
puse de Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, precum și de Nigeria în elabo
rarea proiectelor de rezoluție și va 
vota în favoarea ambelor documente.

(nr. 2) al
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RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres).— 
„Frontul parlamentar național al 
Braziliei“, care reunește peste 100 de 
deputați și senatori ai Congresului 
național, din partea diferitelor parti
de politice, a adresat poporului bra
zilian un apel în care îi cere să pro
testeze împotriva noilor atacuri ale 
guvernului Venezuelei la adresa Cu
bei. Uzînd de mistificări, guvernul 
de la Caracas acuză Cuba de „ac
tivitate, subversivă împotriva Vene
zuelei“, încercînd prin aceasta să 
atragă guvernele țărilor latino-ame- 
ridane în acțiuni agresive împotriva 
Cubei frățești, se spune în apel.

arunce

Fidel Castro

face necesar acest

rea unei conferințe a „Statelor neali
niate“, subliniind că situația interna
țională actuală 
lucru.

'ri- . 'S< ■

Pe cine supără politica 
de neutralitate a Cambodgiei

BANGKOK 7 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Tailan- 
dei, Tanat Koman, a formulat la 6 
decembrie, în cadrul unei conferințe 
de presă, noi atacuri la adresa po
liticii de neutralitate, promovată de 
guvernul cambodgian. El a subliniat 
că Tailanda nu va participa la nici 
o conferință internațională pentru 
garantarea neutralității Cambodgiei.

După cum se știe, convocarea unei 
asemenea conferințe a fost ’ propusă 
de șeful statului cambodgian, prin
țul Norodom Sianuk, și sprijinită de 
mai multe țări interesate.

Declarația lui
HAVANA 7 (Agerpres). — Vor

bind la postul de radio Havana, Fi
del Castro, primul ministru al Cu
bei, a respins cu hotărîre acuzațiile 
aduse de guvernul venezuelean cu 
prțvire la „amestecul Cubei în tre
burile interne ale Venezuelei".

„Numai naivii pot acorda încre
dere unei asemenea acuzații, a spus 
Fidel Castro, subliniind că guver
nul venezuelean „vrea

asupra Cubei răspunderea pentru 
mișcarea insurecțională care se des
fășoară în prezent în Venezuela, 
deși singura cauză a acestei miș
cări este lipsa de popularitate a re
gimului și a politicii guvernului 
venezuelean“.

Este vorba, a specificat primul 
ministru cuban, de „uneltirî și năs
cociri, menite să pricinuiască preju
dicii Cubei“.

în jurul evenimentelor din Dallas

continuă
A mai 

moartea 
Kennedy 
împrejurările în care a fost ucis pre
ședintele S.U.A. Joi, la Washington, 
a avut loc prima ședință a Comisiei 
federale de anchetă însărcinată să 
examineze toate faptele privitoare 
la asasinat. Conducătorul acestei co
misii, Earl Warren, președintele 
Curții Supreme a S.U.A., a informat 
pe reprezentanții presei că nu este 
încă în posesia nici unui raport din 
partea F.B.I.-ului sau a altoi’ agen
ții guvernamentale.

începînd de miercuri dimineața, 
agenții F.B.I. au ocupat imobilul 
depozitului de manuale școlare din 
Dallas („Texas School Book Deposi
tory“). de unde au pornit cele trei 
împușcături care l-au ucis pe pre
ședintele Kennedy și l-au rănit' pe 
guvernatorul Connaly la 22 noiem
brie. Ei au interogat unul după al
tul pe colegii lui Oswald, martori ai 
clipelor care au precedat asasinatul.

O primă anchetă a fost deschisă 
asupra deplasărilor lui Ruby între 
orele 11—13,30, în imobilul ziarului 
„Dallas Morning News“. „Prezența 
lui Ruby într-o încăpere unde mai 
multe ferestre dau spre imobilul 
„Texas School Book Depository“ — 
relatează A.F.P. — rămîne poate 
cea mai tulburătoare dintre coinci
dențele relevate în deplasările lui 
Ruby și Oswald în cele două ore 
tragice în care președintele Kenne
dy, apoi agentul de poliție Tippitt 
au fost răpuși de asasinul prezum
tiv Oswald, într-un cartier familiar 
celor doi actori principali ai dra
mei“.

Cît privește fotografia arătată 
mamei lui Oswald în noaptea de 23 
noiembrie, aproximativ cu 17 ore 
înaintea asasinării fiului ei, expli
cațiile date de cele două părți ră
mîn contradictorii. F.B.I.-ul a dez
mințit că fotografia în cauză era a 
lui Ruby. Ca răspuns la aceasta, 
d-na Oswald, reținută săptămînă 
trecută de serviciile secrete ameri
cane, a făcut, potrivit relatărilor 
presei, următoarele precizări : La 
data amintită, un agent al F.B.I.-u
lui i-a pus în față o fotografie și a 
întrebat-o : „Vă este cunoscut acest 
om ?“ Ea a răspuns că nu l-a văzut 
niciodată. După asasinarea lui Har- 
wey Lee Oswald, ea a descoperit în
tr-un ziar fotografia lui Ruby. 
Atunci. în prezența fiului său Ro-

trecut o săptămînă de la 
tragică a lui John F. 

și încă nu s-au elucidat

bert și a mai multor agenți ai ser
viciilor secrete, ea pretinde că a a- 
firmat : .„Iată, acesta este omul a 
cărui fotografie mi-a arătat-o în 
ajun agentul“.

Ziarul „Le Monde“ face o legătură 
între declarațiile d-nei Oswald și a- 
firmațiile unui artist de cabaret an
gajat într-unul dintre localurile lui 
Ruby, care a susținut că i-a văzut 
pe cei doi discutînd cu cîteva zile 
înaintea asasinării lui Kennedy.

Deținut într-o închisoare din cen
trul orașului Dallas, Jack Ruby o- 
cupă o celulă confortabilă, avînd 
permisiunea să citească ziarele și 
să primească vizitatori. El a în
ceput să-și redacteze „memoriile“ 
și își exprimă speranța, potrivit 
șerifului Bill Decker, să realizeze 
un profit bun acum după ce și-a 
dobîndit „faimă“. în plin centrul 
orașului, unul dintre localurile lui 
Ruby, „Carousel“, se bucură de o 
afluență sporită de clienți după cri
ma patronului.

între timp, s-a descoperit că asa
sinul lui Oswald se afla într-o acu
tă criză financiară, datoriile sale 
către fisc ridieîndu-se la aproape 
20 000 de dolari. Agenția France 
Presse arată că în pofida acestui 
fapt, în momentul arestării. Ruby 
avea 2 000 de dolari și în port-ba- 
gajul automobilului său a 
coperit un pachet cu alți 
dolari.

Legăturile lui Ruby cu 
țile locale din Dallas rămîn în con
tinuare învăluite în mister. în le
gătură cu aceasta, presa americană 
constată cu ironie că tocmai func
ționarii poliției locale au în sarcină 
să stabilească ce relații a întreținut, 
asasinul lui Oswald cu... reprezen
tanții poliției din Dallas. Ziarele 
n-au fost, de asemenea, surprinse la 
aflarea hotărîrii că data procesu
lui lui Ruby, care urma să aibă loc 
ia Dallas la 9 decembrie, a fost mu
tată la 3 februarie 1964.

Intr-o relatare a agenției Asso
ciated Press se arată că în raportul 
F.B.I., întocmit spre a fi înaintat 
Casei Albe, s-ar susține că Harvey 
Lee Oswald este asasinul președin
telui Kennedy și că în comiterea 
acestui asasinat n-a fost ajutat de 
nimeni. O serie de fotografii pu
blicate de ziarul „France-Soir“, 
fotografii făcute „în momentul 
în care primul foc de armă l-a lo
vit pe președinte“, prezintă un grup

fost des-
10 000 de

autorită-

de persoane aflate în clipa aceea în 
fața porții clădirii depozitului șco
lar. Chipul unui individ care stătea 
în fața porții este foarte asemănă
tor cu cel al lui Oswald. „F.B.I.-ul, 
intrigat — se spune în textul ziaru
lui — a identificat toate persoanele 
din această fotografie“.

Doi membri ai Camerei repre
zentanților, B. Grabowski și Silvio 
Conte, din partidele democrat șl 
republican, au cerut F.B.I.-ului să 
întreprindă o anchetă asupra așa- 
numitului „Comitet american de 
cercetare“, care a organizat publica
rea cunoscutului anunț în ziarul 
„Dallas Morning News“. După cum 
s-a anunțat, în chiar ziua sosirii 
președintelui Kennedy în orașul 
Dallas, acest ziar a publicat o pagină 
în chenar negru cu întrebări provo
catoare la adresa președintelui, a- 
vînd caracter de incitare. Pentru a- 
ceastă pagină de „publicitate“ s-au 
plătit 1 250 dolari.

Pînă acum, F.B.I.-ul n-a reușit să 
dea de urma celor doi autori ai a- 
cestei pagini : un oarecare Bernard 
Weissman, care se intitula pre
ședintele „comitetului american de 
cercetare“, și colaboratorul său 
William Burley.

în ziarul „New York Journal A- 
merican“, cunoscutul 
Drew Pearson dezvăluie 
semnificative în legătură 
numitul „Ha te Group"

comentator 
amănunte 
cu așa- 
(„Grupul 

urii“), din care fac parte Mc Intyre, 
șeful grupării, generalul Walker, D. 
Smoot, fost funcționar la Biroul 
Federal de Investigații, și alții, toți 
cu domiciliul la Dallas.

Cu ajutor financiar primit din 
partea unor persoane care preferă 
să rămînă în umbră, se arată în 
articol, Mc Intyre desfășoară o vastă 
activitate prin presă și radio. „Mc 
Intyre și banda lui — scrie Pear
son — urăsc cel mai mult politica de 
coexistență“. Publicațiile și emisiu
nile de radio ale lui Mc Intyre pre
zentau lucrurile ca și cum defunc
tul președinte Kennedy ar fi 
gata să vîndă țara 
străine.

Vineri a avut loc o nouă ședință 
a Comisiei federale
După cum s-a anunțat, comisia va 
informa, prin intermediul Curții 
Supreme a S.U.A., asupra progrese
lor realizate.

fost
unei puteri

de anchetă.

P. STĂNCESCU

O delegație de femei din Anglia a 
înmînat la Ambasada spaniolă din 
Londra o scrisoare de protest adresată 
ministrului informațiilor al Spaniei, 
Fraga Iribame. în numele Adunării na
ționale a femeilor, ele au protestat îm
potriva represaliilor la care sînt supuși 
minerii greviști din Asturia.

Impas în tratativele 
pentru definitivarea 

constitufiei Maltei
LONDRA 7 (Agerpres). — Trata

tivele de la Londra dintre Duncan 
Sandys, ministrul coloniilor, și re
prezentanții celor cinci partide po
litice din Malta în vederea definiti
vării constituției Maltei sînt în im
pas. Participanții la tratative nu 
au ajuns la o înțelegere asupra 
adoptării a nici uneia din cele două 
proiecte de constituție propuse de 
Oliver Borg, primul ministru al 
Maltei, și de Dom Mintoff, liderul 
partidului laburist din Malta, prin
cipal partid de opoziție.

Referindu-se la impasul în care 
au intrat tratativele, Duncan Sandys 
a recomandat organizarea unui 
referendum popular în Malta, asu
pra problemelor referitoare la con
stituție. După cum a subliniat el, 
referendumul trebuie să 
populației posibilitatea să 
că atît asupra caracterului 
constituții cît și asupra 
dacă alegerile să aibă loc înainte 
sau după proclamarea indepen
denței.

MOSCOVA. A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit sîmbătă pe 
participanții la cea de-a 8-a conferință 
a „Mesei rotunde“ ale cărei lucrări se 
desfășoară la Moscova. După ce i-a 
salutat și le-a urat succes în numele 
guvernului sovietic și al lui N. S. 
Hrușciov, A. I. Mikoian a avut cu 
participanții la conferință o convorbire 
în cadrul căreia au fost abordate pro
bleme legate de dezarmare, destindere 
internaționala consolidarea securității țifjcă a Societății de biologie din

VARȘOVIA.
romîno-polone
științific, la 7 decembrie la Varșovia 
a avut loc deschiderea expoziției 
„Construcțiile și arhitectura în R. P. 
Romînă“.

In cadrul colaborării 
în domeniul tehnico-

BERLIN. A început sesiunea știin-

europene și dezvoltarea relațiilor eco
nomice și culturale între țări.

R.D. Germană. La sesiune participă 
biologi și pedagogi din Bulgaria, 

COPENHAGA. Folketingul (paria- Cehoslovacia, Polonia, Romînia, Un- 
mentul) danez a ratificat în unanimi
tate Tratatul de la Moscova privitor 
la interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, 
cosmic și sub apă.

garia și U.R.S.S.

în spațiul

COLOMBO. Agenția 
Press anunță că primul 
Indiei, Nehru, a adresat primului mi
nistru ceylonez, S. Bandaranaike, o 
scrisoare în care îi propune convoca-

Associated 
ministru al

LONDRA. Un purtător de cuvînt 
al Partidului laburist din Anglia 
a declarat, la 7 decembrie, că liderul 
partidului laburist, Harold Wilson, a 
fost amenințat că va fi asasinat 
„înainte de sfîrșitul zilei de sîmbătă“. 
Ziarul „Daily Mirror“ scrie că, drept 
urmare, casa lui Wilson se află 
prezent sub pază întărită.

în

NEW YORK. în urma unor consul
tări cu delegația S.U.A. la Organiza
ția Națiunilor Unite și cu un repre
zentant al familiei Kennedy, secreta
rul general al O.N.U. a anunțat crea
rea unui fond memorial Kennedy, 
destinat școlii internaționale a O.N.U. 
Fondul va fi creat prin donații. Pri
mii donatori și-au exprimat speranța 
că el va sluji păcii și înțelegerii in
ternaționale.

PARIS. Senatul Francez a aprobat 
la 6 decembrie, cu 128 de voturi pen
tru și 99 contra, proiectul de lege cu 
privire la bugetul de stat pe anul 1964.

HANOI. Agenția vietnameză de in
formații anunță că ministrul afaceri
lor externe al R.D. Vietnam, Xuan 
Thui, a adresat copreședinților Con
ferinței de la Geneva din anul 1954, 
țărilor care au participat la această 
conferință și țărilor membre ale Co
misiei internaționale pentru Vietnam, 
o notă în care se condamnă intensi
ficarea războiului agresiv în Vietna
mul de sud. în notă se cere să se 
stăruie „pentru ca părțile interesate, 
între care guvernul Vietnamului de 
sud, să respecte și să aducă la înde
plinire în mod just acordurile de la 
Geneva din anul 1954 pentru Viet
nam“.

acorde 
hotăras- 
viitoarei 
faptului

Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

Dezbateri în parlamentul 
indian privind naiionalizarea 

băncilor de comerf
DELHI 7 (Agerpres). — în parla

mentul indian au început dezbate
rile în problema naționalizării băn
cilor de comerț din India.

O propunere în acest sens a fost 
sprijinită de o serie de deputați din 
partea Partidului socialist popular, 
de deputății independenți și, ai ari
pii de stînga ai partidului de guver- 
nămînt, Congresul Național Indian, 
precum și de deputății comuniști.

Subliniind că cinci bănci particu
lare principale au concentrat în 
mîinile lor 55 la sută din totalul 
depozitelor societăților particulare, 
Gupta, liderul fracțiunii comuniste 
în consiliul statelor, a arătat că 
naționalizarea băncilor particulare 
ar aduce țării un venit suplimentar 
de 12 milioane rupii.

NICOSIA. Președintele Republicii 
Cipru, Makarios, a adresat un memo
randum guvernelor Greciei, Turciei și 
Angliei în care sugerează revizuirea . | 
anumitor prevederi ale acordului de 
la Londra și Zürich privitor la Cipru.

BELGRAD. După cum anunță a- 
gentia Taniug, la 9 decembrie urma 
să înceapă în R. F. Germană proce
sul intentat teroriștilor ustași care, la 
sfîrșitul anului trecut, au săvîrșit un 
atac asupra sediului și funcționarilor 
reprezentanței iugoslave din Bad Go
desberg. Agenția arată că acest proces 
a fost amînat.

WASHINGTON. Comisia S.U.A. 
pentru energia atomică a anunțat lan
sarea unui al doilea satelit artificial 
echipat cu un generator nuclear ; lan
sarea s-a efectuat la baza aeriană 
Vendenberg (California). Satelitul a 
fost plasat pe orbită cu ajutorul unei 
rachete de tip „Thor-Ahle“ și a în
ceput să transmită semnale. Genera
torul urmează să funcționeze timp de 
cinci ani. Comisia pentru energia a- 
tomică nu a precizat scopul acestei 
experiențe. Un satelit asemănător a 
mai fost lansat la începutul anului 
1963.
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