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PLANURILE Bl PRODUCȚII 
ALE GOSPODARULOR COME

Tn curînd, adunările generale ale 
gospodăriilor colective vor dezbate și 
vc.r aproba planurile de producție și 
financiare pe anul 1964. Acest eve
niment este deosebit de important 
în viața gospodăriilor colective. în
tocmirea unui plan de producție cît 
mai judicios, care să se bazeze pe 
posibilitățile reale ale gospodăriei, 
să țină seama de experiența și capa
citatea de muncă a membrilor ei, va 
contribui la sporirea recoltelor, la 
dezvoltarea sectorului zootehnic și a 
altor ramuri de producție, la crește
rea producției agricole marfă și a 
veniturilor. Iată de ce organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
agricole, conducerile unităților agri
cole socialiste trebuie să acorde 
toată atenția acestei acțiuni.

în decursul anilor, multe gospodă
rii colective au cîștigat o valoroasă 
experiență în întocmirea unor pla
nuri de producție chibzuite. Tocmai 
acest lucru a permis gospodăriilor 
colective din Cobadin, regiunea Do
brogea, Roseți, regiunea București, 
Mădăras, regiunea Crișana, și altora 
să se dezvolte armonios, să sporeas
că an de an producția agricolă și, 
pe această bază, să se dezvolte pro
prietatea obștească și să crească ve
niturile colectiviștilor.

Proiectele de plan care vor fl su
puse spre aprobare adunărilor gene
rale ale colectiviștilor trebuie să 
aibă la bază o analiză temeinică a 
posibilităților reale ale gospodăriei 
colective. La gospodăria colectivă 
din lanca, regiunea Galați, s-au 
planificat și s-au obținut în fiecare 
an recolte sporite. Colectiviștii de 
aci au mărit an de an cantitățile de 
produse contractate cu statul. Ci
frele prevăzute au fost bine gîndite, 
au avut la bază experiența și rezul
tatele obținute în anii precedenți și, 
bineînțeles, au fost însoțite de mă
suri organizatorice luate de consi
liul do conducere și de organizația 
de partid pentru realizarea lor.

Unele gospodării colective și-au 
propus însă în plan să realizeze pro
ducții care nu corespundeau posi
bilităților reale ale gospodăriei res
pective. Dar a prevedea cifre reale 
nu înseamnă ca ele să fie la 
nivel scăzut, cifre care
natură să mobilizeze pe colectiviști 
la valorificarea cît mai deplină a 
posibilităților de care dispun. De 
aceea este necesar ca la stabi
lirea cifrelor de plan să se țină sea
ma de rezultatele obținute în anii 
trecuți, de rezervele de creștere a 
producției pe care le oferă condițiile 
naturale și aplicarea metodelor agro
zootehnice avansate, de extinderea 
mecanizării, folosirea semințelor din 
soiuri valoroase, a îngrășămintelor 
etc., de experiența cadrelor de con
ducere, a specialiștilor, de creșterea 
continuă a nivelului de cunoștințe 
al colectiviștilor. Procedînd astfel, 
consiliile de conducere și cadrele de 
specialiști din G.A.C. vor putea să 
vină cu propuneri concrete, care să 
aibă la bază posibilitățile gospodă
riei în ce privește sporirea produc
ției.

■D mare atenție trebuie acordată 
folosirii raționale și intensive a pă- 
mîntului — principalul mijloc de 
producție în agricultură. Vara aceas
ta în toate gospodăriile colective s-a 
trecut la întocmirea schițelor de e- 
vidență și folosire rațională a pă- 
mîntului, iar în unele unități au 
fost întreprinse lucrări de orga
nizare a teritoriului, care permit 
o bună folosire a pămîntului. Pe 
această bază, în numeroase gospodă
rii colective au fost stabilite sarcini 
precise privind sporirea suprafeței 
arabile și trecerea unor terenuri în- 
r-o categorie superioară de folosin- 

,ă. Colectiviștii din Băleni, regiunea 
Galați, Tîrzii, regiunea Iași, au 
cîștigat pentru agricr1*—•"---- !
prafețe de teren. Dai

un
nu sînt de

podării colective care nu folosesc 
rațional toate suprafețele de teren. 
Unele terenuri sînt ocupate cu 
pilcuri de arbori sau mărăcini, dru
muri inutile, construcții dispersate, 
altele sînt erodate. Cît de mult ar 
însemna pentru gospodăriile colecti
ve, pentru economia națională, dacă 
fiecare unitate ar reda agriculturii 
numai cite 5—10 ha teren ! Punerea 
în valoare a tuturor rezervelor de 
sporire a suprafeței arabile are o 
mare însemnătate economică și, de 
aceea, acest lucru trebuie să fie bine 
oglindit în planul de producție.

După cum se știe, pămîntul este 
limitat ca întindere, dar posedă mari 
rezerve, nevalorificate, în ce priveș
te producțiile pe care le poate da. 
La întocmirea planurilor de produc
ție, principala preocupare a consilii
lor de conducere și a inginerilor a- 
gronomi trebuie să fie stabilirea 
complexului de măsuri agrotehnice 
care să ducă la obținerea unor re
colte mari de grîu și porumb, de 
sfeclă de zahăr și alte plante. In a- 
ceastă direcție sînt încă mari rezer
ve de sporire a producției la hectar, 
rezerve care vor trebui descoperite 
și puse în valoare. In acest an, gos
podăriile colective din raionul Ne
gru Vodă, regiunea Dobrogea, au ob
ținut o recoltă medie de 3 250 kg po
rumb boabe la hectar. O analiză mai 
temeinică arată că, din cele 46 gos
podării colective din raion, 18 au 
realizat peste 3 500 kg porumb la 
hectar, din care 9 au depășit chiar 
4 000 kg. Celelalte gospodării se si
tuează însă șub media pe raion. A- 
ceasta numai din cauza modului di
ferit de lucrare a pămîntului. Iată 
de ce este necesar ca, o dată cu fixa
rea terenurilor care vor fi cultivate 
cu diferite plante, să se stabilească 
și complexul de măsuri agrotehnice 
care urmează să se aplice : îngră
șăminte naturale și chimice, lucră
rile de pregătire a terenului și de 
îngrijire a culturilor etc.

Cultura legumelor, pomicultura și 
viticultura Sînt ramuri importante 
de producție, care asigură multor 
gospodării colective importante ve
nituri. Dezvoltarea lor trebuie să se 
facă ținînd seama de condițiile eco
nomice și naturale ale fiecărei gos
podării. Buna aprovizionare a popu
lației cu legume reclamă ca aceste 
produse să fie obținute în mod eșa
lonat. Procedînd în acest fel, gos
podăria colectivă din Bucov, regiu
nea Ploiești, a livrat în acest an le
gumele în mod ritmic, pe . baza 
contractului încheiat, realizînd mari 
venituri bănești. Eșalonarea produc
ției se realizează
culturilor în sere și răsadnițe, folo
sirea mai multor soiuri de legume, 
plantarea în cîmp în mod succesiv 
a răsadurilor — lucrări care trebuie 
prevăzute încă 
lui.

Dezvoltarea 
trebuie să stea _  _____  _______
riîor gospodăriilor colective atunci 
cînd întocmesc planul de produc
ție pe 1964. Partidul și guvernul au 
elaborat măsuri care stimulează 
gospodăriile colective să crească și să 
vîndă pe bază de contract un număr 
cît mai mare de animale pentru car
ne, precum și cantități importante de 
lapte, lînă și ouă, realizînd pe a- 
ceastă cale venituri mari. Ținîn- 
du-se seama de aceste avantaje, ci
frele care se prevăd în planul de 
producție privind speciile, efectivele 
și producțiile care urmează să se 
obțină trebuie să oglindească condi
țiile concrete ale fiecărei gospodării.

Planul de producție pe 1964 
trebuie să prevadă și modul cum 
va fi asigurată baza furajeră. In a- 
ceastă direcție, este necesar să se 
dea cea mai mare atenție 
dicării gradului de folosință 
pășunilor și a fînețelor naturale,

prin extinderea

de la începutul anu-

sectorului zootehnic 
în centrul preocupă-

ri- 
a 

ex-
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La Onești, constructorii șantierului nr. 3 au dat recent în folosință muncitorilor și tehnicienilor petrochimiști încă 100 de apar
tamente. Cu acestea numărul total al apartamentelor predate la Onești de la începutul anului și pînă în prezent se ridica la peste 
700. In prezent pe șantiere se lucrează intens la finisarea altor blocuri. în fotografie : Un grup de blocuri date în folosința.

D I N TOATĂ ȚARA
În experimentare, 2050 combinații 

hibride de porumb
în țara noastră se experimentează 

1 700 combinații hibride de porumb, 
create de amelioratorii de la Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, și 350 combi
nații primite din marile țări cultiva
toare de porumb. Dintre hibrizii romî- 
nești 58 sînt în al doilea și al treilea an 
de verificare în cadrul rețelei Comisiei 
de stat pentru încercarea soiurilor. în 
această perioadă, cele mai bune rezul
tate de producție au fost înregistrate 
Ia hibrizii dubli 15, 43, 98, 105 și alții. 
Incepînd >din primăvara anului viitor, se 
va începe producerea de sămînță pen
tru a fi introduși în cultură. H.D.F.-15, 
bunăoară, este un hibrid cu o perioadă 
de vegetație de 135—140 de zile, re
zistent la secetă și are o bună capaci
tate de producție.

Examenul impus de condițiile clima-

tice puțin favorabile din acest an a 
fost trecut cu succes de noii hibrizi de 
porumb, ca și de cei creați în anii tre- 
'cuți. Astfel, hibridul dublu 208 a dat 
la I.C.C.P.T.-Fundulea o producție de 
5 800 kg boabe la hectar. în gospodă
riile colective din același raion cu insti
tutul, producția medie a fost de 3 070 
kg boabe la hectar. (Agerpres)

Noi drumuri forestiere
In cursul primei jumătăți 

a lunii decembrie în țară 
s-au mai dat în folosință încă 
30 drumuri forestiere, ce în
sumează circa 120 de km. 
S-a creat astfel posibilitatea 
ca în regiunile Hunedoara, 
Oltenia, Maramureș, Sucea
va, Bacău și altele să fie 
deschise noi exploatări fo
restiere ce urmează să va-

lorifice anual însemnate can
tități de material lemnos. 
La execuția noilor drumuri, 
constructorii au folosit larg 
elemente prefabricate și dale 
preturnate din beton, au ex
tins mecanizarea complexă a 
lucrărilor, ceea ce a avut ca 
urmare, scurtarea termene
lor de dare în folosință și 
reducerea

Istoria
Ain

Bucureștiului 
imagini

50 de expoziții orga-Cele peste 
nizate în acest an de Muzeul de is
torie a orașului București, la cluburi 
și case de cultură, au fost vizionate 
de mai bine de 70 000 de cetățeni.

De viu interes s-au bucurat expo
zițiile deschise la cluburile uzine
lor „Grivița Roșie", fabricilor „Răs
coala din 1907“, „Tricotajul roșu”, 
„Dîmbovița“, la G.A.S. Mărgineanca, 
la casele de cultură ale tineretului 
din raioanele „N. Bălcescu" și „30 
Decembrie“.

„București, oraș socialist”, „Locuri 
și case legate de lupta P.C.R.“, „As
pecte din trecutul orașului Bucu
rești“, „Noi descoperiri arheolo
gice pe teritoriul Capitalei" sînt 
cîteva din titlurile acestor expoziții.

Lucrătorii Muzeului de istorie a 
orașului București au ținut, de ase
menea, la casele raionale de cultură, 
în mari întreprinderi și în școli, 
conferințe privind istoria orașului 
București, care au fost audiate de 
aproximativ 16 000 de persoane.

în Editura politică a apărut :
MATERIALISM DIALECTIC

manual
Volumul se adresează celor care 

urmează învățămîntul de stat și de 
partid, precum și celor ce studiază 
individual filozofia marxist-leni- 
nistă.

Constructorii hidrocentralei „16 Fe
bruarie" de pe Argeș au îndeplinit pla
nul anual la producția globală la data 

de 18 decembrie, iar petroliștii de la Trustul de extracție 
la 20 decembrie. Bilanțul celor două colective de 
muncă este rodnic. Constructorii hidrocentralei au înregis
trat pe 11 luni economii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 5 000 000 lei. Petroliștii au sporit în aceeași pe
rioadă productivitatea muncii cu 4,1 la sută și au realizat 
peste plan beneficii în valoare de 6 859 000 lei și 8 852 000 
lei economii la prețul de cost. Pînă în prezent și-au îndepli
nit sarcinile anuale de plan 40 de unități economice din 
regiunea Argeș. Aceasta a făcut ca planul producției globale 
industriale pe întreaga regiune să fie îndeplinit pe data de 
18 decembrie.

Colectivul fabricii de ciment din Med
gidia a îndeplinit planul anual de pro
ducție cu 12 zile înainte de termen. Ca

urmare a măsurilor aplicate privind mai buna folosire a 
capacității de producție, indicele intensiv de utilizare a 
agregatelor a crescut cu 2 la sută față de plan, iar cel 
extensiv cu 3 la sută. Valoarea economiilor realizate peste 
plan se ridică la 4 000 000 lei, iar a beneficiilor suplimen
tare la 7 309 000 lei. în zilele ce au rămas pînă la sfîrșitul 
anului, colectivul de aici s-a angajat să producă încă 10 000 
tone ciment și 33 000 tone klincher. Au mai anunțat înde
plinirea planului anual și Fabrica de ciment din Cernavo
dă, Șantierul naval și Fabrica „Argus" din Constanța etc. 
Pînă în prezent 52 întreprinderi și unități economice din 
regiunea Dobrogea și-au îndeplinit planul anual de pro
ducție.

în regiunea Iași și-au îndeplinit pînă 
în prezent planul de producție peste 21 
întreprinderi industriale republicane, de

industrie locală, unități ale cooperației meșteșugărești. 
Printre acestea se numără Fabrica de antibiotice, D.R.E.F., 
Fabrica de ulei Pîrlad, Fabrica de tricotaje „Moldova-Iași, 
I.R.T.A., întreprinderea locală „Proletarul" și altele. între
prinderile industriale din regiune au realizat economii peste 
plan, prin reducerea prețului de cost, în valoare de 
36 365 000 lei și 27 600 000 lei beneficii suplimentare.

în ultimele zile încă 10 întreprinderi 
industriale din regiunea Cluj au rapor
tat îndeplinirea planului producției

globale și marfă pe anul acesta, astfel că în prezent numă
rul total al acestora se ridică la 40. Printre ele se numără 
și Uzinele „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii. în această 
întreprindere, cele 85 de măsuri tehnico-organizatorice apli
cate au dus la creșterea productivității muncii pe 11 luni 
cu 4,7 la sută și la obținerea unor economii în valoare de 
3 240 000 lei. Printre măsurile tehnico-organizatorice apli
cate în producție se numără confecționarea unor dispozi
tive de împins la bancurile de trefilare a barelor de metal, 
mărirea capacității de producție a cuptoarelor și a secto
rului de recoacere a oțelului pentru rulmenți etc.

Petroliștii Trustului de foraj extracție 
Ploiești au îndeplinit la 21 decembrie 
planul anual de producție. Mai buna

folosire a instalațiilor, generalizarea inițiativelor și meto
delor de muncă ale celor mai bune brigăzi și echipe de 
foraj și intervenție din regiune au contribuit în acest an 
la sporirea producției de țiței. Schelele Boldești, Cîmpina, 
Băicoi, unde tratamentul cu substanțe tensioactive și in
jecții de apă și gaze în strat s-a aplicat la un număr de 
peste 200 de sonde, au realizat un plus de țiței egal cu pro
ducția trustului pe 5 zile. îmbunătățirea tehnologiei de fo
raj și extracție a dus la o creștere simțitoare a productivi
tății muncii și la obținerea unor economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de aproape 15 milioane lei.

(Agerpres)

ARGEȘ

DOBROGEA

IAȘI

CLUJ

PLOIEȘTI

La G.A.C. din 
comuna Star- 
chiojd, regiunea 
Ploiești, au fost 
puse în valoare 
mari suprafețe de 
teren. In fotogra
fie : președintele 
gospodăriei, An. 
ghel Oprea, împre
ună cu membrii 
consiliului de con
ducere analizează 
schițele întocmite 
pentru o cît mai 
bună folosire a te
renului.

(Foto :
AGERPRES)

A început vacanța ! Pe elevii școlii de 8 ani nr. 127 din Capitală, ca și pe 
cei din întreaga țară, îi așteaptă zile de odihnă plăcute și instructive.

(Foto : M. CIOC)

5i4in externe
Impasul de Ia Bruxelles

La Bruxelles s-au întețit neînțe
legerile între reprezentanții celor 
șase țări membre ale Pieței comune. 
In timp ce delegația franceză insistă 
asupra datei de 31 decembrie pen
tru stabilirea unei politici agrare 
comune, reprezentanții vest-germani

NICOSIA
Nicosia au 
dente între 
origine turcă și poliție, 
soldat cu mor ți și răniți.

Incidentele, pe care agenția Asso
ciated Press le consideră drept o 
răbufnire a tensiunii crescînde din
tre comunitatea greacă 
Nicosia, ca urmare a 
minorității turce de a

21 (Agerpres). — La 
avut loc sîmbătă inci- 

populația cipriotă de 
care s-au

și turcă din 
împotrivirii 
se revizui

proiectează să părăsească marți con
ferința, fără a se arăta grăbiți să 
ajungă la un acord. Se anunță că 
celelalte patru delegații sînt în 
căutarea unui teren de compromis, 
pentru a evita o criză. (Amănunte 
în pag. IV-a).

în Cipru
constituția în acele părți în care 
prevede crearea de municipalități 
separate, au provocat o adîncă în
grijorare în cercurile politice cipri
ote. După cum se anunță din Nico
sia, miniștrii de origină greacă și 
turcă ai cabinetului cipriot s-au în
trunit sub președinția președintelui 
Makarios pentru a lua în dezbatere 
situația creată.

Disensiuni în rîndul Partidului 
ItalianSocialist

Ieri a avut loc în senatul italian 
votul de încredere în noul guvern 
condus de Moro. 13 senatori, repre- 
zentînd aripa de stînga a Partidului 
Socialist Italian, au refuzat să parti
cipe la vot. Comisia de control a 
P.S.I. a suspendat din orice activi
tate în cadrul partidului, pe timp

de un an, pe 23 de deputați ai aripii 
de stînga, care refuzaseră anterior să 
acorde vot de încredere guvernului, 
sprijinit de conducerea P.S.I. Aripa 
de stînga a cerut convocarea unei 
conferințe naționale a reprezentan
ților curentului de stînga, pentru a 
examina situația creată. (Amănunte 
in pag. IV-a).

cu circa 3—5 la 
sută a prețului de 
cost. Lungimea 
drumurilor fores
tiere construite în 
acest an este de 
peste 1400 km. INSIGNADE POLISPORTIV

Mai acum vreo două decenii, 
practicarea culturii fizice era 
privită la noi drept o curiozitate. 
Exercițiile atletice, înotul sau al
pinismul cu metodă stîrneau, în 
cazul cel mai bun, zîmbete in
dulgente. Ici-colo cîte un profe
sor inimos lupta din greu cu 
inaderența celor vîrstnici, cu lip
sa de mijloace, generată de ne
păsarea oficială. Un teren de 
sport bine amenajat, o sală de 
gimnastică utilată satisfăcător 
constituiau, chiar in Capitală, ca
zuri rare. Despre activitatea 
sportivă în uzină sau în mediul 
rural nici nu se putea vorbi. Lu
minosul dicton „Mens sana in 
corpore sano“ figura, ce-i drept, 
pe zugrăveala multor interioare 
publice dar, la oraș ori în plugă- 
rime, maidanul și toloaca, balta 
și derdelușul rămineau pentru 
generația noastră, ca și pentru 
cele precedente, principala „bază 
materială“ a sportului de masă...

Menținerea și întărirea sănătă
ții tineretului, a oamenilor mun
cii în general, călirea organismu
lui prin intermediul culturii fizi
ce au devenit azi problemă de 
stat. Ceea ce s-a realizat pe acest 
tărîm în România, în mai puțin 
de douăzeci de ani, ar fi părut, 
pe vremea copilăriei mele de 
domeniul fantasticului. încă de 
la intrarea în școală, băieții și 
fetele primesc imbold-și, mai a- 
les, sprijin substanțial în practi
carea disciplinelor de bază. Aso
ciațiile sportive din întreprinderi 
și din învățământul superior, a- 
sociațiile sătești, cele din cadrul 
armatei — toate acestea alcătu
iesc un impresionant angrenaj, 
menit să genereze energie și vi
goare pentru milioane de fii ai 
țării.

Intr-un răstimp relativ scurt, 
statul democrat-popular a con
struit o . puternică rețea de baze 
sportive, dotate cu aparatură și 
instalații corespunzătoare. Tradi
ționalele competiții de masă a- 
trag, an .de an, un număr sporit 
de pariicipanți ; numai ediția 
1963 a Spartachiadei de vară a 
reunit la start aproape două mi
lioane de săteni. Și asta in zona 
ogoarelor, acolo unde — pînă 
ieri-alaltăieri — evoluția unor ti
neri în echipament atletic era un 
fenomen mai rar decît reprezen
tația teatrală sau proiecția cine 
matografică.

Răspunzînd atracției crescînde 
pe care o exercită activitatea 
sportivă asupra oamenilor mun
cii, Concursul pentru insigna de 
polisportiv — recent inițiat — 
reprezintă cea mai largă formă 
de antrenare a maselor în prac

ticarea exercițiilor fizice. De la 
elevii claselor VI—VII pînă la 
absolvenții facultăților, de la co
lectivistul cu tîmple cărunte pînă 
la campionii și recordmanii țării, 
concursul se adresează tuturor 
celor dornici să facă sport în mod 
susținut și organizat. Practicate 
sistematic, alergarea sau saltul, 
mersul pe bicicletă sau pe schiuri, 
înotul, drumeția — discipline de 
bază în cadrul concursului — 
amplifică aptitudinile naturale 
ale organismului. Dincolo de pre
vederile tehnico-organizatorice 
ale regulamentului, ochiul atent 
va distinge ceva din taina tine
reții fără bătrînețe...

Luptînd pentru îndeplinirea 
normelor — atît de judicios sta
bilite — ne educăm deopotrivă 
la școala curajului, a rezistenței, 
a preciziei și îndemânării. Este, 
de asemenea, mai mult ca sigur 
că printre tinerii care se întrec 
astăzi în cadrul concursului se 
află — deocamdată anonimi — 
așii de mâine ai sportului de per
formanță. In acest sens, Con
cursul pentru insigna de polispor
tiv are darul de a stimula și sem
nala cu un ceas mai devreme ele
mentele deosebit de înzestrate, 
impunîndu-le atenției antrenori
lor. Să nu uităm că mulți dintre 
actualii reprezentanți ai țării 
în marile întreceri interna
ționale au făcut primii pași în 
sport cu prilejul unor competiții 
de masă.

De pe întreg cuprinsul patriei 
sosesc mereu numeroase știri în 
legătură cu trecerea probelor con
cursului. Zeci de mii de partici- 
panți. tineri și vîrstnici, se ali
niază la start, în Dobrogea și în 
Valea Jiului, la Brașov ca și la 
Botoșani, la Tg. Mureș, Tirgoviș- 
te, Onești, Timișoara... Adeseori, 
în cadrul aceleiași grupe, tatăl și 
feciorul, profesoara. și eleva, to
varăși de abataj, colegi de facul
tate aleargă cot la cot sau exe
cută concomitent exercițiile de 
gimnastică, participă la triatlon, 
cros, turism.

Neîndoielnic, disputele periodi
ce pentru dobândirea insignei vor 
prilejui în continuare multe cli
pe frumoase de afirmare a tine
reții — nu totdeauna în raport 
direct cu numărul anilor — a e- 
nergiei și entuziasmului juvenil 
Ele vor demonstra că în țara 
noastră, în care sportul a devenit 
itn bun al maselor, tot mai mulți 
oameni ai muncii de la orașe și 
de la sate își desăvirșesc pregăti
rea fizică pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile construcției so
cialiste.

DAN DEȘLIU
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Competență sporită

In spatele cifrelor globale

Suceava, vechea cetate de scaun a 
Moldovei, cunoaște în acești ani o 
nouă tinerețe : tinerețea modernelor 
combinate de industrializare a lem
nului și de celuloză, tinerețea blocu
rilor care-și conturează cu eleganță 
profilurile, tinerețea însăși a celor 
care făuresc, cu brațele și cu pu
terea minții, noua istorie a „cetății“.

Creșterea continuă a ponderii în
treprinderilor industriale în econo
mia orașului, întărirea unități
lor agricole din raza acestuia, ex
tinderea rețelei de învățămînt, a in
stituțiilor social-culturale pun în 
fața comitetului orășenesc de partid 
variate și complexe probleme pe 
care, așa cum a rezultat din lucră
rile _ conferinței organizației orășe
nești de partid, el le rezolvă cu tot 
mai multă competență. Comitetul 
orășenesc analizează periodic pro
blemele principale ale activității în
treprinderilor, ajutînd conducerile 
administrative, organizațiile de par
tid să-și concentreze atenția asupra 
sarcinilor esențiale, să le rezolve în 
bune condiții.

Mulți dintre muncitorii celor două 
combinate de celuloză și hîrtie și in
dustrializarea lemnului, care deser
vesc astăzi sisteme automate sau 
mînuiesc mașini de înaltă tehnicita
te, străduindu-se să obțină indici de 
utilizare cît mai înalți, s-au calificat 
în ultimii ani. Oamenii — cum spu
nea un delegat — au muncit învățînd 
și au învățat muncind.

In îndeplinirea acestei sarcini 
grele, au arătat la conferință tov. 
Ștefan Pușcașu, directorul combina
tului de celuloză și hîrtie, și Con
stantin Burtea, secretarul comitetu
lui de partid, a dat un mare ajutor 
comitetul orășenesc de partid. Con
ducerea administrativă a fost îndru
mată să organizeze cursuri de cali
ficare și ridicare a calificării, care 
sînt frecventate în prezent de peste 
800 de muncitori. A fost organizată 
propaganda tehnică, menită să răs
pundă nevoilor fiecărui loc de mun
că. în urma măsurilor de populari
zare a cărții tehnice, aceasta 
devine tot mai mult prietena de 
nedespărțit a muncitorilor. Ingi
nerii și tehnicienii iau parte 
la cicluri de conferințe în care se 
dezbat cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în sectorul res
pectiv, urmărindu-se și aplicarea lor 
în producție. în urma unor aseme
nea dezbateri, un colectiv de ingineri 
a început experimentarea unor pro
cedee tehnologice care vor ridica 
simțitor calitatea produselor. S-au 
adus perfecționări și noilor uti
laje, mărindu-li-se astfel performan
țele.

— Anul acesta, a spus tov. Aurel 
Moldoveanu, directorul întreprinde
rii nr. 4 Construcții, constructorii de 
locuințe, deși au avut sarcina să 
execute un volum sporit dé lucrări, 
și-au îndeplinit mai bine sarcinile, 
realizînd și depășind planul pe 11 
luni. Rămînerea în urmă de la în
ceputul anului a fost recuperată. 
Această schimbare în bine s-a re
marcat îndeosebi după ce comitetul 
orășenesc a analizat cum se respectă 
termenele de dare în folosință a 
noilor locuințe. Pe baza recomandă
rilor primite, am luat măsuri pentru 
reorganizarea echipelor de lucru ;

șantierele au fost aprovizionate rit
mic cu materialele necesare. Au fost 
organizate cursuri de calificare pen
tru zidari. în urma sprijinului primit 
din partea comitetului orășenesc, s-a 
îmbunătățit munca politico-educati- 
vă în rîndurile constructorilor. Co
muniștii au fost repartizați în locu
rile hotărîtoare ale producției. Nu
meroși constructori,, din. rîndurile 
celor mai buni muncitori și tehni
cieni, au fost primiți în rîndurile 
candidaților și membrilor de partid, 
ceea ce a dus la întărirea organiza
țiilor de bază și la creșterea rolului 
lor în viața șantierelor.

Numeroase fapte relatate de dele
gații la conferință au arătat convin
gător că organizațiile de partid reu
șesc să conducă cu mai multă com
petență activitatea economică, des
fășoară munca politică în forme va
riate și eficiente, însuflețesc colecti
vele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri în îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Mărturie stau rezultatele

Conferința 
organizației orășenești 

de partid Suceava

obținute în producție de majoritatea 
întreprinderilor din oraș.

Totodată, la conferință s-a subli
niat că eficiența sprijinului acordat 
organizațiilor de partid depinde de 
măsura în care comitetul orășenesc 
cunoaște temeinic situația de la fie
care loc de muncă, le acordă un 
ajutor concret, diferențiat.

De acest lucru nu a ținut însă în
totdeauna seama Comitetul orășe
nesc de partid Suceava. Biroul co
mitetului orășenesc de partid s-a 
mulțumit uneori să analizeze diferite 
probleme în mod general, să apre
cieze munca numai după cifre globa
le, la nivelul întregului oraș, fără a 
vedea că în spatele acestor cifre se 
găseau și întreprinderi cu rezultate 
mai slabe, care nu-și îndeplineau 
sarcinile de plan la toți indicatorii.

La conferință s-a arătat că în u- 
nele întreprinderi se lucrează “ncă 
uneori în asalt, că I.R.I.C. și coope
rativa „Unirea“ nu și-au realizat 
sarcinile privind creșterea producti
vității muncii. Calitatea unor pro
duse de la întreprinderile „Stră
duința“, „Producția“, de la între
prinderea de conserve fructe lasă de 
dorit.

Fără îndoială că, dacă membrii bi
roului comitetului orășenesc de 
partid ar fi participat mai des la 
adunările de partid, sindicale, la 
consfătuirile de producție din aceste 
unități economice, ar fi putut ajuta, 
în mai mare măsură, colectivele de 
aici să-și îmbunătățească activitatea. 
Pe drept cuvînt s-a criticat faptul 
că, în timp ce în majoritatea orga
nizațiilor de bază din oraș aveau loc 
adunări generale, la comitetul oră
șenesc de partid se planifica instrui
rea aparatului de partid.

producției 
zootehnic 

muncească

de 
au 
cei

{ La școala populară do artă din Arad funcționează o secție de 
artă plastică cu specialitățile : desen -pictură, sculptură, artă decorativă, 
grafică etc. în fotografie : Aspect din clasa de pictură a școlii.

(Foto : AGERPRES)

Cu prilejul

Experiența acumulată —
un bun comun

In orașul Suceava sînt multe or
ganizații de partid care folosesc 
metode eficiente de muncă și au do- 
bîndit o experiență bogată. Aceasta

a reieșit și din cuvîntul rostit la 
conferință de tov. Ștefan Iliescu, 
secretarul comitetului de partid de 
la C.I.L., Gheorghe Ciornei, secre
tarul comitetului de partid de la no
dul C.F.R., Dumitru Popovici, mem
bru în biroul organizației de bază 
de la stațiunea experimentală agri
colă, și alți delegați. Este pe de
plin întemeiată părerea exprimată 
de mai mulți delegați, printre care 
și tov. Constantin Ștefan, secretarul 
organizației de partid de la „Stră
duința", că experiența înaintată în 
munca de partid ar trebui în mai 
mare măsură studiată și extinsă de 
comitetul orășenesc, astfel îneît me
todele bune, eficiente de muncă să 
devină un bun comun al tuturor 
organizațiilor de partid.

In același timp este necesară fo
losirea experienței acumulate în 
gospodăriile agricole colective frun
tașe pentru ridicarea celor încă in
suficient consolidate. In raza orașu
lui se găsesc gospodării puternice, 
cum sînt cele de la Bosanci, Salcea, 
Ipotești care, deși tinere, au reali
zări însemnate în dezvoltarea fon
dului obștesc, aduc o importantă 
contribuție la aprovizionarea orașu
lui cu legume și zarzavaturi și cu 
alte produse alimentare. în confe
rință, tov. N. Blîndu, președintele 
G.A.C. Bosanci, a înfățișat pe larg 
măsurile luate de organizația de par
tid și conducerea gospodăriei pen
tru dezvoltarea sectorului zooteh
nic și creșterea

. lapte. în sectorul 
fost trimiși să
mai buni colectiviști. îngrijirea și 
hrănirea animaleloi’ se fac rațio
nal, după criterii științifice. Gospo
dăria a ridicat grajduri trainice și 
călduroase pentru animale. în pre
zent, producția pe cap de vacă fu
rajată a ajuns la 2 305 1, fiind în 
continuă creștere. O experiență va
loroasă are și gospodăria agricolă co
lectivă Ipotești, care realizează pe 
fiecare ha cultivat cu legume un 
venit bănesc de 23 000 lei. Un exem
plu grăitor al avantajelor pe care le 
aduc folosirea semințelor de mare 
productivitate, lucrarea pămîntului 
în perioadele optime, întrebuințarea 
cu pricepere a îngrășămintelor îl 
oferă recoltele bogate obținute de 
Stațiunea experimentală agricolă 
Suceava. Comitetul orășenesc ar 
trebui să organizeze sistematic 
schimburi de experiență, vizite co
lective la aceste unități agricole 
fruntașe.

Un rol important în munca de 
îndrumare a organizațiilor de bază 
revine aparatului de partid. Biroul 
comitetului orășenesc a fost criticat 
în conferință pentru că în mai 
multe rînduri nu a respectat pro
gramul de instruire a aparatului, 
iar îndrumarea instructorilor pe te
ren de către secretarii comitetului 
orășenesc a fost neglijată.

în urma unei analize temeinice, 
în care o pondere importantă a 
avut discutarea măsurilor pentru 
pregătirea producției anului viitor, 
conferința a stabilit în hotărîrea a- 
doptată un cuprinzător program de 
acțiune, la a cărui îndeplinire co
mitetul , orășenesc va trebui să mo
bilizeze forțele tuturor organizații
lor de partid.

©
ale gospodăriilor colective

(Urmare din pag. I-a)

tinderii plantelor de mare randament. 
Este necesar ca cei mai competenți 
specialiști să stabilească concret cul
turile care, în condițiile concrete ale 
fiecărei gospodării, asigură obținerea 
unor cantități sporite de unități nu
tritive și proteină la unitatea de su
prafață, cum sînt porumbul siloz și 
masă verde, lucerna, mazărea etc.

Buna planificare a producției în 
gospodăriile colective impune stabi
lirea unor măsuri temeinice, care să 
asigure folosirea cit mai. rațională 
a utilajului agricol și a forței de 
muncă a colectiviștilor. In planul de 
producție este absolut necesar să se 
stabilească, în colaborare cu condu
cerea S.M.T.-ului care deservește 
gospodăria, lucrările ce vor fi exe
cutate mecanizat și cele care se vor 
face de către gospodărie.

Foarte importantă este folosirea cu 
chibzuință a zilelor-muncă. Pornind 
de la o analiză temeinică a felului 
cum au fost folosite acestea, consi
liile de conducere, cadrele de spe
cialiști să asigure prevederea în pla
nul de producție a unui număr po
trivit de zile-muncă, care să permită 
executarea la un nivel ridicat a tu
turor lucrărilor.

Pentru alcătuirea unui plan de 
producție cît mai realist și mobiliza
tor, o importanță deosebită are par
ticiparea largă la lucrările de în
tocmire a proiectelor de plan a con
siliilor de conducere, specialiștilor, 
brigadierilor, șefilor de echipă, co
lectiviștilor fruntași.

Un ajutoi’ deosebit trebuie să a- 
corde consiliile agricole unităților 
mai slab dezvoltate din punct deRADU OLARU

(Mliavuit la d&atieilia
revelio- 
implică

Sărbătorirea 
nului acasă 
pentru gazdă pregătiri 
care necesită 
volum de muncă. Pen
tru a ușura munca gos
podinelor, un număr 
de unități de alimenta
ție publică din Capitală 
primesc comenzi pentru 
prepararea 
In vederea 
revelionului 
liu se poate 
restaurantele 
„Cișmigiu“, 
tății“ și 
Meniurile sînt pregătite 
potrivit preferințelor cli- 
enților, alegerea puțind 
fi făcută dintr-o listă 
bogată de preparate. 
Restaurantul trimite la 
nevoie și vesela, tacîmu- 
rile și paharele necesa
re. Tot la cerere se tri
mite și personal pentru 
servirea mesei.

Revelionul poate fi 
organizat acasă și cu 
contribuția unităților 
„Gospodina“. Acestea 
oferă, pe lingă alte pre
parate, și diferite spe
cialități culinare tradi
ționale, precum și pro
duse de patiserie. Co
menzile se pot face și 
telefonic, cel puțin cu o 
zi înainte. Se livrează 
fie meniuri complete, 
fie un preparat sau al
tul separat. Unitățile 
„Gospodina“ din Capi-

uzi mare

de meniuri, 
organizării 

la domici- 
apela la 

„Perla“, 
„Uriiversi- 

, Feroviarul“.

Concursul 
pentru cea mai buna 

bibliotecă sătească

In aceste zile, bibliotecile din 
centrele raionale, comunele și sa
tele maramureșene fac bilanțul 
activității desfășurate în cadrul 
concursului pentru cea mai bună 
bibliotecă sătească. Concursul a 
dat un puternic avînt muncii cu 
cartea la sate. Numărul cărților 
citite a sporit față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut 
cu aproximativ 100 000. Rezulta
tele cele mai bune au fost obți
nute de bibliotecile din comunele 
Suciu de Jos, Ardud, Remeț, Că- 
rășău, Tiream și altele care în 
urma concursului au înscris în fi
șele lor numele tuturor sătenilor 
din localitățile respective. Pripț'-e 
acțiunile bibliotecilor care duc 
la dezvoltarea gustului de citit al 
cetățenilor se numără prezentări 
și expoziții de cărți nou apărute, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
consfătuiri la care au fost reco
mandate cărțile cele mai utile co
lectiviștilor în sporirea producției 
agricole și animale.

(Agerpres)

unei reluări

tală se află pe str. Ro- 
setti nr. 14 — tel. 
129841, Piața Splaiului 
nr. 3—5 — tel. 150078, 
blocul Dorobanți, colț 
cu șoseaua Stefan cel 
Mare — tel. 125106.

telefonice (nr. 128030) 
pentru livrarea de pre
parate și semipreparate 
de cofetărie la domici
liu.

Veselă, tacîmurl
Semipreparate 

de cofetărie
După cum s-a mai 

anunțat, cooperativa 
„Deservirea“ a înființat 
în oraș centre care în
chiriază farfurii, ta- 
cîmuri, pahare, sticle de 
sifon, fețe de masă și 
alte obiecte gospodă
rești. Ele pot fi de fo
los celor care organi
zează revelionul acasă.

In magazinele de specialitate întâl
nești amatori de discuri, de picup-uri 
și magnetofoane, pe care pasiunea 
Îientru muzică îi îndeamnă să-și co- 
ecționeze piesele muzicale preferate.

O discotecă trebuie să corespundă 
anumitor cerințe, să fie alcătuită după 
anumite criterii. îngrijirea bună a a- 
paratelor, a discurilor și a benzilor a- 
sigură folosirea lor îndelungată.

La cofetăria „Scala“ 
și-a început activitatea o 
secție nouă cu semipre
parate de cofetărie. De 
aici se pot cumpăra, 
pentru acasă, foita/e, 
tarte multe alte pro
duse asemănătoare. Se- ....... -----
parat se pot procura Adresele acestor centre 
creme de ciocolată, ca
fea, vanilie, fistic, care 
se vînd în pahare cerate 
de 150 gr. și 250 gr., 
frișcă etc.

Se primesc și comenzi

sînt : calea Rahovei nr. 
212, calea Dudești nr. 
75, șoseaua Viilor nr. 
192, șos. Mihai Bravii 
nr. 23 și Calea Griviței 
nr. 195.

Și o urare face parte 
din pregătirilo de Re
velion.

(Foto s M. CIOC)

zicii romînești și străine, precum și cu 
discuri de muzică populară romîneas- 
că, scoase sub îngrijirea Institutului 
de etnografie și folclor al Academiei 
R. P. Romîne. „Electrecordul" a a- 
nunțat editarea unei colecții de felul 
„Bibliotecii pentru toți", cuprinzînd 
pagini din istoria muzicii.

Cu ajutorul magnetofonului pot fi 
făcute imprimări bune după radio. 

Dacă benzile de magnetofon pot fi Este bine ca semnalul
scoată din etajul final al aparatului 
(cele mai multe aparate de radio au o 
priză specială pentru scoaterea acestui 
semnal). Aparatele de radio mai noi, 
prevăzute cu gamă de unde ultra
scurte, oferă posibilitatea imprimării 
pe bandă a unor emisiuni, cu o deose
bită claritate. Urmărind programele 
de radio, la magnetofon se pot în- 
seria, de pildă, pe o bandă, luorări 
ale aceluiași compozitor, serii de so
nate, triouri etc. din emisiunile care 
se difuzează periodic. Fonoteca de 
bază, mai complexă, are nevoie de un 
caiet sau de fișe însoțitoare pentru 
fiecare bandă.

In alcătuirea unei colecții de discuri 
și benzi este recomandabilă consulta
rea periodică a magazinelor muzicale, 
a buletinului editat de „Electrecord“, 
a cronicilor de disc prezentate în pre
să. De asemenea, cataloagele de 
discuri romînești și străine aflate în 
magazinele de specialitate, și studiul 
unei istorii a muzicii ne pot oferi su
gestii utile pentru completarea co
lecției.

vedere economic. In aceste gospodă
rii să fie trimise colective formate 
din specialiști, membri ai consiliilor 
agricole, președinți și brigadieri din 
gospodăriile colective mai puternice, 
care să analizeze situația economică 
și organizatorică a unităților respec
tive și să ajute la întocmirea unor 
planuri cît mai chibzuite.

în atenția consiliilor agricole 
trebuie să stea, de asemenea, 
pregătirea și desfășurarea adună
rilor generale în care se discută 
dările de seamă asupra activității 
gospodăriilor pe anul 1963 și planu
rile de producție și financiare pe 
anul viitor. Aceasta va face cu pu
tință ca oamenii să dezbată pe larg 
activitatea consiliilor de conducere, 
Să scoată în evidență posibilitățile și 
caile de sporire a producției agricole 
în anul viitor.

Prima și cea mai importantă mă
sură care trebuie întreprinsă în a- 
ceastă direcție este buna organizare 
a muncii, repartizarea cu răspunde
re a sarcinilor de plan pe brigăzi și 
echipe și dezbaterea lor pentru a 
putea fi cunoscute de toți colecti
viștii.

Consiliile de conducere, specialiș
tii să acorde toată atenția și întreți
nerii în cele mai bune condiții a ani
malelor în timpul iernii, folosind cît 
mai rațional resursele de furaje e- 
xistente, organizînd prepararea lor 
înainte de a fi administrate. Este ne
cesară, de asemenea, pregătirea 
din timp a răsadnițelor de legume, 
a utilajului agricol, a semințelor etc 
în vederea bunei desfășurări a cam
paniei de primăvară.

Sarcini de mare răspundere în în
tocmirea planurilor de producție și 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
profesionale ale colectiviștilor revin 
specialiștilor din agricultură. Dato
rită faptului că au o pregătire de 
specialitate temeinică și lucrează de 
o bună bucată de timp în aceeași 
gospodărie, ei sînt în măsură ca la 
alcătuirea planurilor să vină cu 
propuneri concrete menite să asi
gure punerea în valoare a posibili
tăților de sporire a producției.

Organelor și organizațiilor de 
partid le revine sarcina să privească 
cu toată răspunderea acțiunea în
tocmirii planurilor de producție în 
G.A.C., să îndrume și să controleze 
îndeaproape activitatea desfășurată 
în această privință de către consi
liile agricole, să antreneze pe colec
tiviști la stabilirea unor obiective 
corespunzătoare și să-i mobilizeze la 
înfăptuirea lor.

De curînd, la Studioul Institutului 
de artă teatrală si cinematografică 
„I. L. Caragiale'1 am revăzut cu 
emoție (explicabilă : participasem 
doar la premiera de acum 14 ani) 
piesa lui Mihail Davidoglu Cetatea 
de foc, una din primele lucrări dra
matice originale scrise după eli
berare. De data asta, rolurile 
susținute pe vremuri de maeștri ai 
primei scene a țării, erau interpre
tate de studenți ce luau pentru în- 
tîia oară contact cu publicul, de stu
denții clasei regretatului Jules Ca- 
zaban, pregătiți în momentul de 
față de talentatul actor al Teatrului 
Național, Victor Moldovan, lector al 
acestei clase. Spectacolul nu poate 
fl considerat deci altfel decît își 
propune să fie : un spectacol-școa- 
lă. El ne-a relevat pe linia unui 
studiu serios al caracterelor, com
pozițiile demne de reținut ale unor 
tineri ca Dan Săn- 
dulescu, Viorel I- 
liescu, Hamdi Cer
chez, Mircea Cre- 
țu, Spiridon Cojo- 
caru, Mariana Cer
cel care au găsit în personajele in
terpretate un bun prilej de a-și ma
nifesta calitățile. Ei au creat o serie 
de tipuri vii și pitorești, pline de 
omenie și de haz, susținînd totodată 
— deși vîrsta și lipsa de experiență 
profesională le punea celor mai 
mulți obstacole serioase — și parti
tura dramatică a piesei.

Priveam în jurul meu. în sală, 
majoritatea spectatorilor aveau 
vîrsta celor de pe scenă. Cu emoție, 
ei descopereau în lumea piesei lui 
Davidoglu epoca pe cît de grea, pe 
atît de eroică, în care se puneau te
meliile Romîniei socialiste de azi. 
Petru și Pavel Arj oca, Aron Gher- 
ghei, Svoboda, Ponoran și alții în
truchipează minunata noastră clasă 
muncitoare, oamenii Reșiței și Hune
doarei. în seara aceea, după paispre
zece 
foc“ 
prin 
mul
însuflețește eroii, prin 
zugrăvite cu pătrundere psihologică.

Reluarea „Cetății de foc" pe sce
na Studioului are însă, după părerea 
mea, semnificații mâi largi. Piesa 
lui Davidoglu a însemnat un mo
ment în teatrul romînesc. Premiera 
din 1949 a constituit unul din succe
sele Naționalului bucureștean. La 
fel și pentru alte scene ale țării.

Au trecut anii. Și „Cetatea" s-a 
situat — pe bună dreptate — prin
tre lucrările de bază ale dramatur
giei noastre noi. In articole de spe

cialitate se subliniază „figura de ne
uitat" a lui Petru Arjoca. Cînd sa 
vorbește despre rolurile maestrului 
Calboreanu se citează același Petru 
Arjoca : „o creație de neuitat“. Dar 
teatrele au uitat-o...

După cum se vede însă, lucrul bun 
nu moare. Scoasă de pe afișele tea
trelor din motive de bătrînețe „Ce
tatea“ a reapărut pe cea mai tînără 
scenă a țării. Ce probă mal bună de 
vitalitate pentru o piesă decît aceea 
de a fi redescoperită de o generație 
oare, în anii cînd se petrece acțiu
nea, abia făcea ochi, și pentru care 
„Cetatea" nu reprezintă emoția unor 
zile trăite, ci o pagină de istorie.

Cazul „Cetății de foc" nu e izolat 
Tot în actuala stagiune, o altă pie
să, cam din aceeași perioadă, a fost 
reluată după mulți ani de Teatrul 
Național din Cluj. E vorba de „Ci
tadela sfărîmată“

însemnări teatrale

ani de la premieră, „Cetatea de 
învingea pentru a doua oară, 
adevărul vieții, prin dramatis- 
ei, prin suflul romantic care-i 

caracterele

a lui Horia Lovi- 
nescu. Succesul de 
public a infirmat 
și de data asta 
scepticismul celor 
care o considerau 
„depășită“, dove- 

dindu-se, dimpotrivă, o piesă nouă 
și actuală pentru o întreagă gene
rație. De ce nu s-ar afla ea atunci 
și în repertoriul Teatrului Național 
din București, al cărui spectacol a 
rămas memorabil ?

Acum cîtva timp, revista italiană 
„Teatro nuovo“ a publicat piesa 
„Trei generații" de Lucia Demetrius. 
De cînd însă nu s-a mai jucat aceas
tă frumoasă piesă pe scenele noas
tre ? Sînt convins că majoritatea ti
neretului nici n-a auzit de ea. Dar 
„Ziariștii" lui Al. Mirodan ? Și exem
plele se mai pot înmulți.

Cred că s-ar cuveni să trecem gos
podărește la o treabă care s-a vîn- 
turat mult prin presă și prin dis
cuții în lumea teatrelor, dar care a 
rămas deocamdată un deziderat : 
crearea repertoriului permanent. în 
primul rînd național, în care să fi
gureze ca într-o pinacotecă vie cele 
mai bune lucrări ale dramaturgiei 
originale. Merită să ne amintim că 
în majoritatea acestor lucrări, actori 
de frunte ai scenei romînești au cre
ații impresionante, din păcate ne
cunoscute tinerei generații de spec
tatori. Și cît de interesant ar fi dacă 
din timp în timp s-ar asigura aces
tor piese distribuții noi, prilej de a- 
firmare pentru tineri și valoroși 
tori.

Iată cîteva gînduri cu prilejul 
luării „Cetății de foc". Bravo ! 
toată inima, celor ce le-au stîrnit.

ac

re- 
din

TRAIAN ȘELMARU

păstrate într-un raft obișnuit de bi
bliotecă, discurile au nevoie de un 
Ioc ferit de praf și de loviri, de dife
rențe mari de temperatură, de ume
zeală. Ele trebuie să fie așezate ver
tical, într-un raft încăpător, în anvelo
pe din material plastic sau din hîrtie. 
Discurile microsion — foarte sensibile 
la praf și zgîrieturi — pot fi păstrate 
și în cutii de carton, avînd grijă ca în
tre ele să fie puse straturi uniforme de 
hîrtie groasă. înainte și după între
buințare, aceste discuri trebuie bine 
șterse cu o cîrpă moale sau un pluș 
puțin umezit în apă. Cu același pluș 
este bine să se șteargă și acul de cris
tal sau metalic al picup-ului.

Discurile pot fi așezate în raft după 
categorii distincte : muzică clasică, 
muzică de compozitori romîni, muzi
că ușoară etc. Discoteca unui amator 
de muzică se poate îmbogăți și cu co- 
lecții-serie, cum sînt simfoniile lui 
Beethoven în interpretarea orchestrei 
Filarmonicii de stat „George Enescu" 
dirijată de George Georgescu, recita
luri de pian, vioară, violoncel, orgă, 
ale unor interpreți de frunte ai mu-

De toate
Pentru sezonul rece au apărut în 

comerț ciorapi bărbătești de iarnă, 
produși de Fabrica de confecții și tri
cotaje București — un articol foarte 
bine venit. Dar creatorii lor s-au zgîr- 
cit la culori și le-au ales dintre cele 
mai nepotrivite : un bej urît și un al
bastru deloc mai frumos. Cam sărac 
sortiment ! în ce privește numerele, s-a

sonor să se

M. SIMIONESCU

mărimile
mers pe aceeași linie : nu se găsesc în 
magazine decît ciorapi foarte mari sau 
foarte mici. Cumpărătorii așteaptă să 
găsească în magazine ciorapi bărbă
tești de toate mărimile și în culori a- 
trăgătoare.

GH. ALEXANDRU 
mecanic auto

LTEÆTR1E* ©imama * <7e/ej//ziune g
TEATRE i Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — (o- 
rele 11), Boris Godunov — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 10,30), Anton Pann sau Povestea 
vorbei — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (la Sala Palatului 
R. P. Romîne) ; Matineu poetic „Mihail 
Eminescu" — (orele 9,30), Apus de soare 
(orele 15,45) ; (Sala Comedia) : Orfeu în 
Infern — (orele 10), Siciliana — (orele 
15,30), Mașina de scris — (orele 20) ; (Sala 
Studio) : Adam și Eva — (orele 10), Nora
— (orele 15,30), Ancheta — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Sfînta Ioana
— (orele 10), Război și pace — (orele 15), 
Taina — (orele 19,30) Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magherù) : Vlaicu vodă
— (orele'15,30), Carieră pe Broadway — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 16), Patru sub un acoperiș
— (orele 20). Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 10,30), Svejk 
In al doilea război mondial — (orele 
15,30), Umbra — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Glulești : Ascensiu
nea Iul Arturo Ui poate fi oprită — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret șl co
pii (Sala C. Miile) ; Acuzarea apără — 
(orele 11), Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — (orele 20) ; (la Sala din str. E- 
remia Grigorescu, fost cinema „V. A- 
lecsandri11) : Descoporlți-1 pe „N“ — (o- 
rele 9 șl orele 17). Studioul de teatru al 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ : Cetatea de 
foc — (orele 20). Teatrul satiric muzi
cal „C. Tănase" (Sala Savoy) ; Expozi
ția de muzică ușoară — (orele 11), Pa
gini alese din Revista de altădată — (o- 
rele 20) i (la Sala din Calea Victoriei 
174) ; Palatul melodiilor — (orele 20). 
Ansamblul de oîntece șl dansuri 
C.C.S. : Cîntă țara mea —

aț
(orele 20) 

Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : À 
fugit un tren — (orele 11). Circul de 
stat : Aventurile lui Don Quijote in a- 
renă — (orele 10,30 șl 19,30),

CINEMATOGRAFE : Judecata nebuni
lor (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria (9,30; 12,15; 15; 18; 21). Cavalerul

Pardalllan — cinemascop : Republica (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), ...... ............. .
14 ..................
iß; . ..., . ... . ....19; 21). Primul reportaj — cinemascop : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (10; 12; 15; 17; 19; 21). Agatha, lasă-te 
de crime ! : Capitol (9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grivița 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30;-20,45). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) ; Tineretului 
(9,45; 13,15; 16,45; 20), Lumina (9; 12,15; 
15,30; 19), Glulești (9,30; 12,45; 16,45; 20). 
Tomls (0,30; 13; 16,30; 20), Aurora (10; 
13,30; 17; 20,30). Ucigașul și fata : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Bu- 
zești (11; 16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Legea e lege : Central (10» 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Valsul nemuritor : 
Union (11; 15; 17; 19; 21). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). A 
dispărut o navă : Cosmos (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15: 
20,30). Un ciclu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10—21 în conti
nuare). Ultimul meu tango ; înfrățirea 
între popoare (14,30; 17,15; 20). Rosemarie : 
Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21). Trei zile 
după nemurire : Dacia (9,30; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Arta (15; 17; 19; 21). La vîrsta 
dragostei : Adesgo (15,30; 18; 20,15), Crîn- 
âași (16; 18,15; 20,30). Carmen de la Ron- 
a : Bucegi (10; 12,15; 16; 1845; 20,30). De 

la Apenini Ia Anzi — cinemascop ; Uni
rea (15; 17; 10; 21). Pompiorul atomic : 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Electra : 
Vitan (15; 17; 19; 21). Elena din Troia - 
oinemascop ; Munca (12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Ordinul Anna : Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30). Vară și fum — cinemascop : 
Moșilor (Ï5.30, 18; 20,30). Trei plus două 
— cinemascop ; Viitorul (16; 18,15; 20,30) 
Mamelucul 1 C'olentina 114,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Cînd vine pisica -- cinemascop : 
Floreasca (18; 18,15; 20,30). Misterele Pa
risului — cinemascop ; Luceafărul (10,30; 
15; 17; 19; 21) Codln : Progresul (15,30; 
io; r/~. - - - - -
nemascop : volga (10;
Frumoasa aventură : 
20,45). Taxiul morțli : 
16; 18; 20). Camelia :

București (10; 12;
16; 18; 20), Excelsior (10; 12; 14; 
18; 20), Feroviar (9; 11; 13; 15; 17;

A4, AtJj V-UU111 . flUglBpm
20,15). Cumpără-ți un balon — -------------- ... 12, 15, 17. 19|

Lira (15; 17; 
Drumul Sării 
Pacea (11; 16;

20). Martie speranțe : Ferentari (15; 
17,30; 20). Rocco și frații săi (ambele se
rii) : Cotroceni (15,45; 10).

TELEVIZIUNE : — Orele 8,50 — Gir 1 
t

gospodinei. 11,00 —
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 ;
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta "
Emisiune pentru sate. 17,15 — Meciul in
ternațional amical de rugbi dintre echi
pele R P. Romîne și Franței, desfășurat 
la Toulouse (înregistrat pe flint). 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Filme 
de scurt metraj pe teme satirice. 19.40 
Spectacol muzical-dlstractlv... In înche
iere — Buletin de știri, sport și buletin 
meteorologic.

CUM
Ieri în țară : ______ ________  o___ _

umedă și cețoasă și a continuat să se 
încălzească în sud-estul țării, unde ce
rul a fost variabil. In celelalte regiuni 
cerul s-a menținut acoperit și a plouat 
temporar în Ardeal, Oltenia, vestul 
Munteniei și local în Moldova. Pe 
alocuri, în Banat, s-a produs polei, iar 
după-anflaza ploaia s-a transformat în 
lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat în 
general slab cu intensificări temporare 
în estul țării predomlnînd din nord- 
vest. Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 20 grade la Mangalia și minus 
3 grade la Oravița. In București : Vre
mea s-a menținut în general umedă șl 
cețoasă, cu cerul variabil, mal mult aco
perit. Vîntul a suflat în general slab din 
sectorul vestic. Temperatura maximă a 
fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 decembrie. In țară : Vreme în 
generai umedă. mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult noros 
și vor cădea precipitații temporare. Vînt 
potrivit, predominînd din vest. Tempe
ratura ușor variabilă. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
local mal coborîte, iar maximele între 
minus 2 șl plus 8 grade. Local ceață. 
In București : Vreme în general umedă, 
mal ales la începutul intervalului. Cerul 
va fl mai mult noros. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

E VREMEA
Vremea a fost în general



cu privire la cea de-a X-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

al 
Ro-

al 
Un-

între 17 și 21 decembrie 1963 la 
București a avut loc cea de-a X-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc

La ședință au participat : L. Avra
mov, membru în Biroul Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, O. Si- 
munek, vicepreședinte al guvernului 
R. S Cehoslovace ; B. Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D Germane ; B. Duger- 
suren, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole ; P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
mîne ; A. Apro, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
gare ; M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de Al. Bîrlădeanu, 
reprezentantul R. P. Romîne.

Comitetul Executiv a examinat și 
a aprobat recomandări privind spe
cializarea producției și livrările re
ciproce de linii tehnologice comple
te și agregate pentru industria chi
mică. Recomandările prevăd specia
lizarea producției a 35 de linii teh
nologice complete, precum și a șase 
tipuri de utilaj tehnologic, care cu
prind 65 tipodimensiuni de capaci
tăți destinate pentru asigurarea fa
bricării celor mai importante pro
duse și preparate chimice, a căror 
producție urmează să fie lărgită în 
mare măsură în anii următori în ță
rile C.A.E.R. Au fost adoptate, de a- 
semenea, recomandări referitoare la 
satisfacerea necesităților țărilor 
membre ale C.A.E.R. în ce privește 
unele tipuri de aparate de măsură, 
utilaj petrolier de extracție și uti
laj pentru industria alimentară.

«

La Oradea a fost dată în folo
sință noua clădire a centrului 
regional de recoltare și conser
vare a sîngelui. Acest centru 
deservește 16 spitale și alte uni
tăți sanitare din regiunea Crișa- 
na. Cantitatea de singe recoltată 
și conservată a crescut în acest 
an de circa 5 ori.

Noua instituție sanitară din 
Oradea cuprinde 70 de încăperi, 
frumos mobilate și înzestrate cu 
aparatură modernă. Aci funcțio
nează patru laboratoare noi — de 
imunologie, hematologie, biochi
mie, bactériologie, secții de trans
fuzii pentru femei și bărbați, sec
ții pentru conservarea și păstra
rea sîngelui, dotate cu instalații 
frigorifice corespunzătoare.

La dispoziția centrului stau 4 
autosanitare și 5 avioane pentru 
transportul de urgență al sînge
lui sau diferitelor produse de 
sînge — necesare salvării vieții 
oamenilor. Un număr de 30 de

albine din 
prof. ing. 
(Agerpres)

Corespondentă din Moscova

A. MUNTEANU

Scrieri inedite ale lui Hemingway

de 
con-

desfă- 
sălile arhi-

WAwA-__________

T. Ghițescw 
campion 

republican
Cel de-al 16-lea campionat mas

culin de șah al R.P. Romîne s-a în
cheiat sîmbătă seara cu victoria 
maestrului internațional Theodor 
Ghițescu, care își înscrie pentru 
prima oară numele pe lista cam
pionilor țării. Făcînd remiză în ul
tima rundă cu Botez, maestrul Ghi
țescu a totalizat 13,5 puncte din 19 
posibile, cu 9 victorii, 9 
o singură înfrîngere.

Pe locul doi, în urma 
țescu, la diferență de un 
clasat fostul campion al 
tor Ciocîltea, care are meritul de a 
fi singurul participant neînvins în 
campionat. în ultima rundă, Ciocîl
tea a remizat cu Șuteu. Rezultate 
frumoase au obținut, de asemenea, 
tinerii șahiști bucureșteni Stanciu și 
Nacu. Amîndoi au realizat norma de 
maestru. (Agerpres)

remize și

lui Ghi- 
punct, s-a 
țării, Vic-

în campionatul republican de tenis 
de masă, ieri s-au desfășurat ultimele 
turnee finale la probele de perechi. La 
dublu mixt, titlul a revenit cuplului 
Maria Alexandru-Radu Negulescu, care 
a învins în meciul decisiv cu 3—1 pe
rechea Ella Constantineșcu-Dorin Giur- 
giucă. Pe primii] loc la dublu bărbați 
s-au clasat Radu Negulescu și Adalbert 
Reti. La dublu femei, după cum s-a 
anunțat, titlul a fost cucerit de Maria 
Alexandru și Ella Constantinescu. As
tăzi, întrecerile continuă de la ora 9,00 
în sala Floreasca, cu disputarea probe
lor de simplu.

(Agerpres)

La ședința Comitetului Executiv 
a fost adoptat un plan concret de 
lucrări pregătitoare în vederea 
coordonării planurilor de dezvolta
re a celor mai importante ramuri 
ale economiei naționale a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1966—1970, care urmează să fie în
făptuit în primul semestru al anu
lui 1964.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul cu privire la situația re
zervelor principalelor substanțe mi
nerale utile, și a aprobat concluziile 
acestui raport, propunerile cu pri
vire la direcțiile principale și la 
creșterea continuă a eficacității lu
crărilor de explorări geologice.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate unele probleme 
privind transporturile și o serie de 
alte probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință de informarea secretariatului 
Consiliului cu privire la faptul că, 
așa cum s-a stabilit, comisiile per
manente ale Consiliului pentru in
dustria ușoară, industria alimenta
ră, geologie, și industria radioteh- 
nică și electronică, înființate în 
conformitate cu hotărîrile celei de-a 
18-a sesiuni C.A.E.R. și-au început 
activitatea și a aprobat regulamen
tele de funcționare ale acestora.

în perioada lucrărilor Comitetu
lui Executiv, reprezentanții împu
terniciți ai guvernelor R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S. au semnat 
Acordul cu privire la crearea și ex
ploatarea parcului comun de va
goane de marfă.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și deplină înțelegere reciprocă.

cadre medico-sanitare deservesc 
în permanență această unitate 
sanitară.

*

Anul acesta, în regiune au mai 
fost date în folosință 8 dispensare 
medicale în satele Gurba, Batăr, 
Bîrsa și altele, iar în alte 16 lo
calități se construiesc noi unități 
medicale, printre altele și un nou 
pavilion sanatorial în stațiunea 
balneo-climaterică „8 Mai" din 
Ținea. Pentru dezvoltarea rețelei 
sanitare, precum și pentru acțiu
nile de ocrotire a sănătății oame
nilor muncii, în regiunea Crișa- 
na s-au alocat anul acesta fon
duri cu 15 la sută mai mari decît 
în anul 1962. In prezent, numărul 
spitalelor din regiune este de 
patru ori mai mare decît în 1950, 
iar al dispensarelor medicale și 
al circumscripțiilor sanitare din 
mediul sătesc a crescut de 12 ori.

H. GROSU 
Scînteil

Bogată activitate
Ca în fiecare an, pe timpul vacanței 

de iarnă, activitatea sportivă școlară 
va fi deosebit de bogată.

Astfel, cei mai buni schiori ai șco
lilor medii cu program special de edu
cație fizică și ai școlilor sportive de 
elevi din întreaga țară vor fi, timp de 
14 zile, oaspeții taberei organizate de 
Ministerul învățămîntului la Muntele 
Mic (regiunea Banat). Alte numeroase 
tabere vor funcționa la Sinaia, Buș
teni, Predeal, Semenic, Păltiniș, Bor- 
sec etc, unde elevii vor avea un pro
gram bogat și variat. Sub îndrumarea 
profesorilor și a instructorilor sportivi 
ei se vor pregăti în vederea unor con
cursuri cu premii, pentru trecerea 
normelor „Insignei de polisportiv“, vor

cîteva rînduri

Riga

HANDBAL. La Zaporoje a început tur
neul masculin international de handbal în 
7, la care participă selecționata de tineret 
a orașului București, două formații din 
Kiev și Zaporoje și echipa Institutului de 
aviație din Moscova. în primul meci, se
lecționata Bucureștiului a învins cu 10—9 
(6—5) echipa din Moscova.

4r
BASCHET Echipele Daugava 

(U.R.S.S.) și T S.C. Berlin (R.D. Germană) 
s-au întîlnit în primul lor meci pentru 
sferturile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la baschet (feminin). Echipa 
sovietică a învins cu scorul de 72—48 
(38—24). în aceeași competiție, la mascu
lin, Simenthal Milano a învins pe 
Antwerpse (Belgia) cu 90—84 (43—32),

★
BOX. La 20 decembrie s-a disputat Ia 

Lodz primul meci al finalei „Cupei Euro
pei” la box între echipele R.P. Polone șf 
U.R.S.S Întîlnirea a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 5—5. Returul se va 
desfășura la 26 ianuarie la Moscova.
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INFORMAȚII
SEMNAREA ACORDULUI PRIVIND SCHIMBUL 

DE MĂRFURI ȘI PLĂȚILE 
ÎNTRE R. P. ROMÎNĂ ȘI R. P. D. COREEANĂ

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 20 
decembrie 1963 s-a semnat la Phe
nian Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1964 în
tre R. P. Romînă și R. P. D. Co
reeană.

R. P. Romînă va livra mașini și 
utilaje, piese de schimb, rulmenți, 
anvelope auto, produse sodice, di
verse chimicale și alte mărfuri.

R. P. D. Coreeană va livra fontă, 
laminate de oțel, oțeluri speciale, 
plăcuțe de metal dur, grafit, tutun, 
conserve de pește și alte mărfuri.

Față de 1963, acordul pe anul vi
itor prevede o noua creștere a

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI 
A DELEGAȚIEI ECONOMICE IUGOSLAVE

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne Constan
tin Tuzu a primit sîmbătă pe Vinko 
Haffier, prim adjunct al secretaru
lui federal pentru problemele indus
triei, Jovan Jankovici, secretar pen
tru industrie al Vecei Executive a 
Serbiei, Ratko Taușan, secretar pen
tru industrie al Vecei Executive a 
Bosniei și Herțegovinei, și pe cei
lalți membri ai delegației economice

★

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București, Arso Milatovici, a ofe
rit un cocteil cu prilejul vizitei de
legației economice iugoslave.

Au luat parte conducătorul dele
gației, Vinko Hafner, prim-adjunct 
al secretarului federal pentru pro
blemele industriei, Jovan Janko
vici, secretar pentru industrie al 
Vecei Executive a Serbiei, Ratko 
Taușan, secretar pentru industrie al 
Vecei Executive a Bosniei și Herțe
govinei, și alți membri ai delegației.

Au participat Tiberiu Abrihan,

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A COMITETULUI 
PENTRU STUDII SUD-EST EUROPENE DIN R. P. ROMÎNĂ
La Casa oamenilor de știință din 

Capitală a avut loc sîmbătă seara 
ședința de constituire a Comitetu
lui pentru studii sud-est europene 
din R. P. Romînă. Au participat 
academicieni, profesori universitari, 
cercetători în domeniul studiilor 
sud-est europene și alți oameni de 
știință din București.

în cadrul ședinței au luat cuvîn
tul acad. Tudor Vianu, președinte 
de onoare al Asociației internațio
nale de studii sud-est europene, 
acad. Emil Condurachi, secretar ge
neral al Asociației, și prof. univ. 
Mihai Berza, directorul Institutului 
de studii sud-est europene de pe

încheierea lucrărilor 
conferinței crescătorilor 

de albine
încheiat lucrărileSîmbătă s-au

primei conferințe pe țară a crescă
torilor de albine din R. P. Romînă.

Dezbaterile conferinței au scos în 
evidență contribuția adusă de Aso
ciația crescătorilor de albine la 
dezvoltarea apiculturii în țara noas
tră.

în cea de-a doua zi a lucrărilor, 
conferința a adoptat statutul Aso
ciației crescătorilor de albine din 
R. P. Romînă, rezoluția și a ales 
Consiliul Central al asociației, din 
care fac parte apicultori fruntași, 
specialiști și oameni de știință.

Rezoluția adoptată stabilește sar
cinile asociației în vederea realiză
rii prevederilor stabilite prin recen
ta hotărîre a Consiliului de Miniștri 
privind unele măsuri pentru dez
voltarea apiculturii.

în prima sa ședință, Consiliul 
Central a ales ca președinte al Aso
ciației crescătorilor de 
R. P. Romînă pe
V. Harnaj.

sportivă școlară 
participa la excursii în diferite locuri 
pitorești.

De asemenea, în Capitală și în alte 
localități din țară, organizațiile U.T.M. 
din școli, împreună cu asociațiile spor
tive școlare vor organiza numeroase în
treceri. Un interesant concurs polispor
tiv va fi organizat la Palatul pionieri
lor, cu participarea elevilor bucureș
teni și ploieșteni.

Cu mare interes sînt așteptate fina
lele concursurilor republicane ale șco
lilor sportive de elevi. între 23 și 26 
decembrie baschetbaliștii se vor între
ce la Brașov, voleibaliștii la Sibiu, 
handbaliștii la Timișoara, iar gimnaștii 
la Arad (aceștia din urmă între 28 și 29 
decembrie).

FOTBAL. La Pitești a avut loc ieri 
întîlnire de fotbal între echipa Dinamoo întîlnire de fotbal intre echipa Umamo 

din localitate și lotul de juniori al R.P. 
Romîne, care se pregătește pentru Turneul 
U.E.F.A. Cu toate că terenul a fost a- 
coperit cu gheață, fotbaliștii au jucat în- 
tr-un ritm rapid, au luptat pentru fiecare 
minge, creînd faze destul de frumoase. La 
juniori s-a apreciat jocul bun de apărare, 
în care s-au evidențiat portarul Constanti
nescu și fundașul Zaharia ; dintre înaintași 
s-au remarcat Oblemenco și Lucescu.

Dinamoviștii, mai experimentați, au cîș- 
tigat cu 1—0 Ei au dominat majoritatea 
timpului. Singurul gol l-a înscris Ilie Ste- 
lian în minutul 74.

*
Reprezentativele masculine de handbal 

în 7 ale U.R.S.S. și Finlandei s-au întîlnit 
la Tbilisi într-un meci contînd pentru eli
minatoriile campionatului mondial. Victoria 
a revenit handbaliștilor sovietici cu 26—19 
(18—12). Returul va avea loc la 19 ianua
rie la Helsinki.

în-schimbului reciproc de mărfuri 
tre cele două țări.

Acordul a fost semnat din partea 
romînă de Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea coreeană de 
Phan The Rjul, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La semnare au participat : Li Ir 
Ghen, ministrul comerțului exte
rior, Kim Iun Nam, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Liu 
Sang Ii, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Au fost de față Manole Bodnăraș. 
ambasadorul R. P. Romîne în 

R.P.D. Coreeană, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres) 

din R.S.F. Iugoslavia care se află în 
țara noastră pentru a purta discu
ții în probleme de colaborare indus
trială.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
au luat parte membri ai delegației 
R. P. Romîne, precum și membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă.

*
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, conducăto
rul delegației romîne care partici
pă la discuții, Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei, și alți membri ai 
delegației, precum și Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Actarian și Gh. O- 
prea, adjuncți ai ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, func
ționari superiori din alte ministere 
și instituții centrale. (Agerpres) 

lîngă Academia R. P. Romîne, care 
au subliniat importanța constituirii 
Comitetului pentru studii sud-est 
europene din R. P. Romîriă.

Au fost aleși apoi membrii Comi
tetului, format din 20 de oameni de 
știință și cultură. Din conducerea 
noului comitet fac parte: acad. Tudor 
Vianu, președinte de onoare, acad. 
Emil Petrovici, președinte, acad. 
Emil Condurachi, prof. univ. Mihai 
Berza și prof. univ. Mihai Ppp — 
vicepreședinți, și Virgil Cîndea, se
cretar general.

Comitetul este afiliat la Asociația 
Internațională de studii sud-est : 
europene. (Agerpres) î

Sesiune științifică
5 1

La Institutul de științe economice; 
„V. I. Lenin“ din București se în-' 
cheie astăzi lucrările celei de-a VlI-’a 
sesiuni științifice a cadrelor didacti
ce. In cadrul ei au fost prezentate 
și dezbătute, în cele cinci secții, pes
te 80 de comunicări privind introdu
cerea aparatului matematic în știin
țele economice, folosirea mai largă a 
statisticii în disciplinele de ramură, 
modernizarea evidenței utilizate în 
prezent în economia țării noastre 
ețc.

Deseori, in orele dimi
neții, în sala de specta
cole a Teatrului Mare din 
Moscova răsună glasuri 
de viori. Cei 17 violoniști 
ai formației conduse de 
I. M. Reentovici sînt pte- 
zenți la repetiție. Să-i as
cultăm. Nu e o repetiție 
oarecare. Aici fiecare e 
profesorul celuilalt. Exe- 
cutînd pe rînd bucata mu
zicală în repetiție, violo
niștii își supun arta cri
ticii colective. Abia apoi 
repetiția e reluată în an
samblu.

Ansamblul I. M. Reen
tovici e relativ tînăr. A 
luat naștere cu șapte ani 
în urmă și și-a cucerit un 
bun renume. Nu de mult, 
el s-a reîntors dintr-un 
turneu prin Europa, care 
a fost încununat 
succes. La Hagă,

După cum anunță ziarul „New 
York Times“, văduva cunoscutului 
scriitor american Ernest Heming
way, mort în 1961, a descope
rit printre manuscrisele autorului 
o serie de lucrări necunoscute pînă 
acum, printre care : un roman, o 
carte de călătorie, un număr de 
nuvele și cîteva poezii. Romanul 
tratează despre evenimente din al 
doilea război mondial petrecute în respondență a autorului.

Noul centru cinematografic național, construit lingă Sofia

a unui compozitor negru
Recent la Carol Gables (Florida), 

în cadrul celui de-al 4-lea Festival 
de muzică americană organizat de 
Universitatea din Miami, a fost 
prezentată opera „Highway nr. 1 
U.S.A.“ (Autostrada nr. 1 S.U.A.), 
a compozitorului negru William 
Grant Still. Lucrarea are ca temă 
viața la o stație de benzină lîngă 
o importantă arteră de legătură în
tre două state. Libretul este sem
nat de Verna Avery Still, soția 
compozitorului.
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PROTESTE ÎMPOTRIVA 
ARESTĂRII UNOR CONDUCĂTORI

P. C. DIN MAROC

Semnarea unor acorduri 
între R.P. Romînă și Republica Dahomei

COTONOU 21 (Agerpres). — La 
20 decembrie s-au semnat la Coto
nou acordurile comerciale, de co
laborare tehnico-științifică și cultu
ral precum și 
rilor culturale 
dintre R. P. 
Dahomei. Din 
acordurile au 
Voicu, secretar general al Ministeru
lui Comerțului Exterior, iar din 
partea Republicii Dahomei de Fran-

programul schimbu- 
pe anii 1934 și 1965, 
Romînă și Republica 
partea R. P. Romîne 
fost semnate de Ilie

Turneul ansamblului „Perinița“
■ la Pekin

PEKIN 21 (Agerpres). — în ziua 
de 21 decembrie, He Lun, locțiitor 
al premierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Go Mo-jo, vicepre
ședinte al Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, și Cen Șu-tun, 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Consiliului Consultativ 
Politic Popular au primit pe mem
brii ansamblului „Perinița“ al Sfa
tului popular al orașului București, 
care se află în prezent în turneu în 
R. P. Chineză, și au avut cu ei o 
convorbire cordială.

A fost prezent, de asemenea, Agop 
. Bezerian, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne la Pekin.

Declarafiile de
ale lui G

BONN 21 (Agerpres). — Intr-o cu- 
vîntare asupra relațiilor interna
ționale rostită vineri seara la pos
turile de radio și televiziune din 
Hamburg, ministrul vest-german al 
afacerilor externe, Gerhard Schröder 
a declarat că nu există nici o îndo- 
ială că tratativele între Est și Vest 
vor continua. în legătură cu recen
ta vizită în R. F. Germană a minis
trului de externe britanic Richard 
Butler, Schröder a arătat că punc
tele de vedere vest-german și brita
nic în ceea ce privește relațiile cu 
țările răsăritene sînt asemănătoare,

Referindu-se la schimburile de 
misiuni comerciale stabilite în ulti
ma vreme între Republica Federa
lă Germană și o serie de țări, prin
tre care și R. P. Romînă, ministrul 
vest-german și-a exprimat părerea

în Vaîea Ulcioareîor
VIENTIANE 21 (Agerpres). — La 

20 decembrie, în Valea Ulcioarelor 
a avut loc o întrevedere între Sisou- 
mang Sisaleumsak, reprezentant al 
prințului Suvanna Fumma, și Fumi 
Vongvicit, reprezentant al prințului 
Sufanuvong. în declarația făcută la 
sosirea la Vientiane, Sisoumang a 
arătat că în cadrul întrevederii a 
fost discutată problema neutralizării 
orașului Luang Prabang, unde apoi 
să fie transferat și sediul guvernu
lui, precum și a organizării unei în- 
tîlniri între cei doi prinți.

certele 
șurat 
pline. Cînd violoniștii au 
urcat pe scenă, au găsit 
înșiruite unul lingă oltul 
17 pupitre pentru parti
turi. Violoniștii le-au dat 
însă la o parte. Au cîntat 
fără partituri, din memo
rie. Întreaga sală, încâl
cind tradiția locului care 
plasa aplauzele la sfîrși- 
tul spectacolului, i-a a- 
plaudat furtunos după fie
care bucată.

Ansamblul violoniștilor 
de la Teatrul Mare a de
butat în fa[a muncitorilor 
din întreprinderile mos
covite. A cîntat apoi la 
Leningrad, Kiev și în alte 
orașe sovietice. Pretutin
deni, oamenii sovietici îi 
întîmpină cu dragoste.

Marea Caraibilor. O bună parte 
din roman are un caracter auto
biografic. Cartea de •călătorie se 
referă la o călătorie întreprinsă de 
autor în Africa între anii 1953— 
1954. Un volum de schițe despre 
viața Parisului în jurul anilor 1920 
va fi publicat în 1964. Potrivit do
rinței lui Hemingway, nu se va 
publica nici un fel de volum de co- 

IIMI

cois Aplogan, ministrul delegat 
pentru problemele planificării.

La 21 decembrie, delegația romînă, 
condusă de Ilie Voicu, s-a deplasat 
la Lome, capitala Republicii 
unde a avut întrevederi cu 
trul comerțului, industriei și 
rismului al Republicii Togo,
ceeași zi, delegația a fost primită și, 
de vicepreședintele Togo-ului, 
Meatchi.

Togo, 
minis- 
al tu- 
în a-

oameni ai

care s-a bucurat de 
alcătuit din 
diferite re

In seara aceleiași zile, ansamblul 
„Perinița“ a dat primul spectacol în 
capitala R. P. Chineze.

Au fost de față He Lun, Go Mo-jo, 
numeroase personalități ale vieții 
publice din capitala R. P. Chineze, 
reprezentanți 
artistice din 
muncii.

Spectacolul, 
un mare succes, a fost 
cîntece și dansuri din 
giuni ale Romîniei.

După spectacol, vicepremierul He 
Lun, vicepreședintele Go Mo-jo și 
alte personalități au felicitat pe ar
tiștii romîni pentru succesul obținut.

de frunte ai vieții 
China,

polifică exfernă 
Schroder

că această măsură va duce la o în
tărire a relațiilor, în general, cu a- 
ceste state.

în legătură cu modul în care este 
aplicat tratatul franco-vest-german, 
Schröder a evitat să facă o aprecie
re de ansamblu, declarînd doar 
„cele două părți sînt conștiente 
dificultățile care există în cadrul 
cestei colaborări".

că 
de 
a-

Convorbiri la Saigon în legătură 
cu eșecurile trupelor sud-vietnameze

SAIGON.— Agenția U.P.I. trans
mite că „ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a avut 
convorbiri vineri cu lideri ai juntei 
sud-vietnameze penttu a le cunoaște 
părerile în legătură cu situația cri
tică a războiului dus împotriva lup
tătorilor de guerilă“. Referindu-se 
la .mai multe „ședințe de informare 
cu oficialități militare și civile ame
ricane de la Saigon“, agenția arată : 
„Se recunoaște în general că lupta 
împotriva Vietcongului înregistrea
ză insuccese. Surse au afirmat că la 
ședințele de informare atenția a fost 
concentrată asupra cîtorva provin- 
cii-cheie situate în regiunea de im
portanță vitală a deltei fluviului 
Mekong unde poziția guvernului 
s-a înrăutățit în urma intensificării 
atacurilor Vietcongului".

De la Capul Verde pînă în Kenya
în editura Kurt Desch 

din München (R.F.G.) a 
apărut antologia „Tî- 
năra Africă. Povestiri 
ale tinerilor autori afri
cani". în această anto
logie se pot întîlni nu 
numai autori acum cu- 
noscuți din țările situa
te la sud de Sahara — 
scrie într-o prezentare a 
cărții săptămînalul vest- 
german „Die Andere 
Zeitung". în ea își spun

cuvîntul o serie de noi 
talente tinere din mai 
multe regiuni ale con
tinentului negru.

Acum zece ani, în 
regiunea Africii de est 
nu se putea întîlni nici 
un povestitor modern ; 
astăzi, antologia prezin
tă patru autori din Ke
nya, doi din Tanga- 
nica și Rhodesia. O se
rie întreagă de autori

Corespondentă din Sofia

La poalele masivului Vitoșa de 
lîngă Sofia s-a inaugurat o importantă 
construcție culturală : centrul cinema
tografic național. In încăperile spa
țioase ale centrului, pe care l-am vi
zitat recent, am întîlnit multă anima
ție. Era tocmai în lucru filmul „Aven
tură la miezul nopții“, care se reali
zează după cîteva lucrări ale scriito
rului bulgar Andrei Guliașki.

Referindu-se la evoluția cinemato
grafiei bulgare de pînă acum, Gheor- 
ghi Iovcov, directorul noului centru, a 
spus: „Arta cinematografică a început 
să se afirme la noi în anul 1950, cînd 
a fost creat primul film artistic bul
gar — „Kalin Orelît“ (Calin Vultu- 

. rul). De atunci am avut o producție 
regulată de filme, dar restrînsă, pe de

RABAT 21 (Agerpres). — Ziarul 
marocan „Al-Mukafih” publică 
scrisori primite din partea a nume
roși reprezentanți ai opiniei publi
ce, care cer eliberarea imediată a 
conducătorilor Partidului Comunist 
din Maroc — Ali Yata, Abdelslam 
Burqia și Abdallah Layakhi a- 
restați la 25 octombrie 1963. Protes
tăm cu hotărîre, se arată într-o 
scrisoare primită din partea studen
ților Facultății juridice a Universi
tății din orașul Fez, împotriva a- 
restării ilegale a celor trei conducă
tori comuniști marocani. Cerem e- 
liberarea imediată din închisori a 
tuturor luptătorilor pentru progres.

Kocea Popovici și-a încheiat 
vizita în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 21 (Agerpres). — Secreta
rul de stat pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Kocea Po
povici, și-a încheiat vizita în R. S. 
Cehoslovacă. A fost publicat un co
municat în legătură cu tratativele 
pe care le-a purtat cu Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace.

După cum se arată în comunicat, 
tratativele s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere. 
Intre cei doi miniștri a avut loc un 
schimb de păreri în problemele in
ternaționale și cu privire la rela
țiile dintre cele două țări.

Nc
al Congoului (Brazzaville)

Cu 1 078 voturi din 1 080, colegiul 
electoral a ales ieri pe Alphonse 
Massemba-Debat, șeful guvernului 
provizoriu congolez (Brazzaville), ca 
președinte al republicii. Această a- 
iegere este urmarea situației create 
cu patru luni în urmă, cînd greva 
generală a sindicatelor și mișcarea 
populară l-au răsturnat pe fostul 
președinte, Fulbert Youlou.

Subliniind importanța deosebită a 
acestor întruniri, U.P.I. relatează : 
„O sursă bine informată a declarat 
că ședințele de informare, care au 
durat cinci ore și jumătate, cu ofi
cialitățile americane din Vietnam, 
au fost probabil cele mai sincere 
care au avut loc cu o oficialitate 
americană venită în vizită în această 
țară în ultimii nouă ani“.

McNamara a participat, de ase
menea. la o ședință de informare 
dè două ore în legătură cu situația 
din provincia Long An, la sud de 
Saigon, unde guvernul a suferit o 
îngrijorătoare înfrîngere în noiem
brie a.c., și unde luptătorii dé gue
rilă au distrus sau au ocupat peste 
75 la sută din cele aproximativ 200 
sate strategice“..

vest-africani devin cu- 
noscuți pentru prima 
oară în Europa.

Cele 41 de povestiri 
din volum sînt prezen
tate după criteriul geo
grafic : țările africane 
astăzi independente sau 
încă dependente, înce- 
pînd cu Capul Verde, 
din vest, spre sud și a- 
poi spre est, înconjurînd 
Africa, pînă în Kenya.

12 
cu 

de inaugurarea oficială 
noi începusem să lu-

apoi împreună interioa- 
intrăm

o parte din cauză că lipsea un colec
tiv cu experiență, iar pe de altă parte 
din cauză că nu existau condiții op- 
time de muncă. înainte de inaugura
rea acestui centru noi dispuneam doa’ 
de două săli amenajate, care au avut 
cîndva cu totul alte destinații : una
— o fostă magazie de tutun și alta — 
o fostă sală de gimnastică. Pînă acum 
cîțiva ani producția noastră se re
zuma la vreo 4—5 filme artistice a- 
nual. Anul acesta îl încheiem cu 
filme realizate , de altfel, încă 
mult înainte 
a centrului, 
crăm aici“.

Am Vizitat 
rele. Din culoarele spațioase 
pe rînd în fiecare din cele trei pavi
lioane mari, care permit realizarea de 
decoruri complexe, a căror mînuire 
este înlesnită de un șir de instalații. 
Am văzut laboratoare bine înzestrate, 
săli de vizionare, o sală pentru du 
blajul filmelor străine și alte secții 
auxiliare. Pentru a se acoperi nece
sitățile de filme documentare și de 
popularizare a științei există în Sofia
— cum ni s-a relatat — studiouri a- 
parte.

Gheorghi Iovcov și-a exprimat calda 
apreciere pentru filmele romînești 
„Lupeni - 29“, „Godin“ și altele 
care au mint în acest ari pe ecranele 
bulgare.

...Am părăsit centrul cinematografic 
național de la poalele Vitoșei cu plă
cute impresii și cu convingerea că 
cinematografia bulgară, născută în 
anii puterii populare, se va dezvolta 
continuu.

C. LINTE
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Votul de încredere din senatul italian
partidului socialistDisensiuni in rîndul

In parlamentul Greciei ÎN ARGENTINAUn interviu
Prezentarea declarației-program

a guvernului Papandreu
ATENA 21 — Corespondentul A- 

gerpres. Al. Gheorghiu, transmite :
în ședința din dimineața zilei de 

21 decembrie a parlamentului, pre
mierul Papandreu a prezentat de- 
clarația-program a noului guvern 
grec.

Declarația-program schițează cîte- 
va puncte ale politicii economice a 
guvernului, menite să ducă, între al
tele, la dezvoltarea economică a ță
rii, crearea de posibilități pentru 
deplina folosire a brațelor de mun
că și pentru reducerea emigrației. 
Totodată se subliniază că Grecia va 
participa activ la Piața comună. Se 
preconizează ca industrializarea țării 
să se bazeze în principal pe inițiati
va privată. Papandreu a vorbit în 
sprijinul cheltuielilor militare ridi
cate adăugind totodată că nici o țară 
din N.A.T.O. nu trebuie să suporte 
povara unor cheltuieli mai mari de
cît cele permise de economia ei.

Declarația-program preconizează 
măsuri în diferite domenii printre 
care în cel al restabilirii libertății 
mișcării sindicale, revizuirii siste
mului asigurărilor sociale și al con
tractelor colective.

Premierul grec a anunțat intenția 
iguvernului de a anula măsurile 
extraordinare de securitate, precum 
și așa-numitele „certificate de opi
nie“ (în aceste măsuri nu vor fi in
cluși funcționari de stat și persoa
nele care au legături cu apărarea 
națională).

Referindu-se la politica externă,

Papandreu a subliniat că Grecia își 
îndeplinește obligațiile în cadrul 
N.A.T.O. „Dacă sintern aliații Occi
dentului — a spus el — vrem, de 
asemenea, să fim prieteni cu Răsă
ritul, cu țările din blocul răsăritean. 
Dorim să dezvoltăm cu acestea atît 
relațiile noastre economice, cît și 
cele culturale“. în continuare, șeful 
guvernului s-a ocupat de relațiile 
Greciei cu țările vecine din Balcani. 
El a mai declarat că guvernul grec 
dorește să strîngă relațiile sale cu 
țările din Orientul Mijlociu și în 
special cu lumea arabă.

Apoi a luat cuvîntul Kanellopou
los, liderul partidului de dreapta 
E.R.E., care a criticat declarația- 
program prezentată și a declarat că 
E.R.E. nu va acorda vot de încre
dere guvernului.

în continuarea dezbaterilor, a luat 
cdvîntul Passalidis, președintele 
Partidului E.D.A. El a declarat că 
programul guvernului este în gene
ral pozitiv, dar Uniunea de Centru 
nu merge în direcția democratizării 
aparatului de stat. Liderul E.D.A. 
s-a pronunțat în favoarea reducerii 
cheltuielilor militare și a criticat 
faptul că nu sînt satisfăcute reven
dicările oamenilor muncii. ET a sub
liniat că E.D.A. va da votul de în
credere guvernului, deoarece consi
deră că țara trebuie să intre într-o 
situație normală.

Dezbaterile au continuat în cursul 
nopții.Accentuarea impasului de la Bruxelles

Sub titlul „Bătălia de la Bruxel
les", agenția France Presse relatea
ză, privitor la tratativele Pieții Co
mune că este vorba de „o încercare 
de forțe angajată între cele șase țări 
membre ale comunității economice 
europene".

Arătînd că în prezent „în avan
scenă se află cearta calendarului", 
France Presse precizează că delega
ția franceză „se cramponează de 
data de 31 decembrie (fixată de co
mun acord în luna mai), deoarece 
dacă angajamentele luate atunci nu 
sînt respectate, aceasta va însemna 
din punctul de vedere francez, că o 
politică agrară comună nu va putea 
fi niciodată realizată". Pe de altă 
parte, agenția arată că reprezentan
ții vest-germani care „nu se gră
besc să consimtă la sacrificii dure 
pentru agricultura și comerțul lor... 
subliniază că această dată de 31 de
cembrie nu are nimic sacrosanct, cu 
alte cuvinte, că dacă francezii vor 
să rupă din cauza acestei date, ei 
vor purta răspunderea".

Se anunță că sîmbătă după amia
ză situația batea pasul pe loc, iar 
„refuzul vest-germanilor de a conti
nua ședințele marți și în zilele ur
mătoare (pe motiv că se pregătește 
plecarea cancelarului Erhard în 
S.U.A.) pare a fi interpretat de de
legații francezi ca însemnînd do
rința vest-germanilor de a nu pune 
în practică o politică agrară comu
nă". Arătînd că termenul este prea 
scurt pentru succesul „maratonului 
agricol", France Presse remarcă : 
„In ritmul în care progresează dis-

al lui N. S. Hrușciov
Măsuri in domeniul 

economiei

cuțiile asupra margarinei, este foar
te îndoielnic că un acord general va 
putea fi obținut atît de repede".

★
France Presse anunță că pre

ședintele de Gaulle l-a convocat sîm- 
bătă pe ambasadorul vest-german 
Klaiber, considerînd aceasta drept 
„un fapt cu totul excepțional“ și a- 
vînd „o importantă semnificație po
litică" După informațiile primite la 
Bruxelles — relatează agenția — 
„generalul de Gaulle ar fi adresat 
ambasadorului Germaniei (occiden
tale) un avertisment foarte sever și 
i-ar fi atras atenția asupra răspun
derii pe care și-o asumă Germania 
(occidentală) lăsînd să treacă anul 
fără ca angajamentele luate în luna 
mai să fie respectate".

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Re
dacțiile ziarelor „Ghanian Times“ 
din Ghana, „Alger Républicain" și 
„Le Peuple" din Algeria și „Bota- 
taung" din Birmania s-au adresat 
lui N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., cu 
rugămintea de a răspunde la unele 
întrebări privind 
berare națională 
tuală.

N. S. Hrușciov 
mare 
prite zdrobirea 
al imperialismului.

„în prezent procesul de lichidare 
a regimurilor coloniale a intrat în 
faza finală" — a arătat N. S. 
Hrușciov, subliniind că „victoria 
ponoarelor asuprite este apropiată“.

Popoarele care luptă pentru eli
berarea lor pot conta cu siguranță 
și de acum înainte pe sprijinul 
Uniunii Sovietice și al celorlalte 
state socialiste. El a arătat că „con
diția indispensabilă a asigurării in
dependenței depline a tinerelor 
state naționale este întărirea luptei 
lor antiimperialiste, întărirea soli
darității lor cu forțele revoluționare 
mondiale”.

„Izbăvirea de înapoiere și mize
rie, crearea unei economii indepen
dente capabile să asigure progresul, 
consolidarea independenței politice, 
dezvoltarea democrației, iată care 
sînt, după părerea mea, principalele 
probleme care stau în fața tinerelor 
state naționale”. Pentru 
este necesar în primul 
pună capăt dominației 
imperialismului.

Arătînd că „alegerea 
voltare este o problemă a fiecărui 
popor", Hrușciov și-a exprimat pro
funda convingere că

mișcarea de eli- 
în perioada ac-

a apreciat ca „o 
cucerire" a popoarelor asu- 

sistemului colonial

unele mai curînd, altele mai tîrziu, 
se vor pronunța în favoarea socia
lismului”

„Imperialiștii greșesc profund 
dacă se gîndesc că vor reuși să în
șele popoarele“ — a declarat N. S. 
Hrușciov, subliniind primejdia noi
lor forme și metode ale politicii co
loniale a imperialismului.

El a declarat că „nu există nici 
cea mai mică contradicție între po
litica leninistă de coexistență pașni
că a țărilor cu orînduiri sociale dife
rite si lupta de eliberare națională“.

..Cît timp se menține asuprirea 
națională și colonială, lupta de eli
berare națională va 
sîntem întrutotul 
luptă".

N. S. Hrușciov a
zarmarea ar oferi statelor socialiste 
posibilitatea de a lărgi esențial aju
torul economic și 
pentru țările Asiei, 
ricii Latine.

N. S. Hrușciov

continua. Iar noi 
pentru această

subliniat că de-

tehnico-științific
Africii și Ame-

aceasta 
rînd să se 
economice a

căii de dez-

„popoarele,

s-a pronunțat 
în mod favorabil asupra perspecti
velor dezvoltării relațiilor dintre sta
tele socialiste și țările care s-au eli
berat.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a apreciat rolul tine
relor state naționale în politica in
ternațională și în lupta pentru pace, 
arătînd că ele „au devenit o mare 
forță pe arena internațională“. In 
majoritatea covîrșitoare a cazurilor, 
ele dețin un rol progresist în pro
blemele internaționale.

N. S. Hrușciov și-a exprimat pă
rerea că țările care s-au eliberat, 
unindu-și eforturile cu eforturile 
celorlalte state iubitoare de pace, pot 
avea un rol uriaș în rezolvarea pro
blemei centrale a timpului nostru 
preîntîmpinarea războiului.

A

In S. U. A. se examinează problema 
revizuirii legilor electorale

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
O comisie prezidențială instituită de 
fostul președinte al S.U.A., John 
Kennedy, pentru a studia îngrădiri
le existente în legile electorale din 
S.U.A. a prezentat vineri un raport 
președintelui Johnson. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
membrii comisiei au recomandat re
vizuirea legilor electorale ale dife-

Confeiința de presă a lui Dean Rusk
WASHINGTON. După cum anun

ță Buletinul de știri al Casei Albe, 
secretarul de stat Dean Rusk a ți
nut vineri ia Departamentul de Stat 
o conferință de presă în cadrul că
reia s-a referit la convorbirile avute 
la Paris, Londra și la Consiliul 
N.A.T.O.

Referindu-se la întrevederile de la 
Paris, el a spus: „Impresia genera
lă dominantă în sînul alianței 
(N.A.T.O.-nr.) este că contactele sta
bilite cu Uniunea Sovietică au fost 
utile și merită să continuăm efortu
rile pentru a găsi noi domenii de 
înțelegere“.

Ocupîndu-se de deschiderea la 21 
ianuarie 1964 a conferinței de dezar
mare de la Geneva, secretarul de 
stat al S.U.A. a declarat că ar fi 
posibil să se găsească o modalitate 
de înțelegere în ce privește anumi
te aspecte ale dezarmării și, în spe
cial, în chestiunea preîntâmpinării 
atacurilor prin surprindere. El a sub
liniat însă că oficialitățile N.A.T.O. 
vor insista asupra „posturilor de 
observație“ și altor aspecte pri
vind „inspecția". El a adăugat că 
în prezent nu exista nici o perspec
tivă de înțelegere asupra unor mă
suri de dezarmare mai largi.

Șl P0HIH ilMK

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Eugenio Blanco, ministrul argenti
nian al economiei, a anunțat o serie 
de măsuri extraordinare menite să 
stimuleze activitatea economică din 
țară.

Măsurile prevăd printre altele că 
Banca centrală va oferi „credite se
lective“ în valoare de 40 800 000 do
lari pentru stimularea industriei. 
Statul va plăti salariile și pensiile 
funcționarilor de stat rămase restan
te. Pentru a stăvili creșterea costu
lui vieții, s-a hotărît stabilirea de 
prețuri maximale atît în comerțul cu 
ridicata cît și în comerțul cu amă
nuntul. Comitetul pentru alocațiile 
bugetare al Senatului argentinian a 
anunțat că „perioada extraordinară“ 
va ține pînă la sfîrșitul anului 1964.

ROMA. — Ieri a avut loc în sena
tul italian votul de încredere în 
noul guvern de centru stînga con
dus de Aldo Moro. Din 286 de sena
tori, 175 au votat pentru, iar 111 îm
potrivă. Potrivit unei hotărîri luate 
în ajun, cei 13 senatori reprezentînd 
aripa de stînga a Partidului Socia
list Italian au refuzat să participe 
la vot.

* '
După cum relatează agenția Fran

ce Presse, aripa de stînga a Partidu
lui socialist italian a aprobat vineri 
un raport în care se arată că cei 25 
de deputați ai săi, care au refuzat să 
dea vot de încredere guvernului 
Moro, nu se vor prezenta în fața 
Consiliului național al P.S.I. unde 
au fost convocați pentru motive

„disciplinare". In raport se spune că 
aripa de stînga a P.S.I. nu va lua 
nici o inițiativă care ar putea duce 
la sciziunea partidului. Comisia de 
control a P.S.I. a suspendat din ori
ce activitate, pe timp de im an, pe 
23 de deputați (din cei 25). Decizia 
a fost luată cu 6 voturi pentru, u- 
nul contra și 4 abțineri.

După cum anunță France Presse, 
senatorii dizidenți au arătat că nu 
înțeleg să țină cont de măsurile dis
ciplinare luate față de deputății ari
pei de stînga. Refuzul acesteia de a 
acorda sprijin noului guvern a dus 
la crearea de disensiuni în rîndul 
P.S.I. Aripa de stînga cere ca în 
scurt timp (ianuarie 1964) să se în
trunească o adunare națională a re
prezentanților curentului de stînga, 
pentru a examina situația creată.

Vizita premierului Ciu En-lai în Algeria

Criță dc guvern din Turcia
ANKARA 21 (Agerpres). — în 

noaptea de vineri spre sîmbătă. 
grupul parlamentar al Partidului 
Turciei noi — dezavuînd pe liderul 
său care punea o serie de condiții 
— s-a pronunțat pentru partici
parea la coaliția guvernamentală pe 
care intenționează să o prezideze 
Ismet Inönü. Corespondentul agen
ției Reuter apreciază că această 
hotărîre va avea drept consecință 
că atît grupul de deputați ai Parti
dului Turciei noi cît și ai altor gru
pări politice vor sprijini — nu în 
bloc, ci fiecare separat — viitorul 
guvern ce urmează să fie consti
tuit.

ALGER 21 (Agerpres). — După vi
zita întreprinsă în Republica Arabă 
Unită, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, ma
reșalul Cen I, locțiitor al premieru
lui și ministrul afacerilor externe, 
împreună cu persoanele care îi înso
țesc, au sosit la 21 decembrie la 
Alger.

Pe aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de către președintele Al-

geriei, Ahmed Ben Bella, colonelul 
Houari Boumedienne, prim-vicepre- 
ședinte și ministru al apărării na
ționale, Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul afacerilor externe, precum și 
de alte persoane oficiale algeriene, 
de reprezentanți ai corpului diplo
matic acreditați la Alger.

Președintele Ben Bella și premie
rul Ciu En-lai au rostit scurte cu- 
vînti i.

Masive căderi de zăpadă și furtuni în Atlantic
NEW YORK 21 (Agerpres). — Iar

na care s-a abătut asupra emisferei 
vestice a adus cu sine masive căderi 
de zăpadă însoțite de furtuni și, în 
unele locuri, ploi torențiale. Ca ur
mare a furtunilor de zăpadă și a va
lurilor uriașe, vizibilitatea în Atlan
tic a scăzut la zero cauzînd serioase 
perturbatii traficului maritim.

Serviciile de coastă din Halifax 
(S.U.A.) anunță că zeci de vase au 
naufragiat sau sînt pierdute în At
lantic. Aceste servicii au anunțat că 
au pescuit cîțiva supraviețuitori a- 
runcați de apele înghețate ale ocea
nului pe coasta Noii Scoții.

ritelor state care împiedică pe cetă
țenii ce nu plătesc anumite taxe sau 
nu au un anumit nivel de cunoștințe 
să participe la vot. De asemenea, co
misia a recomandat ca vîrsta minimă 
a alegătorilor să fie stabilită la 18 
ani în loc de 21 ani.

Președintele comisiei, Richard M. 
Scammon, a declarat că recomandă
rile comisiei trebuie să fie aplicate 
atît la alegerile federale cît și la 
cele din diferite state ale S.U.A.

După primirea raportului, pre
ședintele Johnson a făcut o decla
rație reprezentanților presei în care 
a subliniat că se pronunță în . far 
voarea unei revizuiri a legii electo
rale, pentru a se permite tinerilor 
începînd de la 18 ani să participe la 
vot. Arătînd că participarea la ale
geri în S.U.A. este mai redusă decît 
în alte state, președintele Johnson a 
declarat că „în momentul de față 
în Statele Unite este mai ușor să-ți 
cumperi o armă sau să te înrolezi 
în armată decît să participi la vot“.

Printr-un ordin al președintelui, 
activitatea comisiei prezidențiale a 
fost prelungită pînă la 30 mar
tie 1964.

Toate ziarele pariziene au relevat 
că sesiunea Consiliului N.A.T.O. a 
corespuns, în general, pronosticu
rilor făcute în ajunul reunirii ei. 
„L’AURORE“ a scris miercuri di
mineață : „După două zile de dezba
teri academice (adică fără prea mul
te concluzii practice) cortina a 
căzut ieri seară peste sesiunea mi
nisterială N.A.T.O., de la care nu se 
așteptau revelații și nici inițiative 
spectaculoase, ceea ce s-a și întîm- 
plat“. „COMBAT“ a fost de aceeași 
părere, scriind : „Acest avans ne
obișnuit asupra orarului — încheie
rea lucrărilor cu o zi mai devre
me — scoate în evidență caracterul 
sesiunii, de la care nimeni nu aș
tepta nimic și la care nimeni n-a 
anunțat nimic nou".

Din comentariile publicate aci, la 
Paris, ca și în alte capitale occi
dentale, se poate vedea pe ce se în
temeiază aceste aprecieri. Mai mul
te ziare au comentat îndeosebi, ca 
un element nou. următorul pasaj 
din comunicatul final al sesiunii ; 
„Miniștrii și-au exprimat convinge
rea — se spune în acest pasaj — că 
este important nu numai să se ur
mărească realizarea unui acord în 
legătură cu măsuri limitate de na
tură să reducă încordarea, dar să se 
și ajungă la îmbunătățirea relațiilor 
Est-Vest în mod real și fundamen
tal".

ne prezenți la sesiune au fost pre
zente unele note pozitive, pe care cu 
greu ni le-am fi imaginat posibile la 
sesiunile corespunzătoare din alți 
ani. Astfel agenția vest-germană 
D.P.A. a relatat că „o serie de miniș
tri de externe ca Saragat (Italia), Ve- 
nizelos (Grecia) și Luns (Olanda) au 
salutat — deși cu rezerve — indiciile 
unui dezgheț în relațiile Est-Vest“. 
Aceeași agenție s-a referit la decla
rațiile ministrului de externe belgian 
Spaak, menționînd că acesta și-a ex
primat regretul în legătură cu faptul 
că „Uniunea atlantică nu depune su
ficiente eforturi pentru tratative" cu

Corespondenja 
din Paris

Ce nu s-a spus altădată...
Sesiunea Consiliului N.A.T.O. — 

prima care a avut loc după încheie
rea Tratatului de interzicere a ex
periențelor nucleare îp trei medii — 
nu a putut să nu țină seama de fap
tul că în viața internațională s-a 
conturat un început de destindere, 
o atmosferă mai favorabilă tratati
velor. și că, în această ambianță, o- 
pinia publică mondială cere cu in
sistență să se depună eforturi pen
tru micșorarea în continuare a în
cordării. pentru soluționarea proble
melor internaționale majore, printre 
care în primul rînd reducerea cursei 
înarmărilor.

Din acest punct de vedere este in
teresant de remarcat că, în cuvîntă- 
rîle rostite de unii miniștri de exter-

țările socialiste. Totodată, agenția 
s-a referit la „concepțiile exprimate 
de ministrul de externe englez But
ler cu privire la necesitatea stabilirii 
de noi contacte cu Estul“. Agenția 
FRANCE PRESSE a citat 
ministrului de externe al
Luns, care a declarat că „relațiile 
dintre Răsărit și Apus nu trebuie să 
se limiteze la un dialog între S.U.A. 
și Uniunea Sovietică, ci trebuie să 
presupună consultații largi între toți 
membrii Uniunii“. Toate acestea au 
făcut pe comentatorii ziarului „NEW 
YORK TIMES“ să scrie că „s-a creat 
impresia că, pentru prima oară în 
decursul celor 14 ani de cînd există, 
Uniunea atlantică se vede obligată 
să raționeze de pe planul continuării 
tratativelor“ cu țările socialiste. A- 
semenea note pozitive au fost reți
nute cu interes de către opinia pu
blică, care le apreciază în măsura în 
care sînt confirmate prin fapte 
măsuri corespunzătoare.

...Și ce continuă 
să se repete

Agențiile de presă șl ziarele 
fost însă, din păcate, nevoite 
consemneze, pe de o parte o serie de 
declarații, care veneau într-o evi
dentă contradicție cu cerințele des
tinderii, iar, pe de altă parte, o serie

părerea 
Olandei

Și

au
să

de măsuri concrete îndreptate în di
recția intensificării înarmărilor. 
Astfel ziarul „LE MONDE“ a apre
ciat că ministrul de externe 
R.F.G., Schröder, a vorbit „în 
meni care reamintesc de ; 
decesorul său Von Brentano, 
nistrul Iul Adenauer, în cele 
grele momente ale războiului rece“. 
„L'HÜMANITÉ" arată că el a mers 
pînă la „a denunța ideea coexisten
ței pașnice ca o manevră a Mosco
vei“, ceea ce constituie — după cum 
scrie ziarul — un slogan atît de dis
creditat, îneît numeroase ziare occi
dentale au preferat să-l treacă sub 
tăcere în relatările lor despre se
siune.

De asemenea, președintele Comi
tetului permanent al N.A.T.O., ge
neralul vest-german Heussinger, a 
rostit o cuvîntare menită să ate
nueze impresia favorabilă pe care a 
produs-o în Occident recenta hotă- 
rîre a Sovietului Suprem al Uniu
nii Sovietice de a reduce cheltuie
lile militare pe anul 1964, el pledînd 
în același timp pentru mărirea 
cheltuielilor militare ale țări
lor N. A. T. O. și sporirea efec
tivelor forțelor armate ale coali
ției atlantice. Or, tocmai în zilele 
sesiunii, agenția FRANCE PRESSE a 
publicat un tablou comparativ al 
cheltuielilor militare ale țărilor 
membre ale Pactului Atlantic, din 
care rezultă că aceste țări au 
cheltuit în 1963 pentru înarmare 
73 446 000 000 față de 71 360 000 000 
dolari în 1962 și că numai o singură 
țară — Canada — nu și-a sporit 
cheltuielile militare în- răstimpul 
menționat.

După cum transmite agenția 
FRANCE PRESSE, și ministrul de 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, a manifestat rezerve față de 
ideea tratativelor, declarînd că îna
inte ca țările occidentale să 
gîndească la măsuri în direcția 
destinderii, Uniunea Sovietică „tre
buie să dovedească năzuința sa 
de pace“ ; cum s-ar spune, să se 
„dovedească" mai întîi că un cerc 
este rotund și că nu-I posibilă qua- 
dratura sa...

Presa occidentală a relevat că se-

> al 
ter- 

pre- 
mi- 
mai

se

cretarul Departamentului de stat al 
S.U.A., deși a declarat că „Occiden
tul nu trebuie să piardă ocazia de a 
studia toate posibilitățile în vederea 
încheierii unor noi acorduri cu 
Uniunea Sovietică" și a citat printre 
asemenea acorduri posibile încheie
rea unui pact de neagresiune între 
țările N.A.T.O. și cele ale Tratatu
lui de la Varșovia, a condiționat în
cheierea unui astfel de pact de so
luționarea -problemelor legate de 
Germania, potrivit cunoscutei con
cepții nerealiste occidentale. în le
gătură cu aceasta, presa amintește 
că tocmai în acele zile ministrul a- 
părării ai R.F.G., von Hassel, a pu
blicat în revista americană „FO
REIGN AFFAIRS" un articol în 
care s-a pronunțat in mod categoric 
împotriva unui pact de neagresiune 
între țările celor două organizații.

Referindu-se la măsurile practice 
, hotărîte în cadrul sesiunii Consi
liului N.A.T.O., ziarele arată că ele 
sînt îndreptate spre stimularea 
cursei înarmărilor. Comentatorii re
levă pasajul din comunicat în care 
se arată că miniștrii „au exa
minat de asemenea transpunerea în 
fapt a hotărîrilor de la Ottawa re
feritoare la comunicarea unor infor
mații mai complete autorităților na
ționale în legătură cu problemele 
nucleare și la o participare mai lar
gă a țărilor membre ale organiza
ției la stabilirea planurilor de ope
rațiuni ale forțelor nucleare ale co
mandamentului N.A.T.O.“.

Dezacordurile se mențin
Intr-o serie de probleme discutate 

și îndeosebi în cele cu caracter mi
litar, și la această sesiune s-au ma
nifestat divergențe între pozițiile 
diferitelor țări. Pentru motive lesne 
de înțeles, ele nu s-au reflectat în 
comunicatul sesiunii. „S-a 
cedat astfel — < 
Aron în ziarul 
— „nu pentru că 
acord, dar pentru 
sînt de acord să nu ia în tragic de
zacordurile lor și chiar să nu le ia în 
discuție“. „Scurtarea dezbaterilor — 
a scris și „LE MONDE“ — se explică 
prin grija pe care și-a însu- 
șit-o toată lumea de a evita pro-

sesiunii. „S-a pro- 
— explică Raymond 

„LE FIGARO“ 
alianța ar fi de 
că membrii ei

blemele spinoase, începînd cu con
troversa strategică franco-ameri- 
cană“. Autorul are în vedere fap
tul că Parisul continuă să se pro
nunțe pentru crearea propriei „for
țe de șoc“ nucleare.

în ce privește mult discutata flotă 
nucleară multilaterală a N.A.T.O., 
după cum a relatat agenția D.P.A., 
numai americanii și vest-germanii 
au sprijinit acest proiect de «inte- 
grare^nueleară» ; ministrul britanic 
al apărării Thorneycroft, exprimîn- 
du-și rezerva față de proiect, 
a venit cu „o idee nouă“ : să fie 
creată nu o flotă, ci o forță tactică 
de luptă alcătuită din diferite națio
nalități. Comentînd această idee, a- 
genția americană ASSOCIATED 
PRESS, a scris : „După cîte se pare, 
Thorneycroft încearcă să plaseze a- 
vioanele britanice T.S.R.-2“.

O altă agenție americană — U.P.I. 
— a arătat că o discuție vie a avut 
loc în privința repartizării cheltuie
lilor militare. Ministrul apărării al 
S.U.A., McNamara, arată agenția, „a 
avertizat pe membrii europeni ai 
N.A.T.O. că trebuie să-și sporească 
contribuțiile. Aceștia nu s-au arătat 
însă entuziasmați, iar reprezentanții 
Greciei și Turciei au prezentat chiar 
puncte de vedere opuse acestei 
cereri“.

Trăgînd concluzii din întreaga 
desfășurare a sesiunii N.A.T.O. de 
la Paris, comentatorii relevă că, deși 
sesiunea a înregistrat în felul ei 
tendința spre destindere în relațiile 
internaționale. în fapt ea nu a făcut 
nimic de natură să întărească prin 
fapte unele declarații de intenții 
mai constructive exprimate de unii 
din participanți ; dimpotrivă, spiri
tul anacronic al unor intervenții și 
măsuri preconizate în cadrul sesiu
nii nu a făcut decît să demonstreze 
încă o dată că N.A.T.O. rămîne un 
instrument al cursei înarmărilor și 
al încordării 
opinia publică 
dită părerea că 
să-și intensifice
deschide drum unor noi acorduri în 
vederea micșorării încordării, întă
ririi păcii și colaborării internațio
nale.

internaționale. în 
este larg răspîn- 

forțele păcii trebuie 
eforturile pentru a

T. VORNICU

Iată o mostră a apartheid-ului, politica discriminării rasiale promovată dc 
guvernul Republicii Sud-Africane : Oameni urmăriți de poliție și loviți fără 
milă pentru simplul motiv că au altă culoare a pielii.

Procesul foștilor s.s. iști de la Auschwitz
FRANKFURT PE MAIN 21 (A- 

gerpres). — După cum relatează a- 
gențiile de presă, prima zi a proce
sului celor 22 de foști SS-iști, acu
zați de complicitate la uciderea a 4 
milioane de oameni în lagărul de 
concentrare de la Auschwitz, a fost 
consacrată audierii acuzaților. Prin
tre acuzații care au compărut în 
fața tribunalului se numără o serie 
de medici, funcționari și foști mem
bri ai gărzii lagărului de la Ausch
witz.

în prima zi a procesului a fost in
terogat Robert Mulka, fost aghio
tant a lui Rudolf Hoess, unul din 
comandanții lagărului, care după 
cel de-al doilea război mondial a 
condus o agenție de import-export 
din Hamburg. în actul de acuzare 
se arată că Mulka s-a făcut vino
vat de a fi participat direct la se
lecționarea prizonierilor care să fie 
gazați, precum și de a fi contribuit 
în mod direct la punerea la punct a 
camerelor de gazare și a procedeului 
de gazare cu „Cyclon B“.

Pe banca acuzaților a apărut, de 
asemenea, Wilhelm Boger, inventa
torul unui aparat special de tortură. 
Boger a recunoscut că a participat 
personal la torturarea și asasinarea 
a numeroși deținuți. în aceeași zi, au 
mai fost audiați :

Hans Stark, acuzat de a fi parti
cipat personal la diferite execuții. 
Stark a recunoscut că s-a angajat în 
mod voluntar în trupele SS în 1937. 
La Auschwitz, s-a ocupat în perioa
da 1940—1941 și de ținerea eviden
ței celor uciși în lagăr.

Klaus Hubert Dylewski, inginer, a 
participat în mod direct la asasina
rea a numeroși comisari politici so
vietici.

Pery Broad, fost caporal, a luat 
parte la executarea deținuților ceho
slovaci, ca represalii după asasina
rea conducătorului SS, Heydrich. 
Broad a recunoscut că în 1942 s-a 
angajat voluntar în trupele SS.

Viitoarele confruntări vor avea 
loc la 30 decembrie 1963 și 6 ianua
rie 1964.

VARȘOVIA. La invitația Uniunii 
ziariștilor polonezi, o delegație a U- 
niunii ziariștilor din R. P. Romînă, 
condusă de Valeriu Pop, redactor 
șef-adjunct al ■ ziarului „Scînteia", a 
făcut o vizită la Varșovia. Delegația 
a încheiat cu reprezentanți ai Uniunii 
ziariștilor polonezi o convenție de co
laborare a celor două uniuni în 
torii doi ani. La 20 decembrie, 
Diaconescu, ambasadorul R. P. 
mîne în R. P. Polonă, a oferit 
cocteil în saloanele ambasadei 
prilejul vizitei delegației 
romîni.

TIRANA. Agenția Telegrafică Al
baneză anunță încetarea din viață a 
dr. Medar Shtylla, președintele Adu
nării Populare a R. P. Albania și

vii-
G.

Ro
tin 
cu

de ziariști

vicepreședinte al Consiliului Genera) 
al Frontului. Democratic.

DELHI. într-o declarație făcută la 
21 decembrie în Parlamentul indian, 
primul ministru Nehru a subliniat că 
guvernul Statelor Unite nu a consul
tat India în problema dislocării unor 
nave ale flotei a 7-a americane în 
Oceanul Indian.

BRASILIA. Elementele reacționare 
din Brasilia nu renunță la încercările 
de a organiza în țară o lovitură de 
stat, a declarat ministrul de justiție 
și de interne al Braziliei, Abelardo 
Jurea. Ministrul a menționat că în 
fruntea complotului antiguvernamen
tal se află guvernatorii Lacerda și 
Barros ai statelor Guanabara și res
pectiv Sao Paolo, care caută să cree
ze în țară „o situație de neliniște".
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