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în ziarul de azi :

DIN EXPERIENȚA MUNCII DE PARTID LA SATE

FIECARE GOSPODĂRIE
COLECTIVĂ 0 UNITATE

PUTERNIC DEZVOLTATĂIn anii care au trecut de la încheierea colectivizării agriculturii, gospodăriile co- aI lective din regiunea București au obținut importante succese în creșterea producției a- gricole, ceea ce a determinat mărirea averii obștești și ridicarea nivelului de trai al colectiviștilor. Gospodăriile colective din regiune au realizat în acest an față de 1961 — anul în care s-a încheiat colectivizarea regiunii — o producție mai mare cu 70 000 tone de grîu și 46 000 tone de porumb ; în aceeași perioadă au crescut efectivele de animale proprietate obștească. Aceste rezultate ilustrează marile rezerve de care dispune agricultura socialistă pentru sporirea producției agricole.Experiența arată că unul din factorii hotărîtori în dezvoltarea gospodăriilor colective îl constituie întărirea organizațiilor de partid din ^aceste unități, creșterea continuă a rolului lor de conducător politic. In perioada care a trecut de la plenara e.C. al P.M.R. din aprilie 1962, organizațiile de partid din cadrul gospodăriilor colective au primit în rîn- durile lor aproape 34 000 membri și candidați de partid, dintre care circa 11 000 (32,2 la sută) femei ; 887 din noii membri și candidați de partid sint ingineri și tehnicieni. Creșterea rîndurilor partidului, repartizarea comuniștilor în sectoarele ho- tărîtoare ale producției au fost însoțite de preocuparea pentru crearea și întărirea organizațiilor de partid din brigăzile de cîmp și din sectorul zootehnic. Avem azi 470 comitete de partid în gospodăriile colective și peste 3 000 organizații de bază în brigăzile de producție, ceea ce a contribuit în mare măsură la creșterea forței mobilizatoare a comuniștilor.In munca pentru întărirea și dezvoltarea gospodăriilor colective a- duc o contribuție deosebită colectivele alcătuite din activiști de partid și specialiști pe care comitetul regional și comiietele raionale de partid și consiliile agricole le trimit în gospodăriile colective spre a le ajuta să pună în valoare posibilitățile de care dispun pentru creșterea continuă a producției vegetale și animate. In raionul Turnu Măgurele, aceste colective au sprijinit gospodăriile colective să valorifice condițiile bune pe care Ie au pentru dezvoltarea sectorului legumicol și zootehnic, contribuind astfel la o mai bună aprovizionare cu legume, lapte, carne, ouă, a salariaților Combinatului de îngrășăminte chimice și realizînd, pe această cale, însemnate venituri. Prin dezvoltarea puternică a legumiculturii de către numeroase gospodării din raioanele Alexandria, Zimnicea, Turnu Măgurele, s-a asigurat, nu numai o bună folosire a forței de muncă în gospodării și creșterea veniturilor colectiviștilor, dar și livrarea unor produse de mare însemnătate pentru piața orașelor, ca și pentru export. în raionul Videle, gospodăriile colective au fost sprijinite să folosească larg condițiile naturale favorabile în vederea extinderii irigațiilor. In raionul Urziceni, gospodăriile au desfășurat o largă acțiune de sporire a suprafețelor cultivate cu lucernă, îndeosebi pe terenurile irigate, precum și cu alte plante furajere valoroase.Folosirea intensivă a pămîntului constituie una din principalele acțiuni în desfășurarea cărora îndrumăm și sprijinim gospodăriile colective. De la încheierea colectivizării, suprafața arabilă a regiunii a crescut cu peste 32 000 ha, prin desființarea pilcurilor de arborete și a perdelelor nefolositoare de salcîm, reducerea zonei șoselelor și a drumurilor de exploatare, cît și prin executarea lucrărilor de îmbunătă

țiri funciare. A- ceste rezultate nu epuizează însă nici pe departe marile posibilități încă nevalorificate. în afara sporirii suprafețelor arabile, colectiviștii sînt preocupați de ameliorarea terenurilor cu fertilitate scăzută, a căror suprafață se întinde, după calculele făcute, pe circa 200 000 de hectare, îndeosebi în raioanele Videle, Titu, Răcari, Roșiori și Drăgănești-Vlașca. Prin aplicarea amendamentelor și a unei agrotehnici adaptate cerințelor acestor terenuri, agrotehnică stabilită de specialiștii din gospodăriile colective pe baza cercetărilor întreprinse de stațiunile experimentale și a experienței unităților agricole, producția a crescut, în ultimul an, în medie la hectar cu 300—400 kg la grîu și 500—600 kg la porumb boabe.în condițiile puternicului avînt al economiei naționale, sarcinile dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii impun nu numai progrese pe ansamblul fiecărei regiuni, ci în fiecare unitate agricolă în parte, un ritm mai rapid îndeosebi în gospodăriile colective tinere, mai slab dezvoltate, aceasta corespunzînd interesului fiecărui colectivist. Tocmai de aceea principala direcție spre care concentrăm acum eforturile constă în sprijinirea permanentă a acestor gospodării să înfăptuiască măsurile de care depinde transformarea fiecăreia dintre ele într-o unitate puternică, înfloritoare.De îndrumarea și sprijinirea organizațiilor de bază din unitățile mai slab dezvoltate răspund secretarii comitetelor raionale, cei mai buni instructori teritoriali. în aceste gospodării au fost repartizați ingineri agronomi și brigăzi de mecanizatori cu bogată experiență, lor le-au fost asigurate cu prioritate îngrășăminte chimice și semințe de mare productivitate. Lunar, consiliile de conducere ale gospodăriilor, ajutate de organizațiile' de partid, analizează cum sînt îndeplinite măsurile pe care colectiviștii le-au stabilit în ce privește creșterea producției și a veniturilor, ridicarea activității gospodăriei pe o treaptă tot mai înaltă. Colectiviștii au fost îndrumați să aleagă în funcții de conducere oameni harnici și cinstiți, buni organizatori ai producției agricole. Cele mai pregătite cadre de partid și din rîndurile specialiștilor agricoli au ajutat éfec- tiv, pe teren, la organizarea producției și a muncii. O metodă eficace s-a dovedit discutarea situației economice a unor gospodării mai slab dezvoltate în plenarele comitetelor raionale de partid Slobozia, Videle, Urziceni, Turnu Măgurele, cu care prilej au fost scoase Ta iveală importante rezerve de creștere a producției în toate sectoarele. Apoi, în discuțiile purtate în adunările generale din gospodării, colectiviștii au putut, pe baza îndrumărilor și sugestiilor date, să hotărască ce au de făcut pentru valorificarea deplină, a acestor rezerve.Analizînd activitatea unor comitete raionale de partid pentru .sprijinirea gospodăriilor colective mai puțin dezvoltate să se ridice la nivelul unităților fruntașe, biroul Comitetului regional P.M.R. București a constatat că în ultimul timp s-au obținut rezultate pozitive pe ansamblul regiunii. într-o perioadă relativ scurtă, gospodării colective din rîn- dul celor mai slab dezvoltate au reușit să obțină rezultate bune în creșterea producției agricole vegetale și animale, unele dintre ele si- tuîndu-se alături de cele fruntașe. Gospodăria colectivă „Oltul” din Giuvărăști, raionul Turnu Măgu-

Gheorghe NECULA 
prim secretar 

Comitetului regional P.M.R. 
București

Mari succese în înfăptuirea politicii 

înțelepte a partidului 
CĂTRE COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMINConferința organizației orășenești de partid Satu Mare raportează că, în perioada care s-a scurs de la conferința din 1963, oamenii muncii sătmăreni, sub conducerea comitetului orășenesc de partid, n-au precupețit nici un efort pentru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului.Străduindu-se să cinstească în mod deosebit marea sărbătoare a poporului nostru, cea de-a XX-a a- niversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, oamenii muncii în frunte cu comuniștii au reușit să obțină pe tărîm economic cele mai frumoase rezultate din istoria orașului nostru. Astfel, planul producției globale pe 11 luni a fost îndeplinit în proporție de 103 la sută, cel al producției marfă de 102,7 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii de 102 la sută S-au obținut economii peste plan în valoare de 10 182 000 lei. Aceste rezultate sînt o reflectare vie a creșterii conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a dragostei și a atașamentului lor nețărmurit față de patria noastră socialistă, față de iubitul nostru partid.In anii puterii populare s-au ob

ținut succese de seamă în dezvoltarea și înflorirea orașului nostru, în ridicarea nivelului de trai material și cultural. S-au modernizat și construit întreprinderi noi, care oferă condiții de muncă dintre cele mai bune, s-a intensificat construcția de locuințe și unități social-culturale, se transformă pe zi ce trece fața orașului, au sporit posibilitățile de satisfacere a cerințelor crescînde ale populației.Oamenii muncii sătmăreni sînt mîndri de viața nouă pe care o trăiesc astăzi și încrezători în viitorul luminos ce le stă în față. Ei sînt conștienți că această viață este un rezultat al înfăptuirii politicii înțelepte, marxist-leniniste, a partidului. Pentru viața fericită pe care o trăim, pentru viitorul comunist al patriei, gîndurile noastre se îndreaptă cu recunoștință și devotament către conducerea partidului.Strîns uniți în jurul Comitetului Central al partidului, comuniștii din orașul Satu Mare se angajează să nu-și precupețească eforturile spre a traduce în viață politica partidului și a obține noi victorii în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă.
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI 

DE PARTID SATU MARE

Centenarul unor școli de cultură generală
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“) Acum 

o sută de ani, într-o cămăruță închi
riată în casa unui țăran din Udești- 
Fălticeni, primii cinci elevi din acest 
sat au început să deslușească tainele 
slovelor. Ieri a avut loc în comună o 
festivitate cu prilejul centenarului șco
lii. la care au participat reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului, ai orga
nelor, locale de partid .șj „de stat, cadre 
didactice din raion. De asemenea, s-au 
întîlnit aici elevi din multe generații. 
Printre ei se aflau colectiviști, profe
sori, ingineri, studenți. Participanții la 
festivitate au trecut în revistă realiză
rile obținute în regiunea Suceava în 
domeniul învățămîntului. In cele peste 
1 300 școli din regiune învață mai bine 
de 200 000 elevi ; în ultimii 10 ani s-au 
construit peste 1 100 săli de clasă.

★
Tot ieri a avut loc o asemenea adu

nare și la Școala generală de 8 ani nr. 
119 din Capitală. Participanții au asistat 
la solemnitatea dezvelirii unei plăci co- 
Țemorative, așezată cu acest prilej pe 
fațada școlii.

„Șantier" din
(Continuare în pag. III-a)

Invățămîntul agrozootehnic la gospodăria colectivă 
cercul de

la

Locuitorii comunei Smeeni, raionul 
Buzău, regiunea Ploiești, au sărbătorit 
duminică împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea școlii generale de 8 ani din 
localitate. La adunarea festivă au fost 
înmînate titlurile de „învățător frun
taș“ și „Profesor fruntaș“, conferite 
unor cadre didactice de la această 
școală.

cores-

IAȘI (corespondentul „Scînteii"). — Constructorii de 
pe șantierul Centralei electrice de termoficare din Iași 
obțin importante realizări în execuția lucrărilor. Apli- 
cînd cofrajele glisante, ei au terminat într-un timp 
scurt construcția celor două coșuri de fum înalte de 
70 metri fiecare. Au fost terminate, de asemenea, lu
crările de instalare a celor două cazane de apă fier
binte și conducta de distribuție a acesteia către între

prinderile din noua zonă industrială și blocurile de lo
cuințe din cartierul Socola-Nicolina.

Se lucrează intens la instalarea celor trei cazane de 
abur și la sala mașinilor, unde vor fi instalate genera
toarele de curent electric. Construcția turnurilor hiper
bolice de răcire s-a terminat zilele acestea. La stația 
electrică se execută lucrările de echipare.

în fotografie : Vedere generală a Centralei electrice 
de termoficare din Iași Foto : Gh. Vințilă

Au intrat în funcțiune
baia mare Stația de probare 
industrială a minereurilor

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
La exploatarea minieră Herja din 
Baia Mare a intrat în funcțiune o 
stație de probare industrială a mi
nereurilor. Aici se va efectua contro
lul calitativ asupra unei cantități de 
minereu ce reprezintă zece la sută 
din întreaga producție realizată în- 
tr-o zi.

Prin funcționarea acestei stații se 
vor putea realiza : conducerea mai 
judicioasă a producției curente și 
planificarea ei pe abataje, sectoare 
și mine, ca urmare a cunoașterii 
conținutului minereului extras din

abataje ; intervenția promptă și efi
cientă în vederea reducerii cantității 
de steril în abatajele în care acesta 
depășește limita admisă etc.

Stația de probare industrială a 
minereurilor de la Herja este înzes
trată cu instalații de antezdrobire, 
de uscare a probelor, mori cu 
discuri, laborator chimic. Utilajele 
de tehnicitate ridicată, cu care este 
dotată stația, sînt fabricate în țară.

O altă stație de probare a mine
reurilor se află în fază de finisare la 
exploatarea minieră Baia Sprie.

borzești Secția de clorură 
de polivinil-suspensie

BACĂU (coresp. „Scînteii”). — în 
cadrul uzinei de clorură de polivi- 
nil de la Combinatul chimic Bor- 
zești a intrat de curînd în producție 
secția de clorură de polivinil-sus- 
pensie, înzestrată cu instalații 
de înaltă tehnicitate. întregul proces 
de producție este automatizat. Anu
al aici se va produce o cantitate de 
24 000 tone. Noul produs se prezin
tă sub forma unui praf ușor, de cu-

loare albă, avînd aspectul făinei 
de grîu. In această stare este livrat 
fabricilor de mase plastice din țară.

Faptul că nu conține electroliți și 
proprietățile fizico-mecanice superi
oare fac din clorură de polivinil- 
suspensie un produs cu multiple și 
variate utilizări, în special în in
dustriile electrotehnică, chimică și a 
bunurilor de larg consum.

SOLSTIȚIUL DE IARNĂ
Se știe că 21 decembrie este ziua 

cea mai scurtă a anului. Azi, la 
București, Soarele răsare la orele 7 și 48 de minute și apune la orele 16 
și 38 de minute, iar mîine răsare și 
apune cu un minut mai tîrziu. Deci, 
două zile cu durată egală. Acest lu
cru se datorește faptului că anul 
acesta solstițiul de iarnă are loc spre 
sfîrșitul zilei calendaristice de 21 de
cembrie, la orele 21 și 50 de minute, 
moment în care în emisfera nordică 
a Pămîntului începe iarna astrono
mică, iar Soarele atinge cea mai 
mare depărtare, spre sud, față de 
ecuatorul ceresc.

De la această dată, timp de cîteva 
zile, durata zilelor și a nopților va 
fi practic staționară, după aceea 
ziua începe să crească, pînă la 22 iu
nie 1965, orele 17, cînd va avea loc 
solstițiul de vară.

A

In excursieCîteva sute de tineri bucureșteni au plecat în excursii de sfîrșit de săptămînă la munte. Turiștii au găsit în Carpații de miazăzi un timp primăvăratic. Un mare grup de muncitori de la fabrica „Flacăra roșie“ au plecat cu trenul pe Valea Prahovei. Aci, ca și pe Valea Oltului, au sosit sute de excursioniști plecați cu autocarele — de la Institutul de cercetări alimentare, Trustul de construcții și montaje, un grup numeros de studenți.

ZILELE ION CREANGĂ“
«ESSE1C

Ieri dimineață, în sala mare a Palatului R. P. Romîne, a avut loc simpozionul „Ion Creangă — marele povestitor al poporului romîn“, organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Academia R. P. Romîne și Uniunea Scriitorilor. Au luat cuvîntul acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al A- cademiei R. P. Romîne, Demostene Botez, membru corespondent al A- cademiei R.P.R., vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Eusebiu Cami- lar, membru corespondent al A- cademiei R.P.R. S-a dat apoi citire expunerii acad. George Căli- nescu, directorul Institutului de is-

torie literară și folclor al Academiei R. P. Romîne.A urmat un program literar-ar- tistic la care și-au dat concursul Costache Antoniu și Alexandru Giugaru, artiști ai poporului, Constantin Moruzan, artist emerit, Ludovic Antal, Dumitru Furdui, Ion Caramitru, Alexandru Enache și Irimie Niculae, artist amator Ia căminul cultural din comuna Bazga, raionul Huși. In încheiere, colectivul Teatrului „I. Creangă“ a prezentat fragmente din „Harap Alb“, dramatizare de Dan Nasta, artist emerit, în regia lui Ion Lucian, artist emerit.

Această duminică, această zi 
scurtă de decembrie, începu cu 
un fel de negură strecurată, care 

0 cădea pe case, pe munți, peste 
r păduri, peste grădini și strălucea. 
ii Porțile ogrăzii lui Ștefan a 
jP Petrii Ciubotariu și a Smaran- 

I dei lui David Creangă din Pipirig 
j î erau date în lături ; în preajma 
i lor, o dată cu dimineața, copiii de 

pe malul Ozanei deschiseseră cu
jocurile lor sărbătoarea mult 
așteptată. De pe d.rumurile care 
leagă Humuleștiul de celelalte ți- . 
mituri ale Neamțului și ale țării 
veniră oameni : „Lume, lume și 
iar lume

Intîi sosiră oamenii locului, 
bărbați îmbrăcați cu scurte ocro
tite de blană, femei înfășurate în 
șaluri cu ciucuri moi pînă la und.a 
șalelor, colectiviști cunoscuți în 
tot raionul și mai departe pentru 
hărnicia lor. Apoi, cei din îm-

mimEsn*3

prejurimi, colectiviști din Fi- 
lioara, numită de Creangă „hăța- 
șul căprioarelor cu sprîncene", 
din Bălțătești, din Ocea și Tîrgu 
Neamțului. Autobuze plecate de 
cu noapte din Bacău aduseră 
lume felurită.

Și, deodată, cerul se făcu, abia 
acum, de iarnă și începu să cadă |jj 
zăpadă. Și ninse alb peste lume...
și se prinse zăpada, nu se 1 
iar oamenii, cîți se aflau acolo, 
se bucurară.

Intră pe rînd î 
capetele sub ușorii scunzi. In 
soba veche ard la foc viu bușteni 
potrivit tăiați. Și în cea mai tul
burătoare tăcere, de-a lungul pe
retelui de la răsărit și al pereți
lor de la miazănoapte și miazăzi,

expoziții 
romîne. Cuvîntul de

Ï]
lume j li 
topi, j j

în casă, înclină j jj
Hi

fliîy
•X X X IGeorge BĂLĂIȚĂ T

(Continuare în pag. Il-a)

Pe meleaguri ieșene
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jijj In săptămînă care a trecut, 
ji!| zilnic au avut loc la cluburile în- 
i!ÎI treprinderilor, la casele raionale 
01j de cultură și la căminele cultu- 

rale din regiunea Iași simpo- 
illl zioane și seri literare consacrate 

comemorării a 75 de ani de la 
jjll moartea lui Ion Creangă. Revista 
LI „lașul literar" a publicat un nu- 
I: I ■' ‘ '
u

deschisă în sala Victoria., La Tea- 0j! 
trul Național „Vasile Alecsandri" |j|] a avut loc o adunare festivă. IP 
In fața celor aproape 1 000 de j |j

a Palatului R.P. Romîne, a avut loc deschiderea unei 
„Ion Creangă", organizată de Muzeul literaturii 

acad. D. Panaitescu 
vizitării expoziției

Foto : S. Cristian

a fost rostit de
:ius. In clișeu : un aspect din timpul

»

măr festiv — „Omagiu lui Ion 
Creangă".

Manifestările din cadrul „Zile
lor Ion Creangă" au culminat 
ieri cu un pelerinaj la bojdeuca 
din dealul Țicăului, devenită casă 
memorială. De asemenea, nu- i tj meroși oameni ai muncii, grupuri 

IL) mari de elevi, studenți, militari au 
Il I vizitat expoziția „Ion Creangă"

spectatori a vorbit despre viața Li și opera scriitorului prof. univ. 0 
Constantin Ciopraga. Mai mulți !< 
actori au citit din operele lui Ion Ț 
Creangă și au prezentat actul 1 i 
din piesa „Ochiul babei", drama- f 
tizare după povestirea „Soacra 
cu trei nurori".

Manifestările zilei de duminică 
s-au încheiat cu depwnerea de 
coroane de flori la mormîntul ! 
scriitorului. \

Rotonda sălii mici a Palatului R. P. Ro
mîne a devenit, după ce găzduise în 
vară amintirea lui Mihai Eminescu, o in
cintă închinată lui Creangă.

Humuleșfeanul ar fi zîmbit cu zîmbe- 
ful din portretul de la bojdeucă sfiit și 
copleșit de atîta cinste.

Somptuoasele scări de marmură te 
conduc la „casa părintească“, iar . pere
ții fastuoși, ca și plafoanele cu siucării 
bogate și cu lumină fluorescentă, în
chid în perimetrul lor amintirea celui 
mai sărac, și umilit scriitor romîn, țăra
nul Ion Creangă. Pe Smaranda ar fi po
didit-o plînsul și n-ar fi cutezat să intre. 
N-ar fi cutezat să calce acest prag nici 
Ștefan a Petrii Ciubotariu din Humu- 
lești, tatăl artistului, gospodar așezat, 
neștiutor de carte, om prea vremuit de 
necazuri ca să creadă în eresuri 
vedenii de basm, potrivite doar cu 
dirile feciorului său.

Și totuși desfinul lui Creangă, 
fecior al mulțimilor necăjite, este
finul unui erou de basm. Cine ar fi cre
zut că, spunîndu-i din leagăn poveștile, 
mama, această Smarandă legendară, îi 
punea de fapt feciorului în mînă o nă
framă fermecată cu care acest Ion, ca 
și viteazul Făt-Frumos, avea să ajungă 
în eternitate?: „Ieși, copile, cu părul bă
lan, afară și rîde la soare, doar s-a în
drepta vremea I Și vremea se îndrepta 
după rîsul meu...“.

Vremile s-au schimbat' altfel, cheile 
basmului deschid porți numai în basm. 
Istoria s-a mișcaf prin truda și lupfa

și în 
isco-

acest 
des-

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii“ |

grea a mulțimilor, dar rîsul lui Creangă, 
în fond rîsul ionic al acestor mulțimi, 
a însoțit această luptă pînă la deplina 
înseninare a vremii, cînd soarele a ieșit 
și pentru cei ai lui. Cît datorăm acestui 
rîs sănătos și feajăr, proaspăt ca și ozo
nul din Munții Neamțului, limpede ca 
și Ozana, „cea frumos ' curgătoare și 
limpede ca cristalul", tare și parfumat 
ca și un vin de soi ales, n-o vom pu
tea măsura lesne, esența lui fiind gea
mănă cu înseși voia bună, curajul, cheful 
de a trăi, înțelepciunea, specifice po
porului romîn.

Deci Creangă s-a instalat la Palat!
„Zestrea“ cu care a poposit aici, după 

75 de ani — în incinta expoziției co
memorative deschisă ieri — e o zestre 
de om sărac, definitorie pentru desti
nul unui artist ieșit din rîndurile celor 
mulți, bogat numai prin tezaurul închis 
într-o carte. „Dar și sărac așa ca în anul 
acesta...“. Vizitatorii vor trebui să comple
teze cu emoția, cu amintirea, cu cunoaș
terea directă, ceea ce „inventarul" 
Humuleșteanului sugerează doar, cu o 
artă a sugestiei proprie numai artei lui. 
Fotografii, fotocopii după scrisori, do
cumente, manuscrise, ediții rare și edi
ții de masă, ediții în limbi străine, ilus
trații inspirate de opera lui și totuși o 
zestre care ar putea foarte bine încape 
și în casa Smarandei din Humulești, și 
în bojdeuca din Țicău.

Paul ANGHEL

(Continuare în pag. II-a)
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BANCA ÎNTREPRINDERILE
PATRU SOLUȚII
PENTRU DOUÀ PROBLEMEDe la un an la altul, colectivul u- zinei noastre utilizează credite sporite pentru lucrări de mică mecanizare. Ce probleme pune creditarea și finanțarea acestor lucrări ? Actualele instrucțiuni condiționează a- cordarea creditelor de existența în întreprinderi a materialelor necesare. Dar nu totdeauna uzina dispune de aceste materiale. Cînd prezentăm băncii documentația tehnico-econo- mică, e nevoie, potrivit dispozițiu- nilor în vigoare, să facem dovada existenței contractelor încheiate cu furnizorii de materiale. în cazul cînd lucrarea de mică mecanizare constă în achiziționarea unui utilaj, uzina nu-1 poate comanda și contracta decît dacă are finanțarea asigurată. Cum aceste utilaje se pot procura numai pe bază de repartiții, aici lucrurile încep să se complice. Iată cum două dispoziții se bat cap fin cap. Este evident că o asemenea situație paradoxală nu stimulează întreprinderile în introducerea pe scară largă a micii mecanizări.

Consider că metodologia de acor
dare a creditelor de mică mecani
zare poate fi îmbunătățită. Cum ar trebui să procedeze, după părerea mea, organele bancare ? înaintea prezentării de către întreprinderi a documentației tehnico-economice complete pentru lucrări de mică mecanizare, organele Băncii de Stat să dea un aviz favorabil de principiu, întreprinderea, avînd acest a- viz, ar putea să solicite repartițiile de utilaje. La or editare ar trebui să se aibă’ în vedere termene cît mai apropiate de executare a lucrărilor, pentru a da întreprinderii posibili

tatea să-și procure materiale. în a- cest fel multe luciări ar putea fi realizate într-un termen scurt. După depunerea documentației complete, banca ar putea să aprobe fără nici o rezervă deschiderea finanțării.O problemă asupra căreia aș vrea să insist mai mult privește creditarea temporară a unor stocuri supra- normative de materii prime și materiale. Cauzele care au dus în uzina noastră la formarea acestor stocuri se datoresc aprovizionării neritmice, schimbării unor soluții constructive în cursul executării produselor și procurării unor materiale în vederea executării de mașini și utilaje tehnologice, la care beneficiarii au renunțat pe parcurs. Pentru diminuarea stocurilor supra- normative s-au luat unele măsuri: a fost confruntat stocul existent cu necesitățile producției, reducîndu-se sau anulîndu-se comenzile de materiale care duceau în mod sigur la formarea unor noi stocuri supranormative, s-au întocmit și prezentat direcției generale din minister liste de materiale disponibile. Deși ne așteptam să realizăm o reducere substanțială a stocurilor, totuși sprijinul forului tutelar a influențat prea puțin descreșterea lor. Baza de desfacere nr. 1 din București a stabilit, împreună cu conducerea uzinei, formele pentru preluarea unor materiale în valoare de aproximativ 1 000 000 lei. Dar, pînă la urmă, din motive pe care nu le cunoaștem, baza a renunțat la ele. Stocurile supranormative au crescut față de â- nul trecut cu 11 la sută, uzina noastră fiind nevoită să plătească sume

însemnate drept dobînzi penaliza- toâre.în această situație, trebuia găsită o soluție. Conducerea uzinei și organele băncii au socotit că se poate recurge la creditarea temporară a stocurilor supranormative, ceea ce însă nu a soluționat problema definitiv. La expirarea scadenței creditele au fost rambursate, dar stocurile n-au fost lichidate în întregime. Au crescut în mod nejustificat supranormativele necreditate și aceasta s-a reflectat în mărirea împrumuturilor restante, garantate de forul tutelar. Am fi putut evita această situație ? Neîndoielnic, da. Dacă direcția generală ar fi găsit posibilități pentru repartizarea materialelor aflate în stocuri supra- normative, în uzina noastră altele ar fi fost rezultatele. Cred că și organele bancare erau în măsură să intervină operativ, prompt. Părerea 
mea este că ar fi util să se anali
zeze posibilitatea de a se acorda în
treprinderii un plafon final de cre
dite. De altfel, noi am solicitat a- ceasta filialei băncii, dar pînă în prezent nu am primit răspuns. Mai ales că modalitatea în vigoare de a- cordare a creditelor prevede alocarea acestui plafon.Penalizările plătite pentru stocurile supranormative diminuează în mare măsură economiile realizate prin reducerea prețului, de cost, beneficiile. Propunerea mea de a se aloca acest plafon final de credite nu este singura soluție și, poate, nici cea mai eficientă. Dar, oricum, găsirea unor căi pentru reducerea stocurilor supranormative și perfecționarea metodologiei de creditare a acestora, pînă la lichidarea lor, merită întreaga atenție.

Nicolae VATĂU 
contabil-șef al uzinelor 
„Grivița roșie“ București

xere talenteDouă

amplă și

Programe de

progra- 
in fafa

a recitalului, te- 
a oferit un pro- 
progresele consi-

Spiess 
emisiu-

„Amicul Fritz“ și 
pufin interesante

soprană îi sînt deopotrivă deschise. 
Artista este înzestrată cu o tehnică a 
cîntului remarcabilă, cu dicțiune clară 
în diferite limbi. Din programul va
riat, menit să pună în valoare realele 
calităfi ale cîntărefei — în afara arii
lor de operă, elocvente pentru apti
tudinile vocale — aria din „Johannes 
Passion“ de Bach, liedul „Fiul muzelor" 
de Schubert, piesele „Obîrșii“ de Pas
cal Bentoiu și „El vito" de Joaquin Nin 
au marcat în modul cel mai convingă-

cultural
La numai citeva săptămîni după tor capacitatea cîntărefei de a se adap- 

competifia internafională de la Bucu- ta la stiluri și genuri diferite, înțelege- 
rești, ' doi'''' j"
„George Enescu“ din acest an au ob
ținut cele două premii întîi ale con
cursului de la Toulouse. Această, con
firmare succesivă de valori .este, fără 
îndoială, ^promițătoare pentru dezvol
tarea celor doi artiști, care, zilele tre
cute, au susținut un recital cu 
me de tipul celor prezentate 
juriilor de concurs.

Dacă pe tenorul Ludovic 
spectacolele publice, mai ales 
nile de televiziune și radio, l-au făcut 
cunoscut în ultimii ani, mezzosoprana 
ieșeană Viorica Cortez-Guguianu con
stituie pentru publicul Capitalei un 
nume nou, care în lumina ultimelor sale 
realizări merită să fie reținut. Dubla 
laureată se impune printr-o voce de bună 
calitate în toate registrele, 
fără fisuri, astfel că rolurile de soprană 
dramatică, precum și cele de mezzo
soprana îi sînt deopotrivă

'dintre laUfeații' concursului rea și sensibilitatea unui artist de un vi
guros talent. Din repertoriul artistei cred 
că ar fi putut lipsi melodii epigonice ca 
aceea de Cortese sau arii comune de 
operă ca acelea din 
„Favorita" — prea 
-muzical.

In partea a doua 
norul Ludovic Spiess 
gram care a reliefat 
derabile pe care artistul le-a făcut în 
ultima vreme în ce privește aprofun
darea sensurilor partiturii, disciplinarea 
cîntului și lărgirea orizontului muzical. 
Lumea liedului, cu bogăfia ei de fru
museți, îi este acum accesibilă și 
Spiess reușește să creeze momente de 
intensă trăire, de mare finețe, comu- 
nicînd auditoriului direct și convingă
tor emo|ia. După părerea mea, Spiess 
ar trebui să dea o atenție mai mare 
problemelor de emisie vocală, calităfii 
și dozajului ei.

Nu putem încheia rîndurile de față 
fără a menfiona confribufia plină de 
muzicalitate, de discreție a acompania
toarei — pianista Victoria Ștefănescu.

Recitalul celor doi laureați a apărut 
ca manifestarea promițătoare a unor ta
lente aparținînd școlii noastre de can
to, școală care aproape în fiecare an 
se manifestă cu autoritate în competi
ții internationale.

Radu GHECtU

CREDITAREA
Șl NORMATIVELE

stră- mai

Urmărirea modului de corelare a tuturor secțiunilor de plan, atît în cadrul sarcinilor stabilite Ia începutul anului, cît și datorită anumitor schimbări intervenite în cursul realizării planului este un obiectiv important al controlului bancar în întreprinderi. Instrumentul utilizat în exercitarea acestui control este graficul de încasări și plăți — o „oglindă“ a activității financiare a uzinei. El stă. la baza creditării procesului de producție. Prevederile acestui grafic constituie, totodată, pentru uzină, punctul de pornire în întocmirea planului de credite.întreprinderea noastră s-a duit să planifice creditele cîtjudicios, încît ele să reflecte în mod real nevoile producției, să asigure utilizarea cu eficiență sporită a mijloacelor materiale și bănești. Și în această privință pot spune că uzina a primit un sprijin prețios din partea organelor bancare. Datorită însă metodologiei cam greoaie de a- cordare a creditelor, apar uneori cazuri cînd aceste planuri nu reflectă situația de fapt, schimbările intervenite în activitatea întreprinderii. De ce ? Potrivit metodologiei în vigoare, planul de credite trebuie depus la bancă cu 40 de zile înaintea începerii unui trimestru. Din cauza acestei metodologii, cererile suplimentare sau renunțările la credite parcurg o cale mult prea lungă. Aceasta cu atît mai mult în situația modificării sarcinilor de producție ale întreprinderii. Așa se explică de ce creditele rămîn uneori neutilizate, iar alteori se înregistrează un plus sau un „gol“ de mijloace bănești. După părerea mea, actualei 
metodologii este necesar să i se adu
că anumite îmbunătățiri pentru ca 
toate modificările în volumul cre
ditelor să fie cuprinse mai opera-

tiv în planul prezentat băncii. Cred că ar trebui examinată și posibilitatea perfecționării metodologiei referitoare la aprovizionarea tehni- co-materială. După părerea mea, organele bancare ar trebui să crediteze înainte de toate plățile pentru aprovizionarea cu materii prime și materiale. Necesitatea acestui mod de creditare reiese de altfel din graficul de încasări și plăți. întreprinderile furnizoare ar putea să încaseze mai repede sumele ce li se cuvin pentru livrările făcute, iar cefe beneficiare ar putea evita trecerea lor la împrumuturi restante.îmbunătățirea continuă a activității economice a întreprinderilor este strîns legată de creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. Și. în această privință sînt încă posibilități nevalorificate. Aș vrea să relev, pe scurt, importanța stabilirii unui normativ rațional de produse finite întrucît mărimea acestui normativ influențează nemijlocit utilizarea judicioasă a mijloacelor circulante. Ce am constatat din practica noastră? Un normativ prea mare poate atrage după sine nerea- lizarea de către întreprindere, în cel mai scurt timp, a producției fabricate (livrarea și încasarea contravalorii acesteia) și, în cele din urmă, poate îngreuna obținerea beneficiului planificat. Aceasta constituie însă numai o latură a problemei. Un normativ de produse finite prea larg provoacă uneori imobilizări de mijloace bănești. De aceea, nu întîm- plător la baza unei recente analize întreprinse de către conducerea uzinei noastre împreună ou organele bancare a stat ideea reducerii volumului acestui normativ. La ce rezultat s-a ajuns ? Micșorîndu-se cu o singură zi termenul de introducere a documentelor spre decontare în

bancă, au fost eliberate fonduri de peste 1 000 000 lei, ceea ce s-a reflectat pozitiv în creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante.
Nu sînt lipsite de importanță nici 

alte probleme pe care noi le-am pu
tea soluționa cu sprijinul organelor 
noastre tutelare și bancare. Despre ce este vorba? Metodologia în vigoare prevede calcularea normativului materialelor diverse (nenominalizate) în funcție de viteza medie de rotație a celor de bază (nominalizate) — în cazul uzinei noastre diferite produse chimice, ou o viteză de rotație foarte mare: 2,3 sau 4 zile. Cum sfera acestor materiale diverse cuprinde cîteva mii de articole, îți cantități reduse, nedirijate, este evident că ele nu se pot procura la intervale atît de mici. La a- ceasta se mai adaugă și faptul că din grupa lor fac parte și materialele de întreținere — într-un larg sortiment — care trebuie să existe în permanență în depozitele întreprinderii. Ca urmare a acestor indicații necorespunzătoare de stabilire a normativului de materiale diverse, uzina a avut deseori imobilizări de fonduri și greutăți financiare. Consider că și instrucțiunile după care se determină efortul propriu al unei întreprinderi, în realizarea beneficiului peste plan, nu sînt suficient de precise, dînd naștere la confuzii și diferite interpretări. Organele tutelare și cele ale Băncii de stat nu pot spune că noi nu am ridicat aceste probleme. Dar, de fiecare dată ne-au răspuns: „a- ceasta este metodologia“. După părerea mea, ar fi în folosul întreprinderilor dacă aceste cîteva probleme ar fi studiate, în scopul revizuirii metodologiei.Firește, în cele menționate mai sus, ne-am spus punctul nostru de vedere. S-ar putea ca alți economiști să aibă și alte păreri.

Soare VEȘCĂ
contabil șef al uzinelor 
„Danubiana“ București

Săptămîna trecută publicul bucureș- 
tean iubitor de muzică a avut prilejul 
să asculte două concerte simfonice cu

prime audiții 
programe alcătuite din lucrări în pri
mă audiție.

Orchestra de cameră condusă de Paul 
Popescu a prezentat mai multe lu
crări de Haendel: două concerti grossi 
din seria opus 3 și concertul pentru 
orgă și orchestră nr. 10, precum și lu
crări contemporane apar|inînd școlii 
vieneze.

Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii condusă de losif Conta a inter
pretat Simfonia divertisment K.V. 138 de 
Mozart, poemul vocal simfonic pentru 
bariton și orchestră „Noapte de au
gust” de Doru Popovici, Concertul pen
tru pian și orchestră de André Jolivet 
și Cinci piese pentru orchestră de 
Schönberg.

în recitalul extraordinar dat 
joi seara în sala Ateneului 
R. P. Romine, cunoscuta pianistă 
franceză Monique de la Brii- 
cholïerie a interpretat sonate de 
Beethoven, Clementi și Chopin, 
precum și lucrări de Schumann, 
Saini-Saëns și Debussy. Sîmbătă 
seara și duminică dimineața, 
pianista franceză a fost solista 
celor două concerte alo Filar
monicii, dirijate de Mircea Ba- 
sarab, în cadrul cărora a cîntat 
Concertul pentru pian și orches
tră nr. 5 de Saint-Saëns.

în fotografie : Monique de la 
Bruchollerie inierpretînd acest 
concert.

FILME NOI
PE ECRANE

SCBISOBI CÄTBE „SCÎNTEIA“
Propaganda tehnică Scrisoare

La uzina noastră se folosesc în ca
drul propagandei tehnice forme va
riate, eficiente. Remarcăm, între al
tele, comunicările cu caracter tehnic 
organizate bilunar în cadrul servi
ciilor tehnice, conferințele pe teme 
tehnice și economice care au loc lu
nar în secții, serile tematice și sim
pozioanele tehnice, concursurile „Cine 
știe meserie, răspunde“, sesiunile teh- 
nico-științifice etc. Dintre conferin
țele urmărite cu mult interes amin
tim : „Metode moderne de mare pre
cizie și înaltă productivitate utilizate 
la prelucrarea pieselor prin așchiere“, 
„Metode înaintate de sudare a meta
lelor în mediul protector de bioxid 
de carbon". In cadrul serviciilor teh
nice se popularizează noutățile puhli-

cate în revistele de specialitate, se 
fac expuneri despre metodele care 
contribuie la îmbunătățirea calității 
produselor și la ridicarea nivelului 
tehnic al producției.

Propaganda tehnică contribuie în 
însemnată măsură la ridicarea nivelu
lui profesional al muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor uzinei. Anul a- 
cesta, la cabinetul tehnic au fost în
registrate 512 propuneri de îmbună
tățiri tehnice. Prin aplicarea a 285 
dintre ele se realizează economii an- 
tecalculate în valodre de peste 
8 000 000 lei.

Ion SMEU
tehnician
Uzinele „Progresul“-Bräila

de mulțumire
Sînt muncitor ceramist la Fabrica de 

țigle și cărămidă din Urziceni. Cu diva 
timp în urmă, din neatenție, mi-am 
prins mina la presa la care lucrez ; de
getele mi-au fost zdrobite. 1n clipa 
aceea am crezut că voi rămîne fără 
degete sau chiar mai rău. Adunînd os 
cu os, medicul chirurg Vasile Ciobanu de 
la spitalul unificat Urziceni mi-a refăcut 
mina și a pus-o în ghips. După un timp 
am început să-mi simt degetele, să le 
mișc. Voi putea să-mi reiau locul de 
muncă. Ii mulțumesc din adîncul inimii.

Tudorache SIANU 
muncitor ceramist

Ciucurencu — scurt-metraj reali
zat de studioul „Al. Sahia" (scena
riul și regia — Erich Nussbaum ; 
imaginea — Const. Ionescu-Tonciu; 
muzica — Anatol Vieiu). începînd 
cu o imagine din atelierul cunoscu
tului artist, pe care-1 surprinde în 
fața șevaletului, filmul prilejuiește 
o incursiune în creația pictorului, 
trecerea în revistă a unora dintre 
operele sale cele mai reprezentati
ve. Acest scurt-metraj este cuplat 
cu filmul artistic :

Judecătorul de minori — produc
ție a studiourilor din R.' F. Germa
nă. Actorul Heinz Rühmann (prota
gonistul filmului „Omul trece 
prin zid”) joacă de astădată rolul 
unui magistrat aflat față-n față cu 
delicatele șl complicatele proble
me ale dellcvenței juvenile.

Sălbaticii de pe rîul morțil — 
este un documentar de lung metraj 
realizat de cinematografia suede
ză. Realizatorul (T. Anderberg, cu
noscut publicului nostru ca autor al 
filmului „Anaconda') aduce pe 
ecran aspecte filmate în timpul ex
pediției conduse de Rolf Blomberg 
de-a lungul fluviului Amazon.

★
Semnalăm prezentarea In reluare 

a filmului „Roșu și negru", după 
celebrul roman al lui Stendhal (fil
mul a fost realizat în anul 1954 de 
regizorul Claude Autant-Lara). Este 
un prilej de a-1 revedea pe regre
tatul Gérard Philippe într-una din 
creațiile sale memorabile.

Pentru noul
Unul dintre cele mai frumoase car

tiere din Capitală este, fără îndoială, 
și cel din șoseaua Giurgiului Aici s-nu 
dat în folosință aproximativ 5 000 de 
apartamente, complexe comerciale și 
unele obiective social-culturale. In
tr-un cuvînt, un cartier nou, cu a- 
proape tot ce trebuie pentru aprovi
zionarea și deservirea celor 20 000 de 
locatari. Aici se tărăgănează însă 
unele remedieri pe care construc
torii sînt obligați să le execute 
într-un anumit termen. Deși se 
știe că peste vreo lună expiră ter-

cartier
menții de garanție, constructorii 
(I.C.M. 2 și I.M.I.) nu au efectuat 
pînă în prezent verificările la apar
tamente. Or, există defecte care tre
buie remediate la unele instalații sani
tare și de încălzire, la hidrofoare, in
stalații electrice. Materialele și gră
mezile de pămînt aflate încă în ju
rul blocurilor, unele drumuri de ac
ces neterminate îngreunează circula
ția locatarilor.

I.T.B.-ul a fost sesizat de multă 
vreme că acest cartier nu dispune de

suficiente mijloace de transport în 
comun. Dar pînă în prezent nu a dat 
urmare nici uneia din propunerile fă
cute. Nici I.A.L. din raionul Nicolae 
Bălcescu nu a întreprins nimic pentțu 
soluționarea vreuneia din problemele 
amintite.

Așteptăm ca Sfatul popular al Ca
pitalei și sfatul popular raional să ia 
măsurile cuvenite pentru înlăturarea 
neajunsurilor existente în acest car
tier.

Comitetul unic al Complexului 
de blocuri „Progresii l'',.. șos.. 
Giurgiului nr. 76—116

TEATRE : Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică: „I. L. Căra- 
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : In lu
mea apelor 
ric-muzical ...
Carnaval la Tănase — 
olul artistic al. C.C.S. 
59) : O carte despre 
rele 20),.

CINEMATOGRAFE :
pentru ecran panoramic : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—1'4). Sălbaticii de pe rîul 
morții- — cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru nr 2). Diavolul deșertului : Lu
ceafărul (Bd. 1848 nr. 6), București (Bd. 
6 Martie nr. 6), Feroviar (Calea Griviței 
nr.. 80), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118). 
Confidentul doamnelor : Carpațl (Bd. 
Magheru’ nr. 29). Judecătorul de minori: 
Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Excelsior 
(B-dul 1 Mai nr. 174), Volga (Șos. I. Pin- 
tilie nr. 61). Climate — cinemascop : Fes
tival ,(Bd. 6 Martie nr. 14), Grivița (Ca
fea Griviței — Podul Băsărăb); Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Elena din Trola 
— cinemascop : Victoria (Bd. 6 Măr-

— (orele 20). Teatrul sati- 
,,C. Tănase“ (sala Savoy).: 

(orele 20). Ansam- 
(Str. Lipscani nr. 
frumusețe — (o-

Mai multe expoziții deschise în luna decembrie în Capitală cu
prind lucrări ale unor artiști plastici din țara noastră. în prima sa ex
poziție personală (deschisă la Galeriile din bd. Magheru), Marius Ci- 
lievici înfățișează publicului picturi în ulei, mai ales portrete, compo
ziții, peisaje, flori și natură statică. La prima expoziție personală se 
află și Antoneta Georgescu Binder care prezentă, tot în sala amintită, 
portrete, peisaje etc. Pictorul Aurel Cojan a expus la Galeriile din j
Caloa Victoriei acuarele și desene în iuș, cu o tematică variată. In 
clișeu : „Portret de inginer la studiu" de M. Cilievici.

Concertele săptămînii
ATENEUL R. P. ROMÎNE —
Miercuri, 23 decembrie, ora 20 — 

Orchestra simfonică a Cinematogra
fiei, condusă de C. Bugeanu. Lucrări 
de Paul Hindemith (prime audiții): 
Concertul filarmonic, „Cele patru tem
peramente“.— concert.-pentru pian și 
orchestră (solistă Liana Șerbescu) și 
Dansuri simfonice.

Sîmbătă, 26 decembrie, ora 20 — 
Orchestra Filarmonicii „George Enes- 
cu“, dirijată de Paul Popescu. în pro
gram : Mișcare simfonică de Liviu 
Glodeanu, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Brahms (solist Ștefan 
Ruha) și Simfonia a IV-a („Tragica“) 
de Schubert. Concertul se va repeta 
duminică, 27 decembrie, Ia ora 11.

STUDIOUL RADIOTELE VIZIU
NII — joi, 24 decembrie, ora 19,50 — 
Orchestra simfonică a Radioteleviziu-

nii, condusă de dirijorul Pavle Despalj 
(R.S.F. Iugoslavia). Programul cuprin
de Concerto grosso de Ruben Rădică 
(primă audiție), Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Șostakovici (so
list Radu Aldulescu) și Simfonia în re 
minor dé ■'César Franck, ••■•o ■

SALA PALATULUI R.P. ROMÏNE 
— sîmbătă, 26 decembrie, ora 20 — 
Ansamblul artistic U.T.M. prezintă 
spectacolul muzical-coregrafic „Tine
rețe, ani de aur“. Programul este al
cătuit din lucrări corale (corul este di
rijat de Marin .Constantin), muzică 
populară (orchestră condusă de Ionel 
Budișteănu și. Sergiu Eremia), muzică 
ușoară (formația dirijată de George 
Grigoriu) și dansuri (coregrafia : Tilde 
Urseanu și Th. Vasilescu). Regia este 
semnată de N. ' Frunzetti, iar scenogra
fia de Traian Nițescu.

Creangă, la Palat
(Urmare din pag. I-a)

Dar am observat, de la primii pași, 
că vizitatorul, pelerin pios al marii 
umbre a lui Ion, se angajează înfr-un 
mut și semnificativ dialog cu Humuleș- 
teanul, instantaneu cu atingerea acestor 
documente și mărturii. Casa copilăriei 
e așa cum o știm, iar panoul fotografic 
de mari dimensiuni care o reprezintă 
provoacă în minte, ca într-o vrajă, lo
godna cu textul șoptit parcă la ureche: 
„Stau cîfe-o dată și-mi aduc aminte, ce 
vremi și ce oameni...“

Te muți cu pasul și cu gîndul pe Va
lea Ozanei, apoi la Fălticeni, apoi la 
lași, urmînd treaptă cu treaptă drumul 
pieptiș al acestui Ion, pînă unde pasul 
lui se oprește, definitiv, ca să calce în 
veșnicia cea mare, împlinind de-abia de 
aici înainte destinul lui Făt Frumos. O 
probează nu destinul omului, ci destinul 
cărților lui, în cei 75 de ani de la stin
gere, dintre care ultimii îl leagă pe 
Creangă cu întreaga lume. II citesc fran
cezi și englezi, îl citesc ruși și arabi, îl 
citesc scandinavi și australieni. E poate 
ciudat, dar harabaua lui Moș Nechifor 
Cofcariu circulă acum în pampasurile 
sud-américane și în zonele polare, în 

■timp ce Harap Alb calcă cu pas de poș
te meridiane și paralele, mări și țări. 
Povestea caprei cu trei iezi desfată co
pilul omenirii, aducîndu-i pe obraz zîm- 
betui soarelui de sub Ceahlău.

Rememorarea unui scriitor e un 
locviu al cititorului cu sine însuși.

co

Cărțile sînt mufe, așezate pe catifea 
în vitrine, dar ca și niște partituri mu
zicale ele cîntă, destăinuindu-și vraja 
fiecăruia dintre privitori. E un sobor de 
taină, un priveghi la căpătîiul amintirii 
marelui povestitor. Ar fi trebuit să fie 
aici și Moș Ion Roafă, și Moș Nechifor 
Coțcariu, și Popa Duhuj și năzdrăvanii 
din Harap Alb. S-ar fi cuvenit să intre, 
în sălile palatului, cu ciubotele lor grele 
de pămînf, în straiele de șiac ale ță
ranilor de acum o sută de ani. Să in
tre, să tacă sau să sporovăiască în tai
nă, după o veche datină. Ei intră de 
fapt. Ii aduce de mînă cititorul. Nu s-a 
efectuat o anchetă, dar e sigur că mii 
și mii de oameni îl știu pe Ion Crean
gă pe de rost. Expoziția comemorativă 
e o dovadă, prin afluența și reculege
rea ei. Privirile ating parcă niște clape 
care deșteaptă în memorie, cu fidelita
tea marii iubiri, o întreagă muzică știu
tă. Vizitatorul e dornic să se întîlneas- 
că iarăși cu ea. O ascultă, răsfoind car
tea în gînd. Și se întoarce acasă, înfio
rat, ca să deschidă cartea aevea, deși 
o știe pe de rost...

De ceî E o carte unică, o carte cu 
care se începe o bibliotecă și o viată. 
Ea nu lipsește din nici o bibliotecă și 
din nici o viață. E cartea copilăriei la 
romîni.

Și mai are cititorul un motiv de emo
ției Vizitîndu-I pe Creangă la Palat, în 
ajunul zilei de 30 Decembrie, intră aici 
ca la el acasă.

Pokrinaj 
la Humulești
(Urmare din pag. I-a)

se reculeg bătrînii humuleșteni. 
Sînt : Dumitru Irimia. din Deleni 
și Chiriac Nicolae a Petrii din 
Vatra Satului și Cojocaru Elena 
din Deleni și Cojocaru Dumitru 
din Bejeni. Anii lor, adunați, a- 
jung aproape la 300.

De pe prispa lipită cu palma, 
poetul Dumitru Corbea vorbește 
despre viața și opera lui Ion 
Creangă. Intîmplări de mult 
știute aduc lumină nouă în ochii 
oamenilor. Ziua ajunge, la jumă
tate. Copiii din Humulești văd 
pe scena, căminului cultural „Ca
pra cu trei iezi", spectacol sus
ținut de colectivul Teatrului 
păpuși din Bacău. Iar in sala 
festivități 
„simpozion Creangă", urmat 
lecturi ale actorilor băcăoani 
de un concert de muzică popu
lară al Filarmonicii din Bacău.

Ziua cade spre asfințit. Oame
nii continuă să treacă prin casa 
și lumea Amintirilor de la Hu
mulești. Zăpada se bate sub pasul 
lor, în ograda în care timpul a 
ținut minte totul. O talangă, un 
bici legendar fulgerat peste iarnă, 
un fluier, un buhai surd, un plu- 
gușor despre împăratul Traian și 
despre lumina zilelor de azi, toate 
acestea se aud, cheamă Anul Nou, 
peste ninsoarea continuă, în 
seara venită treptat.

se desfășoară

de 
de 
un 
de 
și

tie nr. 7). Casa neterminată: Central 
(Bd. 6 Martie, nr. 2), Moșilor (Calea Mo
șilor nr. 221). Cartouche — cinemascop : 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). încurcă
tură blestemată : Union (Str. 13 Decem- 
brie nr. 5-r-7), Rahova (Calea Rahovei nr. 
118). Program pentru copii: Doina (str. 
Doamnei rir. '9 —’. rüleazä numai dimi
neața). Ivallo : Doina (Str. ’ Doamnei nr. 
9), Miorița (Calea' Moșilor nr. 127), Cos
mos (Sos. Pantelimoh nr. 89). Vacanță 
cu Minka — Feerie nocturnă : Timpuri 
Noi. (Bd. 6 Martie nr. 18). Ghinionistul : 
Giulești (Calea Giulești ni-. 56), Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155). Dragoste la zero gra
de : (înfrățirea între popoare (Bd. Bucu- 
reștii-Noi). Jocuri întrerupte : Cultural 
(Piața I. Pintilie nr. 2). Hatari (ambele 
serii)': Dacia (Calea Griviței nr. 137). 
Musafiri eludați pe muntele de gheață : 
Crîngașl (Șos. Crîngașl nr. 42), Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Hamlet — cine
mascop : Bucegl (Bd. 1 Mal nr. 57). 
Există un asemenea flăcău : Unirea (Bd. 
1 Mai nr. 143). Șapte ani de căsnicie — 
cinemascop : Tomis (Calea Văcărești nr.

21). 30 de ani de veselie : Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22), Progresul (Șos. Giurgiu
lui nr. 3). Teama : Vitan (Calea Dudești 
nr. 97), Colentina (Șos. Colentina nr. 84). 
1944 — XX — 1964 — Raid prin cinema
tografie : Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 
221). 40 de minute pînă în zori : Popular 
(Str. Mătăsari nr. 31). Sedusă și abando
nată : Arta (Calea Călărași nr. 153), Pa
cea (Bd. Libertății nr. 70—72). Comoara 
din Vadul Vechi : Viitorul (Str. M. Emi- 
nescu nr. 127)1 Maria: Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu). 
Liră (Calea 13 Septembrie nr. 196). Ve
selie la Acapulco : Floreasca (Str. J. S. 
Bach nr. 2). Ziua fericirii.— cinemascop: 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). 
Doi în stepă : Cotrohenl (Str. Cotroceni 
nr. 9).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru școlari : Știți 
să socotiți ? 19,40 — Filmul artistic Cabo
tinul. 21,25 — Artiști amatori în studio. 
21,55 — Telesport. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologio.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost umedă, 

cu cerul mai mult acoperit. Au căzut 
precipitații temporare sub formă de 
ploaie, care în jumătatea de nord-eșt a 
țării s-au transformat în lapoviță și 
ninsoare. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între minus 3 grade la Rădăuți și 12 
grade la Oravița. în București : Vremea 
a fost umedă cu cerul mai mult no ros 
și au căzut ploi temporare. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a atins 
6 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 decembrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. Vînt moderat din 
nord-est cu unele intensificări pînă la 
tare în sud-estul țării. Temperatura în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, Iar maximele 
intre minus 2 și plus 8 grade, local mai 
coborîte în nordul țării. In București : 
vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în ușoară scădere,



Nr. 6477 Pag. 3S C î N T E I A
SBSKfl8KSBBEBKK«EEaUSRnaiBniSnmQ

«55^

^OSÖCKX»

BASCHET J.a jjuljgjat p^ma parțe
a campionatului feminin

Campionatul 
de șah 
după 15 runde

FOTBAL Meci frumos
dar fără goluri

Derbiul ețapei : Știința bucurești — Rapid 59-52

HANDBALIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI

0 veritabilă
finală

ROMÎNIA

Dacă, prin absurd, un spectator 
neavizat ar fi urmărit aseară „pe 
viu" sau pe micul ecran, disputa 
handbaliștilor romîni și cehoslovaci, 
el ar fi putut crede că asistă la un 
meci pentru titlul suprem. In fond, 
era de așteptat ca lucrurile să se 
petreacă astfel. Se întîlneău două 
dintre protagonistele ultimelor edi
ții ale campionatelor mondiale, 
două reprezentative animate de o 
veche rivalitate sportivă, de o legi
timă și reciprocă dorință de a în
vinge. Confirmînd succesele de la 
Dortmund și Praga, campionii lu
mii au izbutit să-și adjudece vic
toria, de astă dată pe teren propriu, 
în fața unui public entuziast — 
care, la drept vorbind, a trecut prin 
destule emoții.

Foarte crispați, în acest debut de 
partidă, băieții noștri s-au angrenat 
intr-o veritabilă cursă de urmărire, 
fiind conduși în permanență cu un 
punct-două, dar — amănunt demn 
de reținut — neîngăduind adversa
rilor să acumuleze avantaj substan
țial. Și dacă Redl, în zi slabă, a 
primit aproape tot ce i s-a tras, re
plica „artileriei grele" Ivănescu- 
Nica-Hnat-Costache, dirijată cu 
mînă de maestru de inegalabilul 
Mozer, a echilibrat situația.

In sfîrșit, iată și acel moment psi
hologic, inerent, pare-se, oricărui der
bi care se respectă : cînd mai rămă
seseră cîteva minute pînă la pauză, 
gazdele sesizează o oarecare obo
seală în ritmul septetului opus, a- 
pașă energic pe, accelerator și reu
șesc — pe lingă egalarea mult aș
teptată — un activ de trei puncte, 
hotărîtoare, precum s-a văzut.

Revirimentul valoroșilor parteneri, 
în frunte cu bombardierii Havlik, 
Herman și Duda nu va izbuti să in
verseze raportul de forțe ; ca și în 
confruntarea, din primăvară, liderii 
handbalului mondial au știut să con
struiască o barieră de protecție care 
i-a pus la adăpost de orice surpriză. 
Merită evidențiate, în această parte 
a jocului, intervențiile lui Bogolea, 
tehnica oaspeților, adevărați jon
gleri cu balonul, arbitrajul larg — 
însă corect și foarte elegant — al 
domnului Lerch, care n-a dezmințit 
proverbiala neutralitate elvețiană...

Dan DEȘLIU

In sala sporturilor Floreasca, plină pînă 
la refuz, a avut loc aseară partida amica
lă de handbal dintre echipele masculine 
ale Romîniei și Cehoslovaciei. Sportivii 
noștri, care dețin titlul mondial, au pres
tat un joc valoros, reușind să se impună 
în fața redutabililor lor adversari, cotați, 
de asemenea, printre cei mai buni din 
lume. Partida — aprig disputată și de un 
bun nivel tehnic — s-a încheiat cu vic
toria echipei romîne: scor 19—17 (la 
pauză 12—9).

Formația noastră a deschis scorul, însă 
imediat oaspeții au egalat; ei au condus 
apoi pînă către sfîrșitul primei reprize. 
Revenirea puternică a handbaliștilor noștri 
a produs însă schimbări pe tabela de 
marcaj. Pînă la pauză echipa romînă a 
egalat și a preluat conducerea, pe care 
n-a mai cedat-o. Cu această ocazie an
trenorii noștri au introdus pe teren și o 
serie de jucători tineri, cu mai puțină ex
periență. Dintre ei s-a remarcat, îndeo
sebi 
de mai 
ale 
nimerit de multe ori ținta. De altfel Nica 
a înscris cele mai multe puncte (5) și 
Hnat, Mozer, Ivănescu, binecunoscuți pen
tru valoarea lor, și-au adus o substanția
lă contribuție la finalizarea acțiunilor 
ofensive, fiecare dintre ei înscriind cîte 
patru puncte.

Oaspeții, cu o formație bine pregătită, 
s-au evidențiat printr-o bună tehnică indi
viduală, prin șuturi puternice, surprinză
toare. Cel mai eficace jucător a fost Her
man, autor a 6 puncte.

Amatorii de baschet bucureșteni au 
avut prilejul să asiste la patru din me
ciurile etapei finale a primei părți de 
campionat, între care și întîlnirea for
mațiilor Știința București și. Rapid, ac
tuale fruntașe ale clasamentului. Victo
ria studentelor cu 59—52 (34—29) apare 
poate surprinzătoare, știut fiind că 
echipa Rapid era neînvinsă pînă acum. 
Ieri, baschetbalistele de la Știința con
duceau după 7 minute de joc cu 12—2; 
în schimb rapidistele „au prelungit“ 
emotivitatea pe aproape tot parcursul 
meciului. Înfrîngerea Rapidului devine 
lesne de înțeles în aceste condiții.

Rezultatele în celelalte partide : Vo
ința București — Știința Cluj 48—46, 
Constructorul — Voința Brașov 70—61, 
Progresul — Voința Oradea 68—-36 și 
Ș.S.E. Constanța — Mureșul Tg. Mureș 
44-—56. După 9 etape, pe primele 
locuri în clasament se află Știința 
București și Rapid, cu cîte 17 p., ur
mate de Mureșul Tg. Mureș și Voința 
București cu cîte 15 p.

în timpul meciurilor disputate ieri 
în sala Floreasca, antrenorul L. Vasi- 
lescu ne-a împărtășit cîteva scurte im
presii asupra comportării echipelor fe
minine în actualul campionat : „Este 
de remarcat în primul rînd apariția — 
deși în măsură insuficientă încă — a 
unor tinere jucătoare talentate la o se
rie de formații (Știința Cluj, Voința 
Brașov, Rapid). Din păcate, și în acest 
an persistă caracterul întîmplător al ac
țiunilor, utilizarea unui număr redus de 
procedee. După

constă în insuficienta pregătire fizică 
tehnică : viteza de alergare și de execu
ție, lipsa de îndemînare, de precizie, 
precum și lipsa de combativitate. Pri
mele 3—4 echipe acordă importanță 
maximă doar întîlnirilor dintre ele, deși 
lucrul acesta le-a pus uneori în situații 
dificile (de pildă Știința București în 
meciurile cu Mureșul Tg. Mureș 
Voința București).

VOLEI Rezultatele
de seri

Și

Și

Dinamo București —
3—0 (neprezentare),

părerea mea, cauza

MASCULIN : 
Minerul Bihor
Progresul București — Știința Calați 
0—3, Minerul Baia Mare — Steaua 
București 3—2, Știința Cluj — 
C.S.M.S. Iași 3—1, Tractorul Brașov — 
Știința Timișoara 3—0, Petrolul Plo
iești — Farul Constanța 3—1; Con
structorul Brăila — Rapid București 
0—3. FEMININ : C. P. București — 
Metalul București 3—0, Știința Bucu
rești — Știința Cluj 1—3, Rapid Bucu
rești — Partizanul roșu Brașov 3—1, 
Progresul București — Farul Constanța 
0—3, C.S.M. Cluj — Dinamo Bucu
rești 0-—3, C.S.M. Sibiu — Voința 
Craiova 3—0.

Nica
SUS 

cărui

(surprins ■ în fotografia
într-o acțiune ofensivă), 

șuturi la poartă și-au oară boxerii clubuluiPentru a 6-a
Dinamo București au cucerit titlul de 
campioni republicani pe echipe. După 
cum se știe, sîmbătă seara, în finala 
popularei competiții Dinamo București 
a întrecut cu 25—14 pe Steaua.

Privită însă clin punct de vedere teh- 
nic-spectacular, reuniunea finală, în 
care au evoluat unii dintre cei mai 
valoroși boxeri din țară, n-a corespuns 
așteptărilor. Publicul spectator a fost 
surprins mai ales de evoluția sub posi
bilități a boxerilor de la Steaua. Ade
vărul este că majoritatea pugiliștilor

„Semigreii" Monea (stingă) și Trandaiir

sîmbătă seara
pregătiți de antrenorul Gh. Fiat au ară
tat mai întîi o lipsă de condiție fizică, 
cedînd în 4 întîlniri înainte de limită 
(Vanea, Vișinescu, Popoacă și Tranda
fir). în goană după victorie cu orice 
preț, antrenorul echipei Steaua s-a ha
zardat făcînd o serie de treceri ale unor 
boxeri de la o categorie la alta pe baza 
„slăbirii artificiale“, fapt care a dăunat 
considerabil și a scăzut capacitatea de 
rezistență a acestora. Lipsit de energia 
caracteristică, Dinu a pierdut de jus
tețe meciul cu M. Dumitrescu. Campio
nul țării n-a avut resurse fizice în ul
timul rund și n-a știut să profite de 
oboseala dinamovistului prin impunerea 
unui ritm caracteristic calității sale de 
„puncheur“.

La rîndul său antrenorul C. Nour n-a 
prezentat la „cocoș“ un boxer de prima 
mînă. C. Dincă s-a dovedit un element 
insuficient pregătit, mai ales pentru o 
finală de campionat. A surprins în mod 
deosebit atitudinea cu totul reprobabilă 
a lui D. Davidescu (cat. muscă) care de 
două ori a simulat după brek că este 
ko pentru a duce în eroare oficialii me
ciului. în legătură cu decizia din meciul 
Vanea—Crudu trebuie arătat că arbi
trul s-a pripit descalificîndu-1 direct pe 
Vanea.

Considerăm că în astfel de întîlniri 
se putea apela la un arbitru neutru in
ternațional, fapt care ar fi evitat o serie 
de manifestări nesportive ca cele de 
sîmbătă seara.

Duminică, în partidele din runda a 15-a, au fost înregistrate următoarele rezultate: Ciocîltea — Stanciu 1—0„ Szabo — Șiiteu 1—0, Gavrilă — Bozdoghină 0—1, Gheorghiu — Voiculescu 1—0; partidele Neamțu — Radovici, Pușcașu — Nacu, Partoș — Reicher, Mititelu — Pavlov și Alexandrescu—Günsberger s-au Șuta încheiat cu remiză, iar partida — Soos a fost întreruptă.
★în fiecare seară, printre cei care urmăresc la fața locului desfășurarea partidelor din turneul final al campionatului republican de șah, se află și campionul țării, Teodor Ghi- țescu. L-am solicitat să ne răspundă la cîteva întrebări.— Ce va impresionat 

în cele 15 runde pe care 
mărit ?— Jocul frumos și practicat de marea majoritate a fi- naliștilor, partidele pline de conținut creator pe care aceștia le realizează. Este cu adevărat o finală valoroasă. Dintre jucători îmi plac foarte mult Florin Gheorghiu care, cu toate că în acest an a fost solicitat în diferite confruntări internaționale, dovedește o mare forță de joc, Szabo și Soos, care se zintă nesperat de bine.

— Care partide v-au plăcut 
mult ?— Stanciu-Gheorghiu, prin lansat de „negru“, și Ciocîltea-Ale- această din de

mai mult 
le-ați ur-interesant

pre-
maiata-cui original Soos-Gheorghiu xandrescu. In partidă, atacul ne-a amintit de cîltea.

— Cui acordați 
șanse de cîștig ?— în ordine : Gheorghiu, Soos și Ciocîltea.

urmă mat al albului adevăratul Cio-cele mai mari

„V-a plăcut meciul Rapid — Steaua?“. 
Ieri, după terminarea partidei dintre cele 
două fruntașe ale clasamentului am cău
tat să facem o anchetă-fulger. In gene
ral, numeroși spectatori, cu care am stat 
de vorbă în tribunele stadionului „23 
August1', au răspuns afirmativ. Intîlnirea 
a avut într-adevăr o desfășurare antre
nantă, ambele echipe, dar mai ales Ra
pidul, au luptat cu însuflețire pentru un 
rezultat favorabil. Și calitatea jocului 
poate fi apreciată ca satisfăcătoare, dacă 
ținem seamă că terenul, îmbibat de apă, 
n-a permis un control sigur al mingei in- 
comodînd și alergarea.

Rapidișfii au căutat mai mult victoria, 
pe cînd Steaua a mizat (și s-a compor
tat ca atare) pe un rezultat egal. Aces
tea au și fost motivele pentru care în 
majoritatea timpului Rapidul a atacat in
sistent și a șutat des la poarta lui Ere- 
mia. De altfel, la începutul partidei echi
pa giuleșteană a avut cîteva mari ocazii. 
La două din ele portarul liderilor a apă
rat cu siguranță, iar la o altă fază ofen
sivă (în min. 22) mingea trimisă puternic 
cu capul de C. Dan a lovit bara. Și în 
repriza secundă Rapidul a fost pe punc
tul de a marca, însă, în ultima instanță, 
apărătorii adverși au salvat situația. Din 
păcate, nu toți jucătorii echipei Steaua

au înțeles să-și dispute corect, cavale
rește întîietatea la balon. Dumbravă, Pe- 
tescu, Kozka au faultat dur, chiar peri
culos.

Steaua a pus accent pe defensivă, dar 
n-a neglijat incursiunile în careul opus. 
Contraatacurile, lansate în special prin 
Crăiniceanu și Pavlovici, au dat mult de 
lucru apărării feroviare. Moiroc, Dan Coe, 
Greavu, Lupescu au intervenit prompt, 
întotdeauna înaintea adversarilor direcți.

CLASA MEN TUL
Steaua ii 7 4 0 21 : 6 18
Rapid 12 7 3 2 17 : 7 17
Dinamo Buc. 11 8 0 3 24 :11 16
C.S.M.S. 13 6 2 5 17 :18 14
Petrolul 13 5 3 5 16 :13 13
Farul 13 5 3 5 14 :17 13
Steagul roșu 12 4 4 4 14 : 8 12
Știința Cluj 13 4 4 5 21 :18 12
Crișul 13 3 6 4 11 : 12 12
U.T.A. 13 4 4 5 16 : 21 12
Dinamo Pitești 13 4 3 6 16 : 20 11
Știința Craiova 13 4 3 6 11 : 22 11
Minerul 13 3 2 8 13 : 24 8
Progresul 13 1 5 7 6 :20 7

||

înconjurat de coechipieri și adversari, portarul Andrei stopează o ac
țiune a înaintașilor de la Steaua

SPORTUL PESTE HOTARE
„Grivifa Roșie 
învingătoare în Franja

ti

Echipa de rugbi Grivița Roșie 
București și-a început duminică tur
neul în Franța, jucînd la Auch cu 
selecționata orașului. Rugbiștii ro- 
mîni au terminat învingători cu sco
rul de 11—8.

neînvinși competiția. în deschidere, 
Budapesta a dispus cu 5—0 (1—0;
3—0; 1—0) de Belgrad.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

fotbal. Ieri, în meci retur, echipa lui 
Pele a terminat la egalitate (0—0) cu 
Flamengo Rio de Janeiro. învingători 
în primul joc, cu 4—1, fotbaliștii de la 
Santos au intrat în posesia trofeului.

Peste 60 000 de spectatori au urmă
rit duminică la Istanbul meciul inter
national de fotbal Turcia — Bulgaria. 
Scor 0—0.

T » Cupa Dunării“ a revenit
hocheistilor bucureșteni

’ 5

SOFIA 20 (Agerpres). — Duminică 
la Sofia echipa reprezentativă de ho
chei pe gheață a orașului București a 
cucerit pentru a treia oară „Cupa Du
nării“. In ultima partidă, hocheiștii 
bucureșteni au învins cu scorul de 
5—0 (1—0 ; 3—0; 1—0) echipa orașu
lui Sofia. Punctele au fost realizate 
de Varga (2), Calamar, Ștefanov și 
Szabo. Efocheiștii romîni au terminat

o Peste 2 000 de spectatori au urmă
rit la Lyon meciul internațional mas
culin de baschet dintre echipele A. S. 
Villeurbanne și formația M.C.A. din 
Londra din cadrul „Cupei campionilor 
europeni“ Echipa franceză a învins cu 
91—40 (43—13) și s-a calificat pentru 
turul următor.

© în competiția feminină a C.C.E., 
Blue Stars Amsterdam a dispus cu 
scorul de 59—39 (34—12) de Creff Ma
drid. Baschetbalistele olandeze, care 
cîștigaseră și primul joc, s-au calificat 
pentru etapa următoare a competiției.

© La Geneva, în „Cupa campionilor 
europeni“ la voiei (masculin), Galata- 
saray Istanbul a învins cu 3—0 (15—5; 
15—11; 15—0) pe Servette Geneva.

o în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni“ Ia handbal (masculin), Grassho- 
pers Zurich a întrecut, pe teren pro
priu, cu 20—15 (12—8) pe Atletico Ma
drid. Returul va avea loc la Madrid.

PE TERENURILE DE FOTBAL
Pentru a patra oară, echipa F. 

Santos a cîștigat „Cupa Braziliei"
C. 
la

PRONOSPORT
Concursul nr. 51 din 20

Rapid—Steaua
Turcia—R. P. Bulgaria
Fiorentina—Internazionale 
Milan—Bologna
Atalanta—Lanerossi
Cagliari—Foggia
Mantova—Messina
Sampdoria—Lazio
Torino—Catania
Varese—Genoa
Roma—Juventus
Spal—Padova

decembrie
(0-0) X
(0-0) X
(2-2) X
(3—1) 1
(1—0) 1
(0—1) 2
(2-0) 1
(0—0) X
(2—1) 1
(2—2) X
(1-1) X
(0-0) X

Rubrica sportivă organizată de
Ion DUMITRIU 

Constantin ANI 
Foto: S. CRISTIAN

Fiecare gospodărie colectivă 

o unitate puternic dëzvoltàtâ
VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

(Urmare din pag. I-a)rele, a realizat, in primele trei trimestre ale acestui an, venituri bănești cu aproape 600 000 lei mai mari față de vît își propuseseră colectiviștii. Gospodăria colectivă „30 Decembrie“ din comuna Lisa, raionul Zimnicea, a depășit producția, pe care colectiviștii și-au propus să o obțină, la porumb cu 33 la sută, la floarea-soarelui cu 43 la sută, precum și la alte culturi. Este deosebit de important că asemenea sporuri de producție au fost realizate nu de gospodării izolate, ci de raioane în care numeroase gospodării obțineau recolte scăzute. In raionul Drăgănești Vlașca producția medie la hectar este anul acesta mai mare cu 491 kg la grîu și 519 kg la porumb față de 1961, în raionul Videle — cu 267 kg grîu și 296 kg porumb, iar în raionul Titu — cu 301 kg grîu și 519 kg porumb.Socotim valoroasă experiența comitetelor raionale de partid Zimnicea, Turnu Măgurele, Lehliu, Videle, Slobozia care, pe baza comparării activității unor unități cu posibilități asemănătoare, dar cu rezultate diferite, au scos în evidență direcția în care trebuie să-și orienteze activitatea comitetele de partid din gospodăriile colective, consiliile de conducere. La discutarea în adunările generale ale colectiviștilor a propunerilor de îmbunătățire a activității gospodăriilor colective respective au fost invitați specialiști a- gricoli de la Consiliul Superior al A- griculturii, I.C.C.P.T. — Fundulea I.C.C.A., I.C.Z., de la consiliile agricole regional și raionale, membri ai comitetelor de partid și ai consiliilor de conducere din alte unități vecine, ceea ce a făcut posibilă adoptarea celor mai judicioase măsuri. Secretarii comitetelor raionale de partid iau parte la principalele adunări generale de partid și ședințe ale comitetelor de partid, membrii consiliilor agricole sprijină aplicarea diferitelor metode agrotehnice recomandate, economiștii ajută la organizarea producției și a muncii. Ansamblul măsurilor aplicate a contribuit ca cea mai mare parte a 

gospodăriilor colective mai slab dezvoltate să se consolideze.Aceste rezultate contrastează cu situația din unele gospodării colective din raioanele Giurgiu, Răcari și Oltenița, care nu obțin încă producții la nivelul posibilităților existente. Explicația : ajutorul insuficient dat organizațiilor de bază din gospodăriile colective de către comitetele raionale de partid, de instructorii teritoriali, lipsa unei îndrumări concrete acordate de consiliile agricole raionale consiliilor de conducere ale gospodăriilor colective privind organizarea mai bună a muncii, a- plicarea metodelor agrozootehnice.Unul din factorii principali de care depinde consolidarea economică a gospodăriilor colective este îmbogățirea continuă a cunoștințelor profesionale ale colectiviștilor. De aceea comitetul regional și comitetele raionale de partid manifestă o grijă deosebită pentru desfășurarea învățămîntului agrozootehnic, la care participă anul acesta aproape 200 000 lucrători din agricultura regiunii ; consiliile agricole, organizațiile de partid se îngrijesc îndeaproape de calitatea lecțiilor, de asigurarea unei strînse legături a acestora cu nevoile producției, de buna folosire a materialului didactic.Comitetul regional de partid acordă o mare atenție răspîndirii sistematice a experienței înaintate ä gospodăriilor colective fruntașe și rezultatelor valoroase ale institutelor și stațiunilor de cercetări. Noi am desprins concluziile necesare din critica făcută de conferința regională de partid referitor la manifestările de formalism în acest domeniu, concretizate în marele număr de consfătuiri organizate, fără ca ele să fie însă urmate întotdeauna de preocuparea pentru aplicarea în practică a metodelor înaintate. Eficacitatea unei acțiuni bine chibzuite desfășurate în acest domeniu este ilustrată de inițiativa luată la începutul anului de consiliul a- gricol regional și ziarul „Steagul roșu“ orivind organizarea unui schimb de experiență între gospodăriile colective „23 August“ și „Drumul belșugului“, ambele din co

muna Bragadiru, raionul Zimnicea. Bazat pe o temeinică cunoaștere a situației economice a celor două unități, schimbul de experiență a reliefat cauzele dezvoltării lor inegale, deși dispun de condiții asemănătoare. In timp ce G.A.C. „23 August" a ajuns anul trecut la 221 950 lei fond de bază la 100 de hectare, cealaltă gospodărie colectivă înregistrase numai 105 800 lei. Pe baza propunerilor făcute în cadrul discuțiilor, la ferma de vaci a gospodăriei cu rezultate mai slabe, s-au lotizat animalele după rasă și greutate, furajarea lor se face după rații mai bine întocmite, se ține o strictă evidență a producției animaliere, au fost repartizați să lucreze în acest sector colectiviști harnici și pricepuți Care este astăzi situația la această gospodărie ? Numai în 10 luni ale anului S-a obținut cu 330 litri lapte în medie mai mult de la fiecare vacă furajată decît s-a realizat în cursul întregului an 1963; la cultura porumbului producția la, hectar este cu 800 kg mai mare decît anul trecut; veniturile bănești ale colectivei vor fi mai mari cu 1 milion față de anul precedent, iar avansurile bănești s-au dublat. Comitetul regional de partid a recomandat ca această acțiune, desfășurată sub lozinca .Fiecare G.A.C. — o unitate dezvoltată“ să fie extinsă .în toate raioanele regiunii. în raioanele Titu, Lehliu. Roșiori. Turnu ' Măgurele, Urziceni, Slobozia, colective trimise de comitetele raionale de partid și consiliile agricole au dat'frn ajutor competent consiliilor de conducere în analizarea activității -economiCo- financiare a gospodăriilor. și îmbunătățirea muncii în unitățile mai slab dezvoltate.Militînd pentru perfecționarea metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, generaltzînd experiența înaintată, vom acorda un sprijin tot mai puternic gospodăriilor colective pentru continua lor consolidare economico-organizatori- că, sarcină de cea mai mare însemnătate în cadrul programului de înflorire a agriculturii socialiste stabilit de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

Noi tipuri de
In R. P. Chineză a început producția 

în serie a unor noi tipuri de mașini a- 
gricole. Printre acestea se află o ma
șină de nivelare a terenurilor, remor
cată de un tractor de 54 CP; ea ni
velează zilnic peste trei hectare. 
Prin schimbarea unghiului de înclinare 
a cuțitului, mașina poate săpa canale 
de irigare. O altă mașină este aceea 
folosită la răspîndirea insecticidelor. 
Ea este înzestrată cu o instalație 
pentru prepararea soluțiilor insecticide, 
care pot fi răspîndite pe o rază de 
15 m. Noua mașină este folosită în
deosebi la culturile de orez.

Institutul de cercetări în problemele 
mecanizării din provincia Liaonin a 
construit pentru experimentare un culti- 
vator-pășitor destinat culturilor de orez. 
Acționat de un motor de 3 CP, el cu
răță buruienile și afinează pămîntul ps 
o suprafață de 3,3 ha în opt ore. Cul
tivatorul poate fi, de asemenea, adap-

HOTEL CU 12 ETAJE
Recent, la Praga a fost dat în folo

sință un hotel cu 12 etaje și aproape 
600 locuri, al doilea ca mărime din 
capitala Cehoslovaciei. Pe acoperișul lui 
a fost amenajată o terasă, de pe care 
vizitatorii pot admira orașul. Noua clă
dire va dispune de un restaurant și o 
cafenea a căror construcție va fi ter, 
minată anul viitor.

120 000 de televizoare 
în HOMă Irai

In primele trei trimestre, întreprinde
rile electrotehnice din Iugoslavia au 
produs pentru populație 120 000 de 
televizoare.

Anul viitor, fabrica de aparate de 
radio din Zagreb, Combinatul electro
tehnic din Niș și trei întreprinderi din 
orașul Kranj vor produce 275 000 de 
televizoare.

mașini agricole
tat pentru nivelarea solului, semănat, 
săpat șanțuri, împrăștierea îngrășăminte
lor etc.

Expoziție 
de arta plastică

La Ulan Bator s-a deschis o expozi
ție de pictură, gravură și sculptură, 
în care sînt prezentate peste 300 de 
lucrări Anul acesta, la expoziție par
ticipă peste 100 de artiști plastici din 
întreaga țară. Alături de lucrările de 
artă ale unor artiști plastici cunoscuți 
sînt prezentate tablourile și sculpturile 
unor artiști amatori. Tema principală a 
lucrărilor expuse o constituie făurirea 
vieții noi pe pămîntul mongol.

La Institutul de automatică al Academiei de Științe din R.S.S. Kirghiză 
a fost elaborată o metodă de control rapid al conținutului de plumb 

în minereul de bază, cu ajutorul radiațiilor nucleare

Corespondență din Varșovia

Porțelanul din Cmielöw
Orășelul Cmielôw dm ținutul 

Kieleczyznie (R. P. Polonă) are 
doar cîteva mii de locuitori ; dar, 
cum spun localnicii, el este o ca
pitală — aceea a porțelanului 
polonez.

De un veac și jumătate, triun
ghiularul „C“ gravat pe articolele 
de porțelan, fie ele artistice sau 
de menaj, constituie nu numai 
marca fabricii, ci și un însemn al 
înaltei calități, al măiestriei celor 
din Cmielöw.

încă de la sfîrșitul secolului al 
XIV-lea, începe aci, din generație 
în generație, să se dezvolte arta 
olăritului ; în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea se produc 
obiecte de gresie și majolică, ca 
mai tîrziu micile ateliere de olărit 
să se unifice, creînd bazele unei 

importante manufacturi de olărit 
în care faianța ocupa primul loc. 
Abia după anul 1800 cînd la 
Cmielöw lucrau 60 de mește
șugari a început fabricarea obiec
telor de porțelan. 40 de ani mai 
tîrziu, porțelanul de Cmielöw era 
cunoscut și apreciat peste hotare, o- 
biecte produse fiind premiate la ex
pozițiile din Paris și Philadelphia.

In primii ani ai puterii populare 
fabrica avea 1300 lucrători și pro
ducea anual 1600 tone articole de 
porțelan, din care 10 la sută pentru 
export. Azi, datorită reconstruirii 
și modernizării întreprinderii, pro
ducția cunoaște un spor conti
nuu. în acțiunea de înnoire, cele 
mai importante transformări le-a 
cunoscut procesul de producție. 
Principalele instalații — cuptoa
rele rotunde pentru obținerea por
țelanului — sînt azi încălzite cu 
gaze sau curent electric, ceea ce le 
dă un randament sporit. A început 
să fie mecanizat procesul de faso
nare a produselor. Avantajul aces
tei operațiuni este evident. De pil
dă, în timp ce un muncitor cu înal
tă calificare poate fasona zilnic cel 
mult 700 farfurii, mașina fasonează 
in opt ore peste 2 000. Se prevede, 
de asemenea, introducerea benzii 
rulante pentru producerea în se
rie a unor articole cerute în can
tități mari.

Firește, acolo unde fantezia și 
zptitudinile artistului sînt chema
te să înfrumusețeze obiectul — 
este vorba de ornamentație și de
sen — mecanizarea își găsește mai 
puțină aplicare. Pe fiecare obiect, 
menit a fi nu numai util, dar și a 
incinta ochiul, artistul își pune am
prenta pictînd motivul decorativ a- 
decvat Amintim că printre munci
torii de aci, urmași ai vechilor meș
teri olari, lucrează azi 30 de pictori.

Anul viitor producția fabricii ur
mează să depășească cele 2400 tone 
articole de porțelan realizate în 
prezent.

Gh. GHEORGHIȚĂ



Nr. 6477

Vietnamul de sud

0 NOUĂ LOVITURĂ DE STAT
MILITARĂ

SAIGON 20 (Ajgerpres). — Agențiile de presă informează că duminică dimineața forțele militare sud- vietnameze au înlăturat înaltul Consiliu Național al Vietnamului de sud, organism creat în luna septembrie pentru a stabili orientarea politică a acestei țări (și în special pentru a pregăti convocarea Congresului Național).Intr-o proclamație difuzată de postul de radio Saigon, Consiliul național al forțelor armate (recent constituit) acuză Înaltul Consiliu Național. de .activități ce, contravin „spiritului unității ' naționale“.’ In proclamație se precizează că forțele armate vor continua însă să acorde încredere șefului statului, Phan Khac Suu, și guvernului civil condus de Tran Van Huong.După cum subliniază agențiile de presă, autoritățile militare au procedat la arestarea a șapte din cei 17 membri ai înaltului Consiliu Național.Referindu-se la noua acțiune a militarilor sud-vietnamezi pentru a-și întări controlul în țară, agenția Reuter subliniază că aceasta a fost declanșată de refuzul înaltului Consiliu Național de a accepta ce-
Mitingul de la HanoiHANOI 20 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 4-a aniversări a înființării Frontului de eliberare din Vietnamul de sud, la Hanoi a avut loc un mare miting la care a luat cuvîntul Hoang Guoc Viet, membru al prezidiului Frontului Patriei din Vietnam. în cadrul mitingului a fost adoptată în unanimitate o rezoluție în care se exprimă sprijinul acordat Frontului de eliberare din Vietnamul de sud.
Demonstrații în S.U.A.NEW YORK 20 (Agerpres). — In mai multe orașe americane au avut loc sîmbătă demonstrații organizate de o serie de mișcări pacifiste împotriva sprijinului acordat de S.U.A. guvernului sud-vietnamez în lupta împotriva partizanilor. Demonstrațiile s-au desfășurat simultan la New York, Boston, Philadelphia, Chicago, San Francisco și în alte orașe. 

IMAGINI

DIN VIATA 
?

INTERNAȚIONALĂ
?

Aspect de la o demonstrație a tineretului care a avut loc la Roma, împotriva sosirii lui Chombe. In me 
dalion : cîteva „dovezi de simpatie" care și-au atins ținta

La stîrșitul Conferinței de la Brighton a Partidului laburist

Preotul suprem al budiștilor din 
Vietnamul de sud, Thich Cam Chau, 

escortat de un cercetaș

Discuții „strînse" în timpul tratativelor agricole ale țârilor Pieței comune. 
De la stingă la dreapta : Couve de Murville, ministrul de externe al 
Franței, Kurt Schmücker, ministrul vest-german al economiei, Edgard 
Pisani, ministrul francez al agriculturii, și Rolf Lahr, secretar de stat la 

Ministerul de Externe al R.F.G.

rerile lui Nguyen Khanh, conducătorul Consiliului forțelor armate și al „tinerilor generali“ de a pune în retragere un număr de 40 de generali și ofițeri superiori.Acțiunea conducătorilor militari sud-vietnamezi intervine după săp- tămîni de tensiune politică la Saigon, ca urmare a opoziției budiști- lor împotriva actualului guvern sud-vietnamez, acuzat de a folosi aceleași metode pe care le folosea fostul regim condus de Ngo Dinh Diem.
„Reajustare politică"?SAIGON 20 (Agerpres). — Nouă generali ai armatei sud-vietnameze, care au condus acțiunea de înlăturare a înaltului Consiliu Național al Vietnamului de sud, au organizat duminică după-amiază la Saigon o conferință de presă care „nu a reușit totuși — după cum afirmă agenția France Presse — să clarifice situația creată în urma revenirii forțelor armate pe scena politică a țării“. Generalii au declarat că „nu este vorba de o lovitură de stat ci doar de o reajustare politică“. Răs-r punzînd la întrebările cu privire la generalul Nguyen Khanh, ei au a- firmat că acesta „este foarte ocupat și reținut de probleme speciale“.In legătură cu atitudinea pe care o vor adopta conducătorii budiștilor față de înlăturarea înaltului Consiliu Național — acțiune calificată de ei drept „o lovitură de stat a generalilor“ — agenția citată relevă că deocamdată se constată o atitudine de expectativă. Din cercurile budiste s-a aflat că patru conducători budiști au fost arestați în cursul, zilei de duminică.Intr-o știre transmisă duminică seara din Saigon, agenția Associated Press relata că patru generali din așa-zisul grup al tinerilor generali păreau duminică a fi conducătorii Saigonului, la numai cîteva ore după înlăturarea înaltului Consiliu Național. Cei patru generali au avut duminică la prînz o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Saigon, Maxwell Taylor. După această convorbire, ei au refuzat să comenteze cele discutate. Nici din partea americană nu s-a comunicat nimic oficial asupra întrevederii.

Paris

Recomandările 
Consiliului 
vest-europeanPARIS 20 (Agerpres). — Sîmbătă s-au încheiat la Paris lucrările Comitetului ministerial al Consiliului vest-european, la care au participat miniștri de externe și parlametari ai celor 17 țări vest-europene — membre ale acestui organism.în comunicatul dat publicității cu acest prilej se arată că în cursul sesiunii au fost dezbătute : situația din Congo, relațiile Est-Vest, problema cipriotă, precum și chestiunea unificării politice a Europei occidentale.în problema situației din Congo se precizează că Consiliul a hotărît ca la momentul oportun să întreprindă un studiu în legătură cu acordarea unui ajutor economic și tehnic acestei țări.După cum menționează agenția Reuter, analizînd problema relațiilor Est-Vest, Consiliul a căzut de acord că trebuie să fie încurajate și intensificate relațiile dintre țările occidentale și cele socialiste.
Italia

«SECTELE
NU A FOST DESEMNAT

AL NOUĂLEA TUR DE SCRUTIN 
ARE LOC ASTĂZI

ROMA. — Ni se comunică telefo
nic că nici < după cel de-al optulea 
tur de scrutin, la care parlamentul 
italian a procedat duminică noaptea, 
nu a fost ales noul președinte al 
Republicii. Nici un candidat nu a în
trunit majoritatea necesară. (482 de 
voturi). Singura modificare impor
tantă intervenită la acest scrutin 
constă în abținerea de la vot a elec
torilor din partidele socialist, social
democrat și republican, în urma 
scrisorii prin care Saragat, candida
tul susținut de ei, și-a retras candi
datura.

Au obținut : Leone 312 voturi, 
Terracini 252 voturi, Fanfani 132 
voturi. Alți candidați au primit sub 
100 de voturi.

Al nouălea scrutin are loc luni la 
ora 11 (ora italiană).

Sesiunea Consiliului Consultativ
Politic Popular din R. P. ChinezăPEKIN 20 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, la 20 decembrie, la Pekin s-a deschis prima sesiune a celui de-al 4-lea Comitet pe întreaga Chină al Consiliului Consultativ Politic Popular, prezidată de premierul Ciu En-lai.Duminică dimineața a fost adoptată ordinea de zi și ales Prezidiul . sesiunii.Raportul privitor la activitatea
„DeclarațiaRIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). — Parlamentarii din 13 țări latino- americane, întruniți timp de cîteva zile la Lima, au adoptat, la încheierea dezbaterilor, un document intitulat „Declarația de la Lima“. A- ceastă declarație proclamă constituirea unui parlament latino-ameri-
Proiecte pentru 

Un nou canal între Pacific și Atlantic

comitetului a fost prezentat de Go Mo-jo, vicepreședinte al Consiliului Consultativ Politic Popular.■Aîn aceeași zi la Pekin și-a început lucrările ședința pregătitoare a primei sesiuni a Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină a celei de-a 3-a legislaturi, care urmează să se deschidă oficial la 21 decembrie.
de la Lima“can, care, după afirmațiile autorilor, ar avea drept scop îmbunătățirea relațiilor dintre țările continentului. Alte trei rezoluții aprobate de conferință spre a fi recomandate țărilor Americii Latine se referă la educația publică, dezvoltarea transporturilor și a turismului.

Construirea unui nou canal, care să lege 
Oceanul Pacific de Oceanul Atlantic, se 
află de mai multă vreme la ordinea zilei, 
mai ales după gravele incidente din zona 
Canalului Panama, petrecute cu un an în 
urmă.

Intr-un discurs televizat, ținut vineri, 
președintele S.U.A., L. Johnson, a arătat 
că actualul Canal de Panama nu mai face 
față nevoilor actuale ale navigației și ale 
comerțului mondial, fiind depășit din 
punct de vedere tehnic. El a cerut secre
tarului de stat, Dean Rusk, să ducă trata
tive cu toate guvernele țărilor interesate 
în realizarea unui nou canal. Din studiile 
făcute pînă acum există patru variante po
sibile pentru construirea unui canal la ni
velul mării — ele sînt marcate pe harta 
de mai sus: două tot pe teritoriul sfatu
lui Panama, una în Columbia și alta care 
ar traversa Nicaragua și o parte din Cos
ta Rica. Președintele S.U.A. a propus gu
vernului panamez să înceapă negocieri bi
laterale pentru încheierea unui tratat com
plet nou privind Canalul de Panama, tratat 
care ar urma să devină automat caduc o 
dată cu intrarea în funcțiune a noului ca
nal proiectat.

In cercurile interesate din Statele Unite 
se consideră că, după declarațiile pre
ședintelui Johnson, problema viitorului 
Canalului de Panama ar rămîne „deschi
să" chiar dacă acest vechi canal și-ar 
reduce importanța cînd un nou drum la 
nivelul mării ar fi realizat. Problemele ră
mase în suspensie în privința Canalului 
de Panama — scrie agenția A.F.P. — fi
gurează în capul listei la viitoarele trata
tive dintre S.U.A. și Panama. Statele Uni
te ar recunoaște suveranitatea statului Pa
nama asupra zonei canalului, dar acordul 
ar trebui să confirme dreptul S.U.A. de a 
administra canalul și de a-i asigura secu
ritatea.

Columbia, interesată în construirea unui 
canal pe' teritoriul țării sale, a arătat mi
nistrul lucrărilor publice al Columbiei, 
Thomas Casfrillon, consideră că cel mai 
bun traseu interoceanic este de-a lungul 
rîurilor columbiene Atrato și Truando.

Tratativele între diferitele țări din a- 
ceastă regiune, precum și studiile tehnice 
ce se efectuează în prezent permit să se 
tragă concluzia că, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, vor începe lucrările de con
strucție pentru realizarea noului canal in
teroceanic.

I- A.

DUPĂ SENTINȚA 
IN PROCESUL NOVAKVIENA 20 (Agerpres). — Procurorul Tribunalului din Viena, unde s-a judecat procesul criminalului nazist Novak, colaboratorul lui Eichman, a protestat în legătură cu sentința prea blinda pronunțată împotriva acestuia și a cerut revizuirea ei. După cum s-a mai anunțat, Novak a fost condamnat numai la 8 ani închisoare. Protestul procurorului va fi examinat de către Tribunalul suprem al Austriei.

Speculații ale presei britanice
• Primul ministru ar lua în considerație posibilitatea 
unor noi alegeri • Se pregătește partidul conser
vator pentru înlocuirea liderului ?LONDRA 20 (Agerpres). — în legătură cu dificultățile economice prin care trece în prezent Anglia, săptămînalul „Observer“ publică un articol în care afirmă că băncile engleze „sînt demoralizate de faptul că politica guvernamentală în domeniul productivității, al prețurilor și al veniturilor nu a avut efectul așteptat“. Ziarul relevă că primul ministru britanic ar lua „în considerație în mod serios posibilitatea unei noi consultări a țării prin intermediul unor noi alegeri generale, care ar urma să aibă loc la începutul anului viitor“. „Sporindu-și majoritatea, ca urmare a unoi' noi alegeri, scrie autorul articolului, guvernul ar avea șanse mai bune de a se menține la putere pe o perioadă de patru sau cinci ani, fapt care ar reduce tentația, în anumite cercuri financiare, de a specula asupra lirei sterline“... Ziarul își exprimă părerea că un sprijin masiv acordat primului ministru Wilson ar încuraja cercurile financiare de a colabora în vederea înlăturării actualelor dificultăți economice ale Angliei.Ziarul „Sunday Times“ (conservator), care se ocupă în ultimul său număr de noile dificultăți financiare ale țării, subliniază că, dacă depre
Corespondență telefonică

De ce a demisionat 
guvernul Kuweitului

Demisia guvernului din Kuweit 
condus de șeicul Sabah Salem Sa
bah a fost primită fără surprindere 
în cercurile politice din Orientul 
Mijlociu. între acest guvern și 
parlamentul Kuweitului exista de 
cîtăva vreme un conflict acut. în 
ședința inaugurală de marți a parla
mentului kuweitian, cînd președin
tele Adunării Naționale a cerut 
membrilor noului guvern să depună 
jurămîntul constituțional, 28 de depu- 
tați membri ai opoziției s-au sculat 
în picioare protestînd zgomotos. Ne- 
ținînd seama de aceasta, primul mi
nistru, șeicul Sabah Salem Sabah, a 
început să citească textul jurămîn- 
tului; atunci opoziția a părăsit sala. 
Președintele adunării a fost nevoit 
să suspende lucrările ședinței de
oarece numărul deputaților prezenți 
era inferior numărului minim pre
văzut de lege. Care este cauza a- 
cestui conflict dintre guvern și par
lament ?

După cum s-a anunțat, șeicul Sa
bah Salem Sabah a prezentat pen
tru prima dată emirului Abdulah as 
Salim al Sabah demisia guvernului 
la 30 noiembrie. Acțiunea a fost 
apreciată de unii observatori 
ca o încercare a aripii Salem a fa
miliei domnitoare de a-și întări do
minația asupra guvernului în detri
mentul celeilalte aripi (în Kuweit, 
denumit țară cu mai mult petrol de- 
cît apă, familia domnitoare s-a divi
zat în două clanuri — Salem și Ja
ber. Pînă acum reprezentanții celor 
două clanuri ocupau un număr egal 
de posturi în guvern). Judecind după 
compoziția noului guvern format tot 
de Sabah Salem Sabah la 6 decem
brie s-ar părea că acest raport de

SCURTE ȘTIRI
OTTAWA. Senatul canadian a 

aprobat proiectul privind insti
tuirea noului drapel național, adop
tat și de Camera Comunelor joi seara. 
Noul drapel este de culoare albă, cu 
o frunză roșie de arțat la mijloc și 
mărginit de dungi albastre. De ase
menea, pe fondul său este zugrăvită 
emblema „Union Jack“, simbolizînd 
apartenența Canadei la Common
wealth.

RIO DE JANEIRO. Tribunalul fe
deral suprem din Brazilia, întrunit în 
ultima sa ședință din acest an, a 
hotărît eliberarea a trei secretari ai 
fostului guvernator al statului Goias, 
Mauro Borges. Agenția Prensa Latina 
menționează însă că numeroase per
soane din statul Goias se mai află 
încă în închisori după intervenția 
trupelor guvernamentale în acest stat.

CAIRO. în dimineața zilei de 20 
decembrie, delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. condusă de A. N. 
Șelepin, care se află în R.A.U. la in
vitația Adunării Naționale a acestei 
țări, a făcut o vizită primului mi
nistru al R.A.U. Ali Sabri, precum și 
mareșalului Abdel Hakim Amer, prim- 
vicepreședinte al R.A.U., cu care a 
avut convorbiri. în aceeași zi, delega
ția sovietică a fost primită de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser.

SANTIAGO DE CHILE. Agenția 
Prensa Latina informează că moneda 
chiliană escudos a fost devalorizată. 
Potrivit anunțului Băncii centrale din 
Chile, cursul oficial al monedei chi
liene este în prezent de 2,70 escudos 
pentru un dolar.

LONDRA. La Londra a sosit A. 

rul S.U.A. din Cairo, Lucius Battle, 
cu prilejul căreia a primit un mesaj 
din partea președintelui Johnson. Zia
rul afirmă că acest mesaj se referă la 

Rapacki, ministrul de externe al Re- problema intervenției americano-bel-
publicii Populare Polone. El se va în- giene din Congo.

siunea care a intervenit în City-ul londonez va continua, acest lucru „va produce o nouă și inutilă criză a lirei sterline“. Ziarul subliniază că în prezent este necesar să se spulbere „două mituri periculoase“ — acela că guvernul s-ar opune cercurilor de afaceri și acela privind existența unei adevărate crize de devalorizare.
★Ziarul „Sunday Telegraph“ (conservator) anunță în numărul său de duminică că în cercurile conducătoare ale partidului conservator se vorbește tot mai mult de o înlocuire a actualului lider, sir Alec Douglas Home.Potrivit ziarului, conservatorii nu s-au pus încă de acord asupra alegerii eventualului succesor al lui Douglas Home. Ziarul menționează- ca personalități ale căror nume sînt luate în considerație în legătură cu posibila înlocuire a lui Home, pe Reginald Maudlïng, fostul ministru de finanțe în guvernul conservator, și pe Edward Heath, fostul ministru al comerțului, care se bucură de sprijin, atît în Parlament cît și în circumscripțiile electorale. Un alt nume care revine în atenția cercurilor politice este acela al lui Selwyn Lloyd.

forțe s-a modificat : clanul Jaber 
a pierdut două portofolii. Dar 
nu acesta a fost motivul invo
cat de opoziție. Cei 28 de de- 
putați, cărora li s-a alăturat și noul 
ministru al educației, Khaled el 
Massoud, au protestat împotriva fap
tului că un anumit număr de mi
niștri își păstrează și funcțiile pe 
care le au în cadrul consiliilor de 
administrație ale diferitelor societăți 
și companii, ceea ce este contrar 
constituției. în ședința parlamentului 
de care vorbeam mai sus, un depu
tat a dat citire articolului din con
stituție care interzice membrilor gu
vernului să cumuleze și alte funcții. 
Președintele parlamentului a decla
rat că o asemenea discuție nu este 
permisă decît după depunerea jură- 
mîntului. și în sprijinul acestei pă
reri a chemat pe un specialist în 
dreptul constituțional, care a confir
mat-o. După ce această opinie a 
fost anunțată deputaților, un mem
bru al guvernului ar fi ame
nințat strigînd : „Ori adunarea 
ne autorizează să depunem jură
mîntul, ori...". El a fost întrerupt 
de președinte care a cerut primului 
ministru să depună jurămîntul. Ce 
a urmat am relatat mai sus : ședința 
ă fost suspendată, iar două zile mai 
tîrziu guvernul și-a prezentat demi
sia. Primul ministru Sabah, care este 
în prezent și prinț moștenitor și con
duce treburile statului în lipsa emi
rului, aflat în India, a promis însă 
că va forma un nou guvern care 
să satisfacă majoritatea membrilor 
parlamentului.

Nicolae PLOPEANU
Cairo 20 decembrie.

tîlni cu primul ministru al Angliei, 
Harold Wilson, și cu ministrul aface
rilor externe englez, Patrick Gordon 
Walker.

BELGRAD. în cadrul emisiunii 
„Mari voci ale secolului“, programul 
postului de radio Belgrad 1 a cuprins, 
printre altele, o prezentare biografică 
a cîntărețului romîn Dan Iordăchescu 
și cîteva bucăți de muzică de operă 
interpretate de acesta.

NEW YORK. Agenția TASS anunță 
că între ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, și secre
tarul de stat al S.U.A., D. Rusk, a 
avut loc sîmbătă o întrevedere, cu 
prilejul căreia s-a continuat schimbul 
de păreri în diferite probleme inter
naționale, printre care cele referitoare 
la situația din Europa și la relațiile 
sovieto-americane.

ZANZIBAR. Președintele Republicii 
Tanzania, Julius Nyerere, a sosit sîm
bătă în Zanzibar, în prima sa vizită 
oficială de la unirea celor două țări.

NEW YORK. Forțele aeriene ame
ricane au lansat sîmbătă de la baza 
Vandenberg din California un nou sa
telit secret. Satelitul a fost plasat pe 
orbită cu ajutorul unei rachete de tip 
„Thor-Agena". Forțele aeriene nu au 
publicat nici un amănunt asupra 
tipului, sarciniloi și orbitei satelitului.

CAIRO. Ziarul egiptean „Al-Ahram" 
anunță că președintele Nasser a avut 
sîmbătă o întrevedere cu ambasado
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