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îndeplinirea planului anual
Unitățile Ministerului 
Industriei Metalurgice

Unitățile Ministerului Industriei 
Metalurgice și-au îndeplinit pla
nul producției mariă prevăzut pen
tru anul 1964 cu 12 zile înainte de 
termen. Prin realizările din acest 
an s-au atins nivelele medii de pro
ducție prevăzute pentru 1965 la 
fontă, laminate finite pline și țevi. 
Sporurile de producție înregistrate 
s-au obținut atît prin intrarea în 
funcțiune a unor noi capacități de 
producție la combinatele siderurgi
ce din Hunedoara și Reșița, Uzina 
metalurgică Iași, la întreprinderea 
de sîrmă, cuie și lanțuri de la Ga
lați, la Industria Sîrmei — Cîmpia 
Turzii și alte uzine siderurgice din 
țară, cît și prin sporirea productivi
tății muncii în primele 11 luni ale 
anului cu 3,9 la sută față de indi
cele planificat. O dată cu sporurile 
de producție realizate s-a obținut 
și o îmbunătățire calitativă a pro
ducției, s-au realizat numeroase 
mărci noi de oțeluri, a crescut pro
porția de oțeluri de calitate.

întreprinderile vor produce peste 
plan 1,3 milioane m p țesături de 
bumbac, 4 milioane bucăți trico
taje, confecții în valoare de 130 mi
lioane lei, 700 000 perechi încălță
minte și multe altele. S-a îmbo
gățit gama sortimentelor și s-a 
îmbunătățit calitatea produselor, 
în acest an au fost realizate 11 
milioane m p țesături de bumbac 
neșifonabile, aproape 3 milioane 
m p țesături subțiri de in tratate 
pentru reducerea șifonabilității ; 
ponderea încălțămintei coniecțio- 
nată în sisteme moderne (lipit, fle
xibil, vulcanizat) a sporit la 69 la 
sută. Sarcina de creștere a produc
tivității muncii se realizează în 
proporție de 101,6 la sută, ceea ce 
reprezintă o creștere de 9,2 la sută 
față de anul 1963.

Anina, întreprinderea minieră Boc
șa, combinatul siderurgic și uzina 
constructoare de mașini din Reșița, 
UCMMA Bocșa, uzinele mecanice 
și înțreprinderiie „Tehnometal" și 
„Electromotor" Timișoara, uzinele 
de reparat tractoare Arad și Timi
șoara, atelierele navale Orșova, în
treprinderea „Teba" Arad, IPROFIL 
Pîncota, Deta, Balta Sărată etc.

Sectorul de celuloză

Industria
de medicamente

Pe ansamblul regiunii
Banat

Folosind zilele bune de lucru 
în cîmp, mecanizatorii din gos
podăriile de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare continuă exe
cutarea arăturilor pe terenurile 
care vor fi însămînțate în primă
vară. Au terminat această lucra
re pe suprafețele prevăzute uni
tățile agricole socialiste din regiu
nile Galați, Ploiești, București, 
Oltenia, Bacău, Cluj, Iași. 
Sînt încă de arat suprafețe mai 
mari în regiunile Argeș, Brașov, 
Crișana și Hunedoara. Așa cum 
s-a subliniat și la recenta șe
dință plenară a Consiliului Su
perior al Agriculturii, se impune 
ca tractoarele să lucreze în con
tinuare pînă la realizarea inte
grală a suprafețelor prevăzute.

Paralel cu executarea arături- 
loț/ trebuie să se acorde im
portanța cuvenită revizuirii și 
reparării tuturor tractoarelor și 
mașinilor agricole care au nevoie 
de asemenea intervenții și nu 
mai lucrează în cîmp, astfel ca la 
primăvară să se poată lucra cu 
toate forțele. Executarea pe 
parcurs a îngrijirilor și a 
reparațiilor planificate, în func
ție de starea tehnică a tractoare
lor și a mașinilor, a dus la elimi
narea vîrfului de reparații din 
iarnă. Mecanizatorii de la S.M.T. 
Castelu au terminat primii din 
regiunea Dobrogea reparațiile la 
toate tractoarele, plugurile, se- 
măriătorile și celelalte mașini și 
utilaje agricole. Realizările obți
nute se datoresc organizării re
parațiilor după grafic și aprovi
zionării din vréme cu 'materiale 

’ și piese de schimb. Rezultate 
bune ' s-ău obținut și la S.M.T. 
Cuza Vodă și Urziceni, regiunea 
București, unde reparațiile au 
fost organizate în flux și pe 
posturi specializate.

Ținînd seama că în unele 
S.M.T.-uri sînt încă destule trac
toare și mașini agricole care ne
cesită reparații sau revizii, este 
bine să se grăbească aceste 
lucrări. îndeosebi în regiunile 
Maramureș și Suceava, unele 
S.MIT.-uri nu se află în grafic 
cu reparațiile.

Consiliul Superior al Agricul
turii a organizat aproape în toate 
regiunile schimburi de experien
ță cu conducerile și inginerii din 
S.M.T. Cu acest prilej s-au 
prelucrat instrucțiunile asupra 
felului cum să decurgă ac
tivitatea de reparare a tractoa
relor și a mașinilor agricole, nor
mele care trebuie respectate 
pentru executarea unor lucrări 
de calitate bună. Aplicarea lor 
riguroasă trebuie să constituie o 
sarcină de răspundere pentru 
conducerile S.M.T. și pentru toți 
lucrătorii din aceste unități.

Terminarea la timp a repara
țiilor este determinată în mare 
măsură și de aprovizionarea cu 
piese de schimb. întreprinderile 
industriale care au obligații în 
această direcție sînt chemate să 
livreze piese de schimb și ma
teriale de bună calitate, pe sor
timente și în cantitățile stabilite.

Organele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole sînt 
chemate să desfășoare o intensă 
muncă politică în rîndul mecani
zatorilor pentru terminarea la 
timp a reparațiilor. De. calitatea 
acestor lucrări depind buna func
ționare a tractoarelor și a mași
nilor în anul viitor, obținerea 
unor recolte sporite.

La S.M.T. Cocioc, raionul Răcari, se lucrează Intens la repararea 
tractoarelor și a mașinilor agricole. Iată o fotografie făcută la 

bancul de centrifugat pompe de injecție
(Foto : Agerpres)

Mimsteful hshstnei 
Ușoare

Ieri, muncitorii, tehnicienii și 
ginerii industriei ușoare au reali
zat planul de producție pe întregul 
an 1964. Pînă la linele acestei luni,

in-

TIMIȘOARA (prin telefon). — Din 
datele centralizate ale Direcției re
gionale de statistică Banat rezultă 
îndeplinirea cu 10 zile înainte de 
termen a sarcinilor de plan la pro
ducția globală ce revenea între
prinderilor industriale din regiune 
pe întreg anul 1964. Pînă ieri și-au 
depășit prevederile de plan mai 
bine de 50 de întreprinderi prin
tre care Trustul minier „Banatul' —

Sectorul industriei de medica
mente din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei a realizat pla
nul la producția globală pe anul 
în curs. în 1964 au fost puse în fa
bricație aproape 70 de produse 
noi. Numărul noilor produse de 
uz zooveterinar realizate în acest 
an se ridică la 14. Anul a- 
cesta a intrat în funcțiune par
țială Uzina de medicamente Bucu
rești și a fost dezvoltată pro
ducția la Fabrica de antibiotice- 
Iași. Atît munca cercetătorilor, cît 
și progresul tehnic din unitățile in
dustriei de medicamente, au con
tribuit la sporirea continuă a nu
mărului sortimentelor care în pre
zent se ridică la circa 1 800, dintre 
care aproape 60 de antibiotice di
verse și 1 500 produse de sinteză, 
reactivi și alte produse.

și hirtîe
Zilele acestea, direcția generală 

a celulozei și hîrtiei din Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei 
a realizat planul producției globa
le pe 1964. Anul acesta sarcinile 
de plan la producția globală au 
fost cu 12 la sută mai mari decît 
realizările anului trecut. Totuși ele 
s-au îndeplinit cu peste 10 zile îna
inte de termen.

în anul viitor întreprinderile din 
cadrul acestei direcții, generale 
vor spori gama .sortimentelor rea
lizate.

Fiola fluvială 
din direcția navigației 
civile

Flota fluvială a Direcției, naviga
ției civile Navrom și-a îndeplinit 
înainte de termen sarcinile de plan 

, pe acest an. Echipajele de pe va
sele romînești care străbat întregul 
curs navigabil al Dunării și-au 
propus ca pînă la sfîrșitul anului 
să transporte peste prevederi o 
cantitate de 150 000 tone mărfuri.

Intrări in funcțiune

la C.I.L. FABRICA DE CHERESTEA
© Actul de naștere: 1964 ® Prima recoltă « Un dig de 20 
km • Drăgile din larg • O amenajare piscicolă modernă « DIN RĂȘINOASE

în Editura politica 
a apărut:

Y. I. LENIN

Pe malul nordic al Brateșului, la 
Tulucești, se află sediul celei mai ti
nere gospodării de stat din regiunea 
Galați. Actul ei de naștere a fost 
semnat în primăvara acestui an, ca 
urmare a lucrărilor întreprinse pen
tru a feri de inundații unele mari 
suprafețe de teren. 
peste 3 500 hectare, 
după lucrările de 
potriva revărsărilor 
tului. s-au arat pentru prima dată
2 100 hectare, iar în toamnă încă 
1 400 hectare. Prima recoltă a pă- 
mînturilor noi smulse apelor a fost 
bogată. S-au obținut în medie cîte
3 800 kg porumb boabe la hectar.

înaintăm spre privatul Ghimia, 
spre confluența Dunării cu Prutul. 
Linia sinuoasă a digului însoțește 
malul Prutului. Iarna și-a trimis 
prima solie : crivățul. In alți ani, pe 
vremea aceasta, în incinta Brateșu
lui domneau apele revărsate. Di
gul de aproape 20 km, înălțat anul 
acesta, este acum o pavăză sigură.

Sediul șantierului de hidroamelio
rații se află pe malul Prutului la ki
lometrul 5. In apropiere, zgomot de 
motoare. Zeci de screpere, buldozere, 
gredere înalță pe un front larg di
gul de pămînt. Lucrările sînt în în
tregime mecanizate. O mare parte 
din dig a și fost înierbat pentru a 
rezista mai bine. între malul apei și 
dig se vor face plantații forestiere. 
Primejdia revărsării a fost practic 
exclusă. Digul ridicat la cota defini
tivă este aproape gata. A fost închisă 
și gura privatului Ghimia, pe unde 
Dunărea, prin intermediul Prutului,

Ele însumează 
In primăvară, 
protecție îm- 

Dunării și Pru-

trimitea în Brateș excesul său de 
apă. La terminarea lucrărilor de a- 
menajare interioară, alte 6 000 hec
tare vor intra în circuitul agricol.

In incinta Brateșului de jos se 
execută și alte lucrări. Sînt desecate 
ochiurile de bălți, se defrișează stu
fărișurile, se nivelează terenul. De la 
sediul șantierului se văd în zare două 
drăgi, aflate de aproape 3 luni în 
largul Brateșului. 40 de oameni alcă
tuiesc două echipaje care lucrează 
în două schimburi. Masa și casa o 
au pe cele două bacuri ce-i însoțesc. 
Ei au săpat aproape 20 km de ca
nale. 
Dunării, 
plusului

Cum se vor înfățișa Brateșul șl 
incinta lui intr-un viitor apropiat ? 
Măsurătorile recente arată că Bra
teșul își întinde apele pe circa 8 000 
hectare. Pe mai mult de jumătate 
din această suprafață adîncimea este 
foarte mică. Proiectele în curs de 
realizare prevăd limițarea întinderii 
Brateșului la numai’1 2 400 hectare. 
Marginile lacului vor fi încorsetate 
într-un dig de pămînt. Va lua fiin
ță o amenajare piscicolă modernă, 
iar pe terenurile din jur, aproape 
11 000 ha scoase definitiv de sub a- 
menințarea apelor, vor undui holdele.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 
combinatul de industrializare a lem
nului din Pitești a intrat în func
țiune cu 15 zile mai devreme decît 
termenul prevăzut — fabrica de che
restea din rășinoase cu o capacitate 
anuală de .56 000 metri cubi. Lucră
rile au fost executate de constructo
rii și montorii Trustului I Construc
ții și ai întreprinderii 21 instalații 
(ambele din București). Noua fabri
că, realizată după proiectul Institu
tului de studii și proiectări forestie
re din București, este dotată cu uti
laje moderne, procesul tehnologic, 
începînd de la descărcarea bușteni-

lor, distribuirea și sortarea lor pe 
diametre și clase și pînă la încăr
carea cherestelei în vagoane, fiind 
dirijat de la tabloul de comandă, p- 
perațiile sînt automatizate pe bază 
de comenzi electrohidraulice. Aceas
tă unitate, a opta din cadrul C.I.L. 
Pitești, asigură o bună parte din 
materia primă necesară fabricilor de 
mobilă și binale ale combinatului, 
în prezent strădania colectivelor 
celor 8 fabrici din cadrul complexu
lui, intrate în producție, este în
dreptată spre atingerea și depășirea 
înainte de termen a capacităților 
proiectate.

Opere complete 
voi. 32

Volumul cuprinde lucrările scrise 
de Lenin în lunile mai-iulie 1917

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii

începe eliminarea sur- 
apă din lac.

In primăvară, după scăderea 
va 
de GUVERNUL MEXICAN

DEZVOLTAREA COMERȚULUI
CU ȚĂRILE SOCIALISTE

Pe șantierul de hidroameliorații Brateșul de Jos. Foto : A. Cartojan
ROMA

AL 12-LEA SCRUTIN

SE PRONUNȚA PENTRU

■

Guvernul mexican a adresat un 
apel reprezentanților sectoarelor 
economice de stat și particular 
solicitîndu-i să dezvolte comer
țul cu țările socialiste. La Ciudad 
de Mexico se consideră că aceasta 
este prima măsură întreprinsă de 
guvern în cadrul planului de lăr
gire a relațiilor economice ale 
țării.

Peste 300 propuneri 
de interes obștesc

Activitatea comisiilor permanente 
ale sfaturilor populare bucureștene 
în domeniul studierii problemelor de 
interes obștesc și a controlului acti
vității unităților organelor locale 
s-a concretizat î.n acest an în peste 
300 de propuneri gospodărești. Ma
rea majoritate a acestora au și fost 
aplicate. în urma propunerilor fă
cute de comisia permanentă de gos
podărie comunală pentru îmbunătă
țirea condițiilor de transport în co
mun, s-a studiat deservirea cetățe- 
niloi’ la orele de vîrf în zonele „23 
August“, „Semănătoarea“ și Militari, 
stabilindu-se capacitatea de trans
port în aceste cartiere și s-au luat 
unele măsuri pentru reducerea aglo
merației la anumite ore. Alte co
misii permanente au organizat o 
acțiune comună referitoare la pre-

țul de cost și îmbunătățirea 
productivității muncii în între
prinderile raionale de construcții și 
reparații, iar organismele similare 
ale sfaturilor populare pentru co
merț și aprovizionare au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea activi
tății în rețeaua de desfacere a legu
melor și fructelor, precum și în vede
rea reprofilării unor unități comer
ciale. O atenție deosebită a fost a- 
cordată anul acesta lărgirii activului 
de specialiști, menit să sprijine co
misiile permanente prin îndrumări 
competente în studiile și controalele 
efectuate pe teren. în prezent sînt 
cuprinși în activul acestor comisii 
peste 1 750 de ingineri, medici, pro
fesori, tehnicieni, oameni ai muncii 
— specialiști în diferite domenii.

(Agerpres)

-
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A sosit vacanța 1 O curiozitate legitimă : carnetul de

ț-

not». Acasă așteaptă alți „curioși" : părinții 
Foto : Gh. Vlnțliă

& Un dialog prin radio ® La 1830 m 
înălțime ®

— Sînt I.R.G.-2, mă auzi? Trec pe 
recepție.

— Sînt I.R.G.-5, te aud. Dar nu e 
ora de transmitere a meteorului...

— Știu... Un tovarăș de la ziar cere 
un Interviu prin radio.

Ne aflăm în camera stației radio 
T.F.F. de pe aeroportul din Cluj. A- 
paratele de radio-recepție, telexul 
funcționau doar cu mici întreruperi, 
îmi formulasem dinainte o mulțime 
de întrebări, dar mi-am dat seama 
că de astădată stilul convorbirii îmi 
impunea să renunț la cel puțin trei 
sferturi din ele. Interlocutorul meu 
pe calea undelor se nimerise să tie 
Nona Mărgineanu, unul dintre obser
vatorii stației meteorologice de pe 
vîrful Vlădeasa, aflată în munții Bi
horului. Era de serviciu în ziua a- 
ceea.

— Cîteva cuvinte despre această 
stație situată la mare înălțime.

— Ne aflăm la o altitudine 
1830 de metri. Vă spunem însă
ne simțim ca acasă. Stația este u- 
tilată cu tot confortul, de la mobilier 
și frigider, pînă la aparatul de radio 
și fierul de călcat. Uneori se pare 
că stăm izolați, mai ales că o dată 
cu căderea zăpezilor contactul cu 
lumea exterioară este mai greu de 
menținut decît în celelalte anotim
puri, dar simțim în permanență grija 
tovarășilor față de noi.

— Timpul liber cum vi-1 petreceți?
— Cu de toate. Gospodărim, ci

tim, jucăm șah, fotografiem. Soțul 
meu și tovarășul Crainic se mai duc 
la vînătoare. Am început să ne pre
gătim pentru revelion ; vă închipuiți 
că brazii nu ne lipsesc.

Radiotelegraiistul Petre Lazăr 
arată ceasul. Venise timpul să 
meteorul, așa că pentru cîteva 
nute i-am cedat locul.

— I.R.G.-5 ? Sînt I.R.G.-2, transmit» 
meteorul. Trec pe recepție...

Codul tradus în limbaj obișnuit în
seamnă că la Vlădeasa vizibilitatea 
este de peste 50 km, că vîntul bate 
de la sud-est cu 4 m pe secundă și logi, examen în care întotdeauna c>-

de 
că

imi 
ia 

mi-

Adevăratul examen
că cerul este acoperit cu nori in
feriori și mijlocii.

...în munții Bihorului, la cota 1830, 
se află o clădire cu cîteva încăperi, 
în care sînt instalate diferite apara
te de emisie-recepție, grup electro
gen etc. Și dacă n-al vedea baro
metrele și barogralele, giruetele șl 
anemometrele instalate lîngă clădi
re, ai crede că te apropii de o ca
bană turistică. Aci lucrează două 
perechi de tineri meteorologi — soții 
Ion și Maria Crainic, Mirel și Nona 
Mărgineanu. Veteranul Vlădesii este 
Crainic. Din 1961 se numără printre 
puținii săi locuitori. Un an mai tîr- 
ziu, căsătorindu-se, l-a urmat și so
ția. Anul trecut li s-au alăturat doi 
proaspeți absolvenți ai facultății de 
științe naturale din Cluj, soții Mărgi
neanu, atrași nu numai de ineditul 
unei asemenea munci, pe vîrf de 
munte, dar și preocupați de elabo
rarea unui studiu.

Nu încape îndoială că fără o anu
mită tărie sufletească ar fi greu să 
reziști singurătății și izolării. De pildă 
punctul Vlădeasa se află la aproxi
mativ o zi de mers, pe timp de iar
nă, de cel mai apropiat sat. Dar re
cordul de înălțime (2 200 m) și de
părtare față de alte așezări omenești 
îl bat meteorologii stației de la 
punctul Țarcul, cocoțată pe munții 
Godeanului, unde ca să ajungi tre
buie să iei pieptiș, pe jos, bineînțe
les, o distanță de vreo treizeci de km. 
Vara, amatorii de înălțimi și excursio
niștii se abat și pe la aceste stații, 
ceea ce constituie de fiecare dată 
evenimente plăcute în viața meteo
rologilor. Destul de des sînt vi
zitați și de către cercetători de 
la Institutul meteorologic central. 
Insă cînd se aștern straturile groase 
de zăpadă și drumurile devin im
practicabile, cînd avalanșele te pîn- 
desc amenințătoare, puțini sînt a- 
ceia care se încumetă să străbată 
asemenea căi. Abia atunci începe 
adevăratul examen pentru meteoro-

Se montează stația meteorologică 
automată de pe Pietrosul Rodnei. 

Altitudinea : 2 300 m.

ceștia ies învingători. A lucra în a- 
semenea condiții ca observator me
teorologic presupune precizie în ce 
privește efectuarea observațiilor 
și conștiinciozitate. în obligații
le lor curente intră măsurăto
rile făcute din oră în oră și tot din 
oră în oră transmise fie zi, fie noap
te, asupra tuturor elementelor timpu
lui, avertizează asupra condițiilor 
de navigație aeriană, de alpinism și 
turism, dau prognoza etc.

în fiecare zi presa, radioul și te
leviziunea informează despre timpul 
probabil. Acest lucru n-ar fi cu pu
tință fără activitatea observatorilor 
ce trăiesc și muncesc pe vîrfuri de 
munte..

Gheorghe VLAD

Marți seara, în parlamentul ita
lian a avut loc cel de-al 12-lea 
scrutin pentru desemnarea pre
ședintelui republicii. Numărătoa
rea voturilor a arătat că și de 
această dată nici un candi
dat n-a întrunit majoritatea ne
cesară. (Amănunte în pag. IV-a).

Conflict intre Khanh 
și „tinerii generali“ 
sudvietnamezi ?

Potrivit știrilor sosite ieri din 
Saigon, generalul Khanh ar fi fost 
arestat de grupul „tinerilor gene
rali", autori ai loviturii de stat de 
duminică. Khanh ar fi fost ulterior 
eliberat dat și-ar fi pierdut din pre
rogativele deținute.

In nordul Californiei (S.U.A.), apele 
revărsate în urma dezghețului au 
orovocat mari inundații. Aproximativ 
2 000 de oameni au fost evacuafi. In 
localitatea Eureka, 1 500 de persoane 
au rămas fără adăpost. Nivelul ape
lor continuă să crească. Datorită inter
venției autorităților nu s-au semnalat 
victime.

T E L E G R A MA
un

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române

Stimate tovarășe Gheorghiu-Dej,
Primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicitările cu prilejul ce- 
de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere. Prețuiesc aprecierilelei v . ___  .

dumneavoastră și cred că prietenia și colaborarea dintre popoarele ță
rilor noastre se vor dezvolta și pe mai departe spre folosul general și 
în interesul a noi succese ale cauzei socialismului și păcii în întreaga 
lume.

ANTONIN NOVOTNY
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DIN MUNCA POLITICĂ DE MASĂ

PENTRU 0 ÎNALTĂ
CALITATE A PRODUSELOR

O știre publicată recent în presa locală anunța că muncitorii și teh
nicienii de la uzina „Rulmentul" din Brașov au realizat anul acesta 33 
de mii rulmenți peste plan ; rezultate bune au fost obținute și în dome
niul calității, rulmenții din Brașov ajungînd la nivelul celor mai apre
ciate prciuse similare realizate pe plan mondial. Obiectivul aparatului 
de fotografiat a fixat pe peliculă cîteva imagini ilustrînd munca politică 
a organizației de partid, a organizației sindicale și U.T.M., care a con
tribuit la succesele colectivului uzinei.

Fabricarea rulmenților cere o 
înaltă precizie. Muncitorii cu înaltă 
calificare stau deseori de vorbă cu 
tinerii despre răspunderea ce revi
ne fiecărui muncitor pentru calita
tea reperelor lucrate, le împărtășesc 
din experiența lor. Convorbirile la 
locul de muncă sînt urmate de de
monstrații practice privind prelucra
rea cu precizie a inelelor de rul
menți.

Informarea colectivului cu privi
re la tot ce este nou în fabricarea 
rulmenților constituie una din prin
cipalele preocupări ale propagandei 
tehnice. In fotografia nr. 1 : un grup 
de specialiști pregătind un nou nu
măr al „Buletinului noutăților teh
nice".

In cadrul acțiunii de ridicare a ni
velului de pregătire profesională a 
cadrelor tehnice, peste 200 de ingi
neri, tehnicieni și maiștri pregătesc 
și expun conferințe referitoare la 
probleme de producție strîns le
gate de sarcinile curente ale uzinei. 
în fotografia nr. 2 : oamenii de la 
planșă ascultînd expunerea prezen
tată de ing. Mihai David despre

PE TEME ȘCOLARE
■i

Lecții de agricultură 
în gospodăria colectivă

Cercurile de gospodărie 
din școliie sătești

Experiența anilor trecuți în pre
darea obiectului „Agricultura“ ne-a 
arătat cit de folositoare sînt lec
țiile practice organizate în uni
tățile agricole socialiste : noțiu
nile teoretice sînt mai bine înțelese 
de elevi, ei pot observa direct apli
carea lor în practică. Actuala 
programă a predării „Agriculturii“ 
lasă la aprecierea profesorului ca ora 
de curs să aibă un caracter prepon
derent practic sau teoretic — în 
funcție de tema tratată, de caracte
risticile climatice și posibilitățile 
existente în fiecare localitate. In 
consecință, colectivul nostru s-a 
gîndit că e bine ca majoritatea lec
țiilor din capitolele „Chimizarea, me
canizarea și electrificarea agricultu
rii“, „Organizarea întreprinderilor 
agricole socialiste“, care sînt pre
date elevilor din clasa VIII-a, să 
fie organizate la punctul S.M.T. și la 
gospodăria colectivă din comună.

Cum se desfășoară asemenea lec
ții ? De exemplu, lecția „Pluguri cu 
tracțiune mecanică“ a început cu o 
scurtă expunere teoretică asupra 
clasificării plugurilor și a importan
ței executării lucrărilor agricole cu 
aceste mașini, după care am mers 
la parcul de mașini al brigăzii S.M.T. 
din comună. Acolo, elevii au fost 
repartizați în trei grupe, avînd 
în față cîte un plug purtat, 
pentru arătură normală. Profesorul 
și-a continuat lecția explicînd ele
vilor părțile active și cele ajută
toare ale plugului purtat, arătîn- 
du-le „pe viu“ locul unde sînt 
așezate, forma, dimensiunile lor etc. 
După aceea, elevii au trecut la 
efectuarea practică a reglării adînci- 
mii de lucru. Asemănător au fost 
expuse și alte lecții privind mecani
zarea agriculturii. Și capitolul „Or
ganizarea întreprinderilor agricole 
socialiste“ s-a predat în diferite 
sectoare ale gospodăriei agricole co
lective din comună ori pe locul de 
muncă al unor brigăzi. în planul ge
neral de excursii al școlii am prevă
zut o deplasare la S.M.T. din Bonți- 
da, unde elevii vor vedea cum este 
organizată o stațiune de mașini și 

laminarea acelor de rulmenți în no
ile condiții tehnice.

O muncă activă cu cartea se des
fășoară în secțiile uzinei. La montaj 
(fotografia nr. 3) l-am găsit în pauza 
de prînz pe tov. Stellan Nicolau, di
fuzor voluntar, recomandînd ulti
mele noutăți editoriale. Mulți din 

Text : Constantin CĂPRARU 
Foto : Radu COSTJN

tractoare, și la Gherla, pentru a cu
noaște modul de organizare și de 
retribuire a muncii într-o gospodă
rie agricolă de stat.

In toate aceste acțiuni am primit 
sprijinul inginerilor gospodăriei co
lective și al tehnicienilor de la punc
tul S.M.T. din comună, care ne-au 
creat condiții corespunzătoare pen
tru desfășurarea lecțiilor practice.

Prof. Aurel ANTON
Școala de opt ani din comuna 
Vultureni, raionul Gherla

Eleve ale școlii profesionale la banda de pregătit-cusut a întreprinderii 
de pielărie șl încălțăminte „Dîmbovița"

muncitorii uzinei și-au creat biblio
teci personale. Iată însă și o imagi
ne critică. De pe panoul de pre
zentare a cărții, (fotografia nr. 4), 
recomandările au fost luate de vînt 
cu cîteva luni în urmă. Și de atunci...

Colectivul gazetei de perete „Mon
tajul" a inițiat de asemenea diferite 
acțiuni privind extinderea metodelor 
tehnologice moderne.

La stația de radioamplificare am 
întîlnit pe unul dintre numeroșii ac
tiviști culturali cu tragere de inimă 
și spirit de inițiativă. Fotografia nr. 
5 : candidatul de partid Constantin 
Moldoveanu, responsabilul stației, ia 
un interviu tehnicianului Nicolae 
Tudor despre calitatea S.D.V.-urilor. 
Sprijinind acțiunea „La fiecare fază 
și operație o înaltă tehnicitate", sta
ția organizează discuții în fața mi
crofonului cu muncitorii fruntași, 
prezintă noutăți tehnice, difuzează 
buletine ale experienței înaintate.

Bine orientată, desfășurată în for
me variate, interesante, munca poli-

După cum se știe, în noile pro
grame de învățămînt pentru școlile 
de opt ani a fost prevăzută organi
zarea — cu caracter facultativ — a 
unor cercuri de activități gospodă
rești pentru elevele din clasele V— 
VIII. Menirea acestor cercuri este 
să le dea unele cunoștințe de 
gospodărie, croitorie, menaj. în 
școala noastră am organizat trei a- 
semenea cercuri, pe grupe de clase: 
unul la clasele V—VI, altul la cla
sele VII—VIII, al treilea la clasele 
V—VIII. Ele își desfășoară activi
tatea în localul școlii, unde au

tică de masă din această mare uni
tate industrială își dovedește efica
citatea, reflectată în calitatea rul
menților romînești.

la dispoziție săli, mașini de cusut, 
bucătăria și cantina internatului, 
în programul de activitate sînt 
înscrise acțiuni care au ca scop for
marea deprinderii de a munci inde
pendent, de a executa diferite fe
luri de cusături și alte lucruri folo
sitoare în gospodărie. Pînă în pre
zent elevele au învățat diferite cu
sături pe pînză, împletituri cu cro
șeta, li s-a demonstrat practic cum 
se pregătesc și se depozitează zar
zavaturile pentru iarnă, li s-au pre
dat noțiuni de croitorie — măsura-r 
rea și alcătuirea tiparelor, descrie
rea și mînuirea mașinilor de cusut 
etc. Ele mai primesc cunoștințe cu 
privire la întreținerea îmbrăcămințil 
și ținuta corectă, confecționarea u- 
nor articole de îmbrăcăminte, pre
gătirea unor mîncăruri și dulciuri, 
aranjarea mesei ș.a.

Din discuțiile cu elevele și cu unii 
părinți am constatat interesul stîr- 
nit de aceste cercuri, care contribuie 
la pregătirea pentru viață a tine
relor.

Prof. Roman PRECUP
director adjunct la Școala medie 
din Tg. Lăpuș

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Călărețul de aramă
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă: Mam-zelle Nitouchc — (orele 19,30.) 
Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Patima de sub ulmi — (o- 
rele 15,30), Să nu te joci cu dragostea — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Som
noroasa aventură — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale — (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă mincinosule
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Hipnoza — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gluleștl : Mușcata din fereastră — (orele
19,30).  Teatrul Mic (str. C. Miile nr. 16) : 
Vulpile — (orele 19,30). Studioul Institu
tului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie 
nr. 9) : In lumea apelor — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică“ : Năzbîtille lui Țăn
dărică — (orele 16). Teatrul satiric-mu- 
zlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Carna
val la Tănase — (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 69) : Tinerețe — (orele 20). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de

SCRISORI
Șl RĂSPUNSURI

Condiții mai bune 
de transport

Un grup de muncitori de la I.I.S. 
„Firul roșu" Tălmaciu, raionul Sibiu, 
au semnalat redacției că uneori în- 
tirzie sau sînt nevoiți să meargă pe 
jos la serviciu din cauza autobuzelor 
care circulă defectuos.

întreprinderea regională de trans
porturi auto Brașov ne-a informat că 
a analizat aceste deficiențe împreună 
cu personalul autobazei, cu condu
cerea întreprinderii „Firul roșu“ și 
cîfiva din semnatarii sesizării. S-au 
luat o serie de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității autobazei. O bri
gadă a Inspectoratului regional de 
control a primit sarcina să coordo
neze și să controleze activitatea ce
lor ce efectuează transportul munci
torilor pe acest traseu.

Încălțăminte comodă
Am observat că bolnavilor hiper

tensivi, cardiaci, celor cu spondiloze, 
spondilife sau anumite infirmități le 
este greu să se încalțe cu pantofi în
chiși cu șiret și cred că ar fi bine să 
se fabrice și un alt model de pan
tofi — ne-a scris G. Barbu, soră la 
Serviciul medical balnear Govora.

Ministerul Comerțului Interior ne-a 
răspuns că începînd cu semestrul I 
1965 se vor produce, în cadrul co
menzilor de încălțăminte destinată 
bărbaților, o serie de modele tip pa
puc (fără șiret), modele care, de alt
fel, au fost prezentate la Expoziția 
realizărilor economiei naționale. Acest 
tip de încălțăminte întrunește carac
teristicile necesare pentru a satisface 
categoria de cumpărători menționată 
mai sus.

Casm e depozitată mobila
Corespondentul voluntar Victor 

Boca a criticat într-o scrisoare lipsa 
de grijă pentru depozitarea mobilei 
la cooperativa Codlea.

Constatînd că cele semnalate sînt 
întemeiate, Uniunea regională a co
operativelor de consum Brașov ne-a 
adus la cunoștință că a luat legătura 
cu conducerea I.C.R. Brașov pentru a 
asigura în cel mai scurt timp condiții 
bune de păstrare a mobilei la coope
rativă. In acest scop se vor efectua 
lucrări de amenajare a depozitului.

Reducerea unor 
surse de zgomot

lntr-o scrisoare adresată redacției, 
Gheorghe Goldhammer arată că lo
catarii imobilului de lîngă Uzina de 
reparații din Oradea nu se pot odihni 
din cauza zgomotului produs de ban
cul de rodaj pentru motoare de trac
tor.

In răspunsul Sfatului popular al ora
șului Oradea, care a cercetat sesiza
rea împreună cu organele regionale 
ale Inspecției de stat pentru igienă 
și protecția muncii, se arată că, pen
tru a se asigura odihna locatarilor, 
bancul de rodaj va funcționa numai 
între anumite ore. Se studiază posi
bilitatea mutării bancului de rodaj 
într-un loc mai potrivit, precum și ate
nuarea, în general, a zgomotului pro
dus de uzină.

Un răspuns inexact
La începutul lunii octombrie, re

dacția a primit de la un corespondent 
voluntar din Craiova o scrisoare care 
semnala că în halele uzinèlor „Elec- 
troputere" două mașini stau nefolo
site de 7—8 luni. Redacția a trimis 
sesizarea organelor de resort ale Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

La 14 noiembrie s-a primit răspun
sul Direcției generale a industriei elec
trotehnice din minister în care se arăta 
că una dintre mașini — cea de sudat 
prin puncte — a fost reparată și dată 
în producție, iar pentru cea de debitat 
metale se vor procura, în scurt timp, 
materialele necesare.

Nepunînd la îndoială seriozitatea a- 
cestui răspuns, redacția l-a publicat în 
ziarul din 18 noiembrie. Ulterior, co
respondentul a trimis redacției o nouă 
scrisoare în care, spre surprinderea 
noastră, ne informează că nici la data 
publicării răspunsului din 18 noiem
brie, și nici pînă azi, cele două ma
șini n-au fost redate producției.

Cum se explică faptul că redacției 
i s-a trimis un răspuns inexact și de ce 
totuși cele două mașini nu funcțio
nează încă ? Este de presupus că o 
nouă scrisoare a direcției generale 
de resort va cuprinde lămuririle ne
cesare.

TEATRE«CINEMATOGRAFE
ansamblul circului italian Medrano — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Sălbaticii de pe 
rîul morții — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,15; 12; 13,45; 15,30; 17,15; 19; 21). 
Diavolul deșertului : Luceafărul (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Feroviar (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21,15), Aurora (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Confidentul doamnelor : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Judecătorul de 
minori : Capitol (9; 11,15; 12,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Climate — cinemascop : Festival
(9; 12; 15; 18; 21), Grivlța (9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45), Modern (10; 12,45; 15,30; 13,15; 
21). Elena din Troia — cinemascop : Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30'; 18,45; 21). Casa 
neterminată : Central (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Moșilor (16; 18,15; 20,30). 
Cartouche — cinemascop : Lumina (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). încurcătură
blestemată : Union (15,30; 18,15; 21), Ra
hova (15; 17,45; 20,30). Program pentru 
copii: Doina (orele 10 dimineața). Ivailo:

Carnet cultural

La teatrul 
celor mai tineri spectatori

în fosta sală a cinematografului „Vasile Alecsandri* din Capitala se 
va deschide în curînd stagiunea noului Teatru pentru copii. Redac
torul nostru Ion Ciuchi a avut o convorbire cu artistul emerit Ion Lucian, 
directorul teatrului.

Care sînt categoriile de specta
tori cărora li se adresează tea
trul și cum își propune colectivul 
său să răspundă cerințelor speci
fice ale acestui public ?

In esență, teatrul nostru intenționează 
să crească de la vîrsta cea mai fragedă 
viitori spectatori. Pregătim programe spe
ciale pentru preșcolari, în care accentul 
va cădea pe basm, pe spectacolele fee
rice clasice și moderne, socotind că bas
mul este pentru copii prima posibilitate 
de a lua contact cu arta. Categoria urmă
toare o formează elevii de vîrstă mică : 
7—12 ani, cărora le sînt adresate spec
tacole inspirate din viața școlară, din 
realitatea cotidiană, tratînd teme etice 
ș.a.m.d. Socotim absolut necesară inclu
derea unor spectacole destinate vîrstei 
de 12—15 ani, una din cele mai delicate 
perioade în conturarea personalității, dar 
pentru care literatura dramatică e încă 
foarte săracă. Pentru adolescenții de 17— 
18 ani organizăm un ciclu da spectacole 
prin care urmărim să le punem la înde- 
mînă valori universale ale teatrului, ghi- 
dîndu-ne și după programa școlară. Ne 
îndreptăm atenția și spre „copiii" trecuți 
de 20 de ani ; e vorba de un ciclu de 
spectacole pentru adulți, cuprinzînd piese 
care aduc în discuție relații dintre maturi 
și tineri și sînt instructive pentru părinți 
și pedagogi. Ne gîndim de asemenea să 
experimentăm și alte genuri teatrale — 
panfomimă, fragmente din mari pro
zatori universali, spectacole (și nu recita
luri) de poezie cultă și populară, fabule 
înscenate pentru preșcolari, concursuri 
„Cine știe răspunde" după spectacolele 
noastre.

Ce întreprinde teatrul pentru 
îmbogățirea repertoriului drama
tic potrivit anumitor vîrste ?

Noi am inițiat pe lîngă teatru un cena
clu, la care iau parte vreo 12 scriitori

poziția
de graiică americană

In sala Dalles e prezentată în 
aceste zile o selecție de lucrări ale 
graficienilor contemporani din Sta
tele Unite. Expoziția oferă o ima
gine elocventă a posibilităților pe 
care le are, în diferite domenii, a- 
cest gen artistic de largă răspîn- 
dire.

Receptînd tradiția europeană, 
gravura americană a știut adesea 
să dea un timbru specific înfăp
tuirilor sale, relevînd cîteva perso
nalități de certă valoare. Iată, de 
pildă, litografia lui Adolph Dehn, 
Noapte indiană. Atmosfera stranie, 
tălmăcită în tonuri de brun și în 
game de roșu închis, contrastînd 
violent cu unele pete de alb, amin
tește picturi ale artei indiene din 
America Centrală, dar și de gama 
tablourilor unei anume perioade din 
creația lui Braque. Sau Paza de 
noapte, xilogravură semnată de 
Fritz Eichenberg, în care, într-o 
compoziție lucid ordonată într-un 
volum geometric, ne întîmpină pri
virile fascinante ale unor păsări 
tratate cu minuție.

De la gravura în metal pînă la 
cea în lemn, de la materialele 
plastice foarte noi pînă la linoleum, 
gravorii americani dovedesc o 
reală îndemînare în folosirea tutu
ror tehnicilor, fiecare operă de 
artă urmînd cerințele fundamentale 
ale materialului utilizat. De aici, 
impresia de varietate chiar înăun
trul creației unui singur artist. Ben 
Shan, de exemplu, cunoscut ca unul 
dintre cei mai reprezentativi artiști 
contemporani ai Statelor Unite, sem
nează o gravură înfățișînd un lan 
de grîu. Efectul decorativ rezultă 
aici din ondularea celor două re
gistre, tratate în contraste tranșan
te, din vibrația liniilor. Intr-o altă 
lucrare (Cărucioare în magazine de 
autoservire) artistul parcelează cu 
fantezie suprafețele intens colorate; 
ceea ce, în primul caz, apare ca o 
construcție continuă, e aici o pîl- 
pîire a fragmentelor de culoare vi
oaie.

Uneori, graficienii descoperă e- 
fecte nebănuite în tehnici foarte 
vechi. Icar al lui Dean Meeker este 
o gravură în acva forte. Adăugîn- 
du-se desenului precis (capul încli
nat meditativ, aripa frîntă), prelucra
rea neașteptată a materiei — în ca
zul de față s-ar putea spune pictura
lă — adîncește sugestia de tragism 
care a însoțit întotdeauna numele 
nefericitului personaj mitologic. In 
asemenea cazuri, ideea umanistă, 
sentimentul generos sînt relevate 
printr-un procedeu artistic adecvat.

In aprecierea graficii — artă le
gată direct și multiplu, prin însăși 
natura ei, de aspectele cele mai ac
tuale ale vieții, — e firesc să avem

Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mio
rița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Cosmos
(16; 18; 20). Vacanța cu Minka : Timpuri 
Noi (10—12 în continuare). Tom degețe
lul : Timpuri Noi (14—21 în continuare). 
Ghinionistul : Giulești (10; 12,15; 15,30;
17,45; 20), Buzești (11; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20.30). Dragoste 
la zero grade : înfrățirea între popoare 
(10; 16; 18; 20). Jocuri întrerupte : Cultu
ral (16, 18,15; 20,30). Hatari (ambele se
rii) : Dacia (8.30, 11,30; 14,30; 17,45; 21).
Musafiri eludați pe muntele de gheață : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Hamlet — cinemascop : Bu- 
cegi (10; 14; 17; 20). Există un asemenea 
flăcău: Unirea (16: 18,15; 20,30). Șapte ani 
de căsnicie — cinemascop : Tomis (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 30 de ani de 
veselie : Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Teama : vitan 
(16; 18,15; 20,30), Colentina (16; 18,15;
20,30).  1944 — XX 1964 — Raid prin cine
matografie : Munca (15; 17; 19; 21), 40 de 
minute pînă în zori : Popular (16; 18,15;
20,30).  Sedusă șl abandonată : Arta (15,30; 
18; 20,30), Pacea (15,30; 18; 20,30). Comoa
ra din Vadul Vechi : Viitorul (16; 18,15;
20,30).  Marla : Melodia (10; 12; 16; 18,15; 

cu o activitate mai îndelungată în do
meniul literaturii pentru ceoii. Avem în 
vedere și alte forme de legătuili cu 
colaboratorii și spectatorii. Este vorba da 
un consiliu pedagogic al teatrului, ah 
tuit din profesori psihologi, cercetători 
care studiază problemele personalității 
copilului. Pentru a urmări ecoul activi
tății noastre artistice, intenționăm să 
creăm și un cerc de „cronicari drama
tici" din rîndurile copiilor, care să dis
cute spectacolele.

Dar misiunea noastră nu se reduce la 
educația teatrală a copiilor din București. 
Sperăm ca în cenaclu să se realizeze și 
piese destinate cercurilor dramatice din 
școli. în cursul stagiunii, precum și în 
vacanța de vară, vom face turnee în re
giuni, vom trimite echipe de actori în 
tabere pionierești.

Ce spectacole vor fi prezentate 
în vacanța de iarnă ?

începem stagiunea la 24... decembrie 
și prezentăm pînă la 9 ianuarie, în va
canța de iarnă, 24 de spectacole pentru 
școlari. Premiera de deschidere : „Harap 
Alb", pe care am pus-o în scenă, este 
o dramatizare după Ion Creangă reali
zată de Dan Nasta. Al doilea spectacol 
este „Soldatul fanfaron” de Plaut, în 
adaptarea și regia lui George Teodo- 
rescu. După vacanță vom prezenta „Vi
sul vesel", un basm satiric cu muzică, 
de Serghei Mihalkov și spectacolul de 
miniaturi „N-ați văzut dv. un fată?”, care 
pune în discuție diferite aspecte ale re
lațiilor dintre părinți și copii, scris de 
Ion Mustață și Eduard Jurist, me. '.ori ai 
cenaclului nostru.

în vedere capacitatea unei lucrări 
de a transcrie convingător înfățișări 
și înțelesuri ale realului. De multe 
ori, însă, artiștii urmăresc cu mij
loace coloristice și compoziționale 
numai decorativul. In modulații de 
brun și de violet, Ada Yunkers 
(Compoziție N-1957) obține un efect 
lipsit, din păcate, de expresivitate 
cromatică. Sau xilogravura lui Mish 
Kohn (Om), cu virtuți tehnice deose
bite, nu relevă conținutul elevat u- 
man pe care, probabil, a urmărit 
să-l înfățișeze artistul. Nu încape 
însă discuție că decorativul se află 
la locul său în grafica publicitară, 
unde contribuie la sublinierea efec
tului de șoc urmărit de artist.

Caricatura s-a impus în arta a- 
mericană de astăzi prin operele 
unui șir de creatori înzestrați 
cu fantezie și cu vervă. Thur
ber și Steinberg, Soglow și Cçbean, 
Harrington și Gropper, pentru a po
meni numai cîteva nume, au dat 
școlii americane de caricatură un 
profil distinct. Desenele lui Stein
berg, de pildă, se impun prin acea 
linie specifică, sumară, dar extrem 
de spirituală, care înglobează sen
suri dintre cele mai diverse. înțele
sul desenului se desprinde din foa
ia de hîrtie și urmează alert volu
tele surprinzătoare ale imaginației 
artistului, ca într-o lucrare a sa care 
figurează în expoziție.

Alteori, colajul de hîrtie albă pe 
tonuri puternice de roșu (Gene Fe
derico) atrage imediat atenția pri
vitorului. Poate că într-o caricatură 
ca a lui Abner Dean (intitulată „Am 
o mare putere de selecție"), fante
zia ideii e întrucîtva stînjenită de 
un desen greoi. In schimb, desenele 
animate ale unui Ernie Pintoff își 
păstrează nealterată poezia umani
tară, umorul subtil.

în domeniul ilustrației de carte se 
pare că artiștii americani urmează 
adeseori exprimarea tradițională, 
întrucîtva încărcată, spre deosebire 
de arta copertei, unde efectul pu
blicitar e foarte puternic. Se cu
vine subliniat acest efort (vizibil 
în coperta de carte, unde se urmă
rește sugerarea ideilor din volumul 
respectiv, precum și în arta anunțu
lui publicitar, în afiș) de a găsi noi 
soluții, moderne, funcționalității gra
ficii. Contribuția graficienilor la lăr
girea sferei de acțiune a artei me
rită a fi observată în domenii atît 
de diverse cum sînt mapele de 
discuri și imprimeurile, ambalajele 
și mărcile de fabrică.

Expoziția graficienilor americani 
contribuie la cunoașterea unei arte 
legate de activitatea cotidiană a 
oamenilor.

Dan GRIGORESCU

20,30),  Lira (15,30; 18; 20,30). Veselie Ia
Acapulco : Floreasca (12; 16; 18,15; 20,45). 
ziua fericirii — cinemascop : Drumul 
Sării (15,30; 17,45; 20). Doi în stepă: Co- 
troceni (16; 18; 20).

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

cer mai mult acoperit. Au căzut precipi
tații locale, sub formă de burniță și 
ploaie, iar în Moldova mal ales sub 
formă de ninsoare. Vîntui a suflat slab 
pînă la potrivit predominînd din secto
rul nordic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 7 grade la Boița șl minus 
3 grade la Suceava, Avrămenl șl Cotnari. 
Local s-a produs ceață. In București : 
Vremea a fost umedă cu cer acoperit. 
Vîntui a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost de 4 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 24, 25 și 26 de
cembrie. In țară : Vreme în general 
umedă, mai ales în sudul țării. Cerul va 
fi noros. Vor cădea precipitații slabe 
locale. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iar maxi
mele între minus 4 șl- plus 6 grade. 
Polei și ceață locală. In București : 
Vreme în general umedă. Cerul va fi 
noros ; vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.
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15 ani de la înființarea
y

Ministerului Industriei Alimentare
Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 

la înființarea Ministerului Indus
triei Alimentare, marți la amiază 
a avut loc o adunare festivă. Despre 
realizările obținute de colectivele 
de muncă din întreprinderile aces
tui sector al economiei a vorbit 
Constantin Teodoru, adjunct al mi
nistrului industriei alimentare.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire lucrătorii Ministerului In
dustriei Alimentare au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în care se spune printre altele : Cu 
prilejul aniversării pe care o săr
bătorim sîntem fericiți să raportăm 
depășirea planului la toate produ
sele alimentare cu bază de materii 
prime agricole vegetale din recolta 
anului 1964, realizînd în plus, față

în serele Grădinii Botanice din Ca
pitală, feriți de frigul iernii, cactușii, 
palmierii, mandarinii, lămîii, portocalii, 
bananii etc. continuă să se dezvolte nor
mal. Specialiștii de aici fac înmulțiri 
prin butași, la lămîi, ficusi etc. Alte 
plante au rămas afară : azaleele 
au ' fost protejate împotriva înghe
țului cu straturi de frunze. Colec
tivul de botaniști realizează și schim
buri de semințe cu numeroase in
stituții similare din țară și străinătate, 
pentru completarea și îmbogățirea co
lecțiilor de plante. Anul acesta, pe baza 
semințelor primite, s-a putut alcătui o 
frumoasă colecție de elicacee — plante 
om' mentale viu çolorate, viitoare po
doabe ale acestui colț al orașului.

de prevederi, mărfuri în valoare de 
500 milioane lei. Sub îndrumarea și 
cu sprijinul direct al partidului se 
formează o industrie alimentară 
modernă, dotată cu mijloace meca
nizate și automatizate. Prin profi
larea producției, introducerea teh
nologiei moderne, respectarea disci
plinei tehnologice și a rețetelor de 
fabricație, asigurarea unei igienè 
exemplare vom produce mărfuri a- 
limentare care să satisfacă pe de
plin consumatorii și să contribuie 
la ridicarea prestigiului industriei 
noastre alimentare peste hotare. 
Considerăm ca o datorie de onoare 
obligația de cea mai mare răspun
dere față de consumatori de a pro
duce și a le pune ia dispoziție toa
te sortimentele de mărfuri alimen
tare care au fost prezentate la Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale. (Agerpres)

Premiere teatrale
Teatrul Mic a prezentat ieri seară 

premiera piesei „Oricît ar părea de 
ciudat" de Dorel Dorian. Spec
tacolul este pus în scenă de regizo- 
rul Radu Penciulescu, într-un cadru 
scenografic realizat de Adriana Leo- 
nescu. Interpreți : Ion Marinescu, 
Tatiana Iekel, George Constantin, 
Boris Ciornei, Constantin Codrescu, 
Stamate Popescu, Eliza Plopeanu, 
Victoria Gheorghiu.

★
Tot ieri, pe scena Teatrului de stat 

din Constanța a avut loc premiera 
piesei „Contraspionaj total" („Hip
noza") de Ștefan Berciu. Regia 
este semnată de Constantin Di- 
nischiotu, iar scenografia de Emil 
Moise. în rolurile principale au a- 
părut actorii Dem. Hagiac, Longin 
Mărtoiu, Valentina Șambra.

★
La Teatrul de stat din Brașov a 

avut loc premiera comediei „Fii 
cuminte, Cristo for" de Aurel Ba- 
ranga. Spectacolul este regizat de 
Mihail Raicu, iar scenografia apar
ține lui Ion Cristodulo. Piesa este 
interpretată de Ion Siminie, Nada 
Florian, Monica Ghiuță, Mircea 
Andreescu.

A apărut

Calendarul de perete
O .. li

pe anul 1965

De vînzare Ia unitățile coo
perației de consum, librării 

și debitele O.C.L.

La Consiliul 
de Miniștri

Marți, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gogu Rădulescu, a 
primit la Consiliul de Miniștri pe 
Malcolm D. Gilchrist, vicepreședin
tele companiei „Universal Oil Pro
ducts“ din Des Plaines (S.U.A.), con
ducătorul delegației acestei firme 
care se află în țara noastră, cu care 
a avut o convorbire. Au participat 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, și Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior.

Gogu Rădulescu a oferit o masă în 
cinstea delegației. Au participat Mi
hail Florescu, Mihail Petri, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Iancu Horațiu și Ni
colae Ionescu, adjuncți ai ministru
lui industriei petrolului și chimiei, și 
Ion Cîmpeanu, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exterior, 
funcționari superiori din aceste mi
nistere. Au luat parte William A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA unui contract
INTRE „MAȘINIMPORT“
Șl „UNIVERSAL OIL PRODUCTS“

Ca urmare a tratativelor purtate 
la București, întreprinderea de stat 
de comerț exterior .„Mașinimport“ 
a convenit cu compania „Universal 
Oil Products“, una din cele mai im
portante firme furnizoare de proce
dee, instalații petroliere și petrochi
mice din S.U.A., încheierea unui con
tract pentru livrarea unei instalații 
de cracare catalitică de mare capa
citate. Această instalație, care va 
funcționa pe baza unui procedeu 
modern de fabricație, înzestrată cu 
un înalt grad de automatizare, va 
prelucra rezidii petroliere grele, 
transformîndu-le în produse valo
roase cum ar fi benzină cu cifră oc
tanică ridicată și motorină de cali
tate superioară pentru motoare 
Diesel. Instalația va produce în a- 
celași timp o cantitate importantă 
de gaze pentru chimizare.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării 
Armatei Populare 
a R. D. Vietnam

Marți seara, ambasadorul R. D. 
Vietnam în R. P. Romînă, Hoang Tu, 
a oferit un cocteil cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a Armatei 
Populare a R. D. Vietnam. Au luat' 
parte Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
ral de armată Floca Arhip, adjunct 
al ministrului forțelor armate ale 
R. P. Romîne, funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști. Au 
participat șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București și 
atașați militari.

(Agerpres)

S C î N T E I A
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RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„CRIZELE CARE NU S AU PRODUS"„COLABORARE

A MICILOR STATE 
EUROPENE ?"

Sub acest titlu, ziarul elvețian „DIE 
TAT" publică un articol care reflectă ne
mulțumirea țărilor mici din Europa occi
dentală, în special a fărilor nordice, față 
de politica principalelor puteri din cadrul 
grupărilor economice vesf-europene și 
intențiile lor de a-și asigura o colaborare 
reciproc avantajoasă.

„Țări din nordul Europei care se nu
mără de mult timp printre cei mai buni 
prieteni ai Angliei au trebuit să constate 
cu uimire că nu se pot baza pe Londra 
și aceasta le face să caute alte posibilități 
de colaborare europeană decît poate 
oferi astăzi A.E.L.S. și C.E.E., atît de ne
unită pe plan intern. In Danemarca s-a 
făcut propunerea creării unui front unit 
al micilor state din Europa !

Propunerea a venit mai intîi de la con
ducătorul conservatorilor danezi, Paul 
Möller, la o conferință pe țară a partidu
lui său, ținută la Herning. După concep
ția daneză, eforturile depuse în vederea 
unei mari piețe europene urmează să în
vingă punctul mort în care se află lucru
rile în prezent.

In cadrul C.E.E., tendințele de hegemo
nie ale Franței provoacă nesfîrșite dificul
tăți ; în A.E.L.S., faptul că Marea Britanie 
și-a apărat interesele proprii fără nici un 
fel de scrupule a provocat adînci dezilu
zii. Cei mari își urmează politica fără a 
fine seama de cei mici și aceștia trebuie 
să plătească atunci oalele sparte I

Paul Möller spune în legătură cu a- 
ceasta : „Dacă cel mai mare stat din 
A.E.L.S. vrea să se folosească numai de 
avantajele ei, dar se sustrage totuși înda
toririlor sale, atunci și interesul nostru față 
de A.E.L.S. poate să fie numai redus I Ho- 
tărîrea Folketingului luată în 1961 (cu 
privire la primirea în C.E.E. alături de An
glia) este anulată. Noi nu mai sîntem le
gați de acțiunile Angliei I“

Paul Möller a propus apoi guvernului 
danez să invite, împreună cu celelalte țări 
nordice, Elveția, Austria, Olanda, Belgia și 
Luxemburgul la o conferință a micilor 
state din Europa, care să se țină la Co
penhaga și la care să fie examinate posi
bilitățile unei mai strînse colaborări. Aces
te țări reprezintă o înaltă capacitate in
dustrială, popoarele lor posedă o mare 
putere de cumpărare și ele se numără 
printre cele mai înaintate țări din lume. 
O alianță a celor mici ar putea să dea 
o altă direcție politicii europene.

Oarecum pe neașteptate, primul minis
tru al Danemarcei, Krag, a acceptat ime
diat această propunere și a prezentat-o 
la 22 noiembrie la o conferință a parti
delor muncitorești și a sindicatelor scan
dinave la Helsinki, cu rugămintea de'a fi 
examinată cu seriozitate I Această alianță 
a „celor mici“ ar urma să cuprindă, de 
asemenea, Finlanda și Islanda. Inițiativa 
Danemarcei este cu atît mai remarcabilă, 
cu cît dintre statele interesate numai trei 
sînf guvernate exclusiv de partide social- 
democrate. Situația specială a micilor sta
te în problema pieței europene le apare 
oamenilor de stat nordici ca un mijloc 
de legătură destul de strînsă pentru o 
colaborare mai adîncă”.

Sub acest titlu „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" din 18 decembrie publică un 
articol semnat de cunoscutul comentator 
american Walter Lippmann și consacrat 
discuțiilor asupra F.N.M. la sesiunea 
N.A.T.O.

„Marea știre de la sesiunea N.A.T.O. 
— scrie Lippmann — este că mult trîm- 
bifata ceartă cu privire la armele nuclea
re nu s-a produs. Nu s-a produs o în
fruntare de mari proporții deoarece, după 
alegerile britanice și americane, proble
ma a fost luată din mîinile fanaticilor 
certăreți.

Nu este în discuție problema vreunui 
pericol actual la adresa aliafilor, a Eu
ropei sau a Germaniei occidentale. Dis
cuția se referă la un viitor ipotetic — 
care va fi apărarea Occidentului peste 10 
sau 15 ani? Discuția nü are nimic ime
diat sau presant. Chiar dacă din întîm- 
plare toată lumea ar cădea de acord cu 
privire la F.N.M. sau cu privire la forța 
de șoc franceză, nici unul din acești fac
tori nucleari nu ar avea mulfi ani de 
acum înainte vreo semnificație militară".

în continuare Lippmann scrie: „Relațiile 
noastre cu Europa au fost grav amenin
țate de o ceartă lipsită de sens, un fel 
de echivalent modern al discuției medie
vale cu privire la numărul îngerilor care 
pot să danseze pe gămălia unui ac. S-a 
făcut ordine în această ceartă. în loc să 
cerem un acord imediat cu privire la un 
tratat care urma să fie ratificat foarte cu- 
rînd, am renunțat să-i bruscăm pe euro
peni și am încetat să ne agităm în legă
tură cu ceea ce s-ar putea înfîmpla în 
Germania peste 5 sau 10 ani. lată de ce 
la Paris nu s-a produs o mare ceartă și 
înfruntare.

în spatele acestei schimbări de atmos
feră există o istorie diplomatică din care 
sînt vizibile unele elemente esențiale, 
deși în mod just nu și amănuntele.

Ideea unei forțe nucleare multilaterale 
a fost concepută în cursul Administrației 
Eisenhower, în timp ce Herter era secre
tar de stat. Mobilul ei inițial (ceea ce se 
afirma în mod oficial — n.r.) era de a 
împiedica pe vesf-germani să dorească 
să-și construiască o forță nucleară pro
prie, urmînd exemplul Marii Britanii și 
Franței. Acest lucru s-a făcut dîndu-le 
suficient contact fizic cu armele nucleare 
pentru a-i vaccina împotriva febrei nu
cleare.

Cînd a moștenit propunerea, președin
tele Kennedy a adoptat poziția că dacă 
aliații noștri europeni o doresc și sînt de 
acord asupra ei, S.U.A. vor da ajutor. Dar 
în cursul anului trecut s-a produs o schim
bare radicală în caracterul propunerii 
F.N.M. Schimbarea a transformat un plan 
vag într-o problemă internațională arză
toare. Schimbarea privind F.N.M., care a 
fost opera fanaticilor, a înlocuit în cursul 
anului 1964 politica Kennedy a Washing-, 
fonului și Bonnului, Aceasta a reprezen
tat o aventură nechibzuită care a deter
minat pe mulți germani cu răspundere 
să creadă că S.U.A. vor renunța în cele 
din urmă la veto-ul lor asupra flotei nu
cleare și că Germania occidentală, care 
ar deține aproximativ 40 la sută din 
flotă, ar avea atunci un vot important. 
Faptul că vest-germanii au fost foarte 
tentați de acest lucru a fost dovedit de 
remarcile indiscrete făcute de cancela
rul Erhard la 6 octombrie. întrebat în 
cadrul unei conferințe de presă dacă 

Washingtonul și Bonnul ar putea să 
creeze F.N.M. fără Marea Britanie, 
Franța sau ceilalți aliați europeni, can
celarul a răspuns : „Nu pot să vă răs
pund printr-un «da» răspicat dar nu pot 
nici să dezmint acest lucru“. Această 
indiscreție s-a produs scurt timp după 
vizita la Washington a dr. Grewe, fost 
ambasador german la Washington și în 
prezent ambasadorul german la N.A.T.O. 
Trebuie spus că nici unul din ceilalți aliați 
din N.A.T.O. nu a fost consultat cu pri
vire la această vizită la Washington pen
tru discutarea F.N.M.

în acest context, nimeni nu trebuie să 
se mire că alianța a fost profund tulbu
rată.

Sub titlul ,,Bundy : S.U.A. nu vor ceda 
butonul atomic sau dreptul de veto în 
N.A.T.O.”, ziarul „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" scrie :

în cursul unui interviu televizat, Mc- 
George Bundy, consilierul nr. 1 al pre
ședintelui Johnson în problemele securi
tății naționale, a fost întrebat dacă Statele 
Unite ar dori să ia în considerație vreun 
„aranjament nou" în N.A.T.O. pentru a- 
părarea nucleară a alianței atlantice, cu 
alte cuvinte dacă vreun alt for în afară de 
președintele S.U.A. ar putea fi împuterni
cit să ia hotărîrea definitivă privind folo
sirea armelor nucleare. El a răspuns : 
„Noi nu propunem un asemenea aranja- 
ment Congresului sau poporului amerir 
can. Lucrurile trebuie organizate în felul 
acesta, ele trebuie să rămînă astfel și nu 
se vor schimba în nici un moment din 
viitor, în afara cazului cînd... puterile 
participante ar fi de acord să se facă o 
schimbare“.

în editorialul ziarului „Le Monde" din 
19 decembrie se spune :

„Alianța continuă. Pentru cît timp ? 
Aceasta este întrebarea care se poate 
pune după cea de-a 34-a sesiune a Con
siliului atlantic.

Dacă, intr-adevăr, n-a fost posibil să 
se împiedice consiliul de a discuta în 
ședință împărțirea responsabilităților ato
mice — care nu figura pe ordinea de 
zi — discutarea acestui punct s-a limitat 
la cîteva declarații de principiu și la 
apelul la conciliere lansat, în special, de 
Spaak (ministrul de externe al Belgiei) 
și de Paul Martin (ministrul de externe al 
Canadei) dar care au fost, în mod prac
tic, ignorate. Hotărîrea luată de Statele 
Unite, Marea Britanie, Germania federa
lă, Olanda și Italia de a fine o confe
rință separată în ianuarie, dovedește că 
există de acum încolo, în cadrul N.A.T.O., 
un grup de țări hotărîte să progreseze 
în găsirea unor soluții privitoare la pro
blemele forței multilaterale. Statele Unite 
nu pot ignora că un acord separat ar a- 
vea toate șansele să provoace o criză cu 
Franța. De aceea, se pare' că ele sînt 
hotărîte să-și asume cea mai mică parte 
posibilă din vină. Aceasta explică extre
ma amabilitate manifestată în zilele se
siunii de diplomația americană față de 
Franța".

Arătînd că nu se întrevede cum s-ar 
putea concilia tezele americană și france
ză, „Le Monde“ arată că cele două 
concepții sînt incompatibile și că sesiu
nea de sfîrșit de an n-a dat alianței atlan
tice decît un nou răgaz pentru abordarea 
directă a celor două concepții.
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TELEGRAFE EXTERNE

Un nou volum în ediția 
operelor complete 
ale lui V. I. Lenin

MOSCOVA 22 (Agerpres). — în 
capitala Uniunii Sovietice a apărut 
volumul al 49-lea al Operelor com
plete ale lui V. I. Lenin, care con
ține scrisori, note și telegrame scri
se de la începutul primului război 
mondial pînă la Revoluția din Oc
tombrie (august 1914—octombrie 
1917). In afară de scrisorile deja cu
noscute din această perioadă sînt 
publicate 163 documente inedite.

Festivitățile 
de la Debrecen

DEBRECEN 22. — Corespondentul 
Agerpres, A. Popp, transmite : Luni 
au avut loc la Debrecen festivități 
prilejuite-de cea de-a 20-a aniver
sare a constituirii Adunării Naționa
le Ungare. In cadrul unei adunări 
festive de la Colegiul din localitate 
a luat cuvîntul Gyula Kâllai, vice
președinte al guvernului.' revoluțio
nar. muncitoresc-țărănesC ungar. Ist- 
vân. Dobi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, și alți 
conducători de partid și de stat au 
depus coroane de flori la monumen
tele ostașilor romîni și sovietici că- 
zuți în luptele împotriva fascismului, 
pentru eliberarea Ungariei. Din par
tea R. P. Romîne au depus coroane 
de flori Mihail Roșianu, ambasado
rul R. P. Romîne la Budapesta, și It. 
Col. Alexandru Macavei, atașat mi
litar și aero.

Vizita unei delegații 
de scriitori romîni 
in Franța

PARIS. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
O delegație a Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă, compusă din 
Marcel Breslașu, Horia Lovines- 
cu și Titus Popovici, face o vi
zită în Franța în cadrul aplicării 
planului de schimburi culturale în
tre R. P. Romînă și Franța. Scriito
rii romîni au avut întrevederi cu 
Jean Darcante, secretar general al 
Centrului internațional al teatrelor, 
cu dramaturgul Eugen Ionescu, cu 
conducătorii editurilor „Gallimard“, 
„Seghers“, și ai unor reviste lite
rare etc. și cu alte personalități din 
domeniul artelor și literaturii. Ei au 
vizitat teatre, redacții și Radiotele- 
viziunea franceză unde, în cadrul 
unei emisiuni, au vorbit despre crea
ția lor și despre mișcarea literară 
din R. P. Romînă.

Ambasadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu, a oferit 
un cocteil în cinstea delegației de 
scriitori romîni. Au participat per
sonalități ale vieții literare franceze.
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HANDBAL Campionatul de șah

București (tineret) — Praga 15-14 (8-8)
Satisfacției oferite duminica tre

cută de victoria handbaliștilor noș
tri în meciul cu redutabila echipă a 
Cehoslovaciei i s-a adăugat ieri 
seară încă una, aceea a succesului 
repurtat de selecționata de tineret a 
Bucureștiului, — 15—14 (8—8) — în 
întâlnirea susținută cu reprezentati
va orașului Praga (de fapt una 
și aceeași cu selecționata Ceho
slovaciei).

Dovedind că se poate juca și fără 
a te lăsa impresionat de faima și ex
periența adversarului, tinerii hand- 
baliști bucureșteni conduceau în 
minutul doi cu 2—0 prin punctele 
înscrise spectaculos de Popescu și 
Nica. Surprinși de „îndrăzneala" 
mezinilor, praghezli trec susținut la 
atac și egalează prin Havlik (minu
tele 5 și 6). Apoi, cele două echipe 
iau pe rînd conducerea, cehii punînd 
mai mult accent pe loviturile în 
forță. După pauză, cele două for
mații mențin echilibrul, însă oaspeții 
păstrează pînă aproape de sfîrșit un 
ușor avantaj. Mai iuți și mai mobili 
— lucru explicabil prin specificul 
vîrstei — bucureștenii reușesc să 
schimbe scorul; jocul echipei ad
verse lasă impresie de oboseală 
după meciul de acum două zile. 
Intervențiile sigure ale portaru
lui Bogolea, acțiunile variate și 
eficace ale lui Goran, Gațu, Ma
rinescu au făcut ca scorul să 
redevină egal (14—14) cu cinci minu
te înainte de final, iar victoria să 
poată surîde oricăreia din echipe. 
Urmează o perioadă de joc în forță 
de ambele părți, din care cauză me
ciul pierde din frumusețe punînd în 
dificultate pe arbitrul Lerch.

Jucătorii noștri reușesc să ia con
ducerea prin Goran și apoi luptă 
cu dîrzenie pentru a nu scăpa vic
toria, în timp ce adversarii fac e- 
forturi pentru a recupera handi
capul. Dar fluierul final consemnea
ză victoria echipei de tineret a

Bucureștiului cu 15—14. De notat 
că, pe lingă puterea de luptă și buna 
pregătire tehnică arătată, tinerii 
noștri jucători au manifestat uneori 
tendința de a căuta „efecte" de 
dragul spectacolului, însă în detri
mentul eficacității ; ne referim în 
special la ratarea celor cîteva lovi
turi libere de la 7 m, lucru neper- 
mis unor aspiranți la un loc în pri
ma reprezentativă. In jocul de ieri, 
oaspeții au arătat din nou o bună 
mînuire a mingii și forță in șuturile 
de la distanță, din rîndurile lor re- 
marcîndu-se Havlik, Duda, Bruna și 
Trojan. Ei au fost însă întrecuți la 
capitolul viteză și varietatea acțiu
nilor.

Constantin ANI

Liderul a făcut încă un pas spre titlu
Cu două runde înaintea termină

rii campionatului de șah, Florin 
Gheorghiu se menține pe primul loc 
al clasamentului, la un punct dife
rență de cel de-al doilea clasat, și 
în mod normal nu mai poate pierde 
această poziție. Ieri, liderul, jucînd 
cu albele împotriva lui Bozdoghină, 
a cîștigat după 50 de mutări, Szabo 
a remizat cu Nacu, iar Soos l-a în
vins pe Günsberger, printr-un atac 
puternic asupra regelui. Celelalte 
partide ale rundei a XVII-a s-au în
cheiat astfel : Gavrilă—Pușcașu re
miză, Partoș—Șuteu 1—0 (prin ne- 
prezentarea nemotivată a adversa
rului ! ?), Neamțu—Reicher remiză, 
Mititelu—Voiculescu remiză, Ciocîl- 
tea—Radovici întreruptă (în pozi
ție avantajoasă pentru primul), 
Alexandrescu—Pavlov întreruptă, 
Șuta—Stanciu remiză. Prin jumăta
tea de punct cîștigată în partida cu

Reicher, Neamțu a obținut prima 
notă pentru titlul de maestru. Cla
samentul : Gheorghiu 12,5 p, Soos 
11,5 p, Szabo 11 p, Neamțu 10,5 p, 
Radovici 10 p (1), Ciocîltea 9 p (1), 
Günsberger și Reicher 9 p etc. As
tăzi se joacă runda a XVIII-a, iar 
mîine, începînd de la ora 16, ultima 
rundă.

La masa de ]oc : O Pușcașu (stingă) șl Gh. Gavrilă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Boxeri romîni în Italia

în zilele de 26 decembrie (la Bo
logna) și 29 decembrie (la Pesaro) voi 
avea loc două reuniuni internaționale 
de box organizate de clubul italian 
Sempre Avanti. La aceste reuniuni par
ticipă și cîțiva pugiliștl ai clubului Di
namo București, în frunte cu I. Mihalik, 
M. Dumitrescu, I. Olteanu, C. Crudu.

Primii zece fotbaliști 
ai anului

Cunoscutul internațional scoțian 
Denis Law, de la Manchester United, 
a fost desemnat drept cel mai bun fot
balist european al anului 1964, în urma 
referendumului revistei „France Foot
ball“, la care au participat 21 de cro
nicari din Europa. Iată clasamentul 
celor mai buni jucători europeni :
1. Law (Manchester United) 61 puncte ;
2. Suarez (Internazionale Milano) — 
43 p ; 3. Amancio (Real Madrid) 38 p.;
4. Eusebio (Benfica Lisabona) 31 p. ;
5. Himst (Anderlecht) 28 p. ; 6. Greaves 
(Tottenham Hotspurs) 19 p. ; 7. Corso 
(Internazionale Milano) 17 p. ; 8. Iașin 
(Dinamo Moscova) 15 p. ; 9. Rivera 
(Milan) — 14 p. ; 10. Voronin (Torpe
do Moscova) 11 p.

★
Anul acesta titlul de campioană a 

statului Chile la fotbal a revenit echi- 
Ïrei Universidad Santiago, care a tota- 
izat 52 de puncte, cu 9 mai mult de

cît cea de-a doua clasată — Wanderers 
Valparaiso.

Alunecarea de teren care a început 
acum patru zile la granița dintre Ger
mania occidentală și Luxemburg ia 
proporții. Pe o distanță de 300 metri 
s-a surpat importanta șosea care leagă 
o parte a regiunii de frontieră cu re
giunea industrială Forbach din Fran
ța. Șoseaua a fost închisă pentru cir
culație. De asemenea, au fost suspen
date lucrările la o nouă șosea, de-a 
lungul canalului Mosela. Numeroase 
case de pe teritoriul Luxemburgului, 
amenințate de prăbușire, au fost eva
cuate. O porțiune a liniei ferate Perl 
Trier, de pe teritoriul vest-german, 
alunecă cu circa zece cm zilnic în 
direcția canalului Moselei. Experții nu 
au stabilit cauzele alunecării de teren, 
dar se crede că excavările uriașe făcute 
cu prilejul construcției canalului Mo
selei au dus la umplerea cavităților cu 
mase mari de apă, care s-au infiltrat în 
regiunile înconjurătoare, provocînd a- 
ceste alunecări. Geologii nu cred că 
alunecarea de teren se va opri în vii
toarele cîteva zile.

UN AN In aer

Dintre stewardesele sovietice, Zi
naida Kabanova a străbătut cel mai 
mare număr de kilometri. în timpul 
serviciului ea a parcurs cinci milioane 
de kilometri, adică de 125 de ori lun
gimea Ecuatorului. Numărul orelor 
petrecute de ea în aer timp de 12 ani 
însumează un an.

OBSERVATOR SUBTERAN 
LA 1350 METRI ADÎNCIME

In cadrul conferinței naționale di 
astrofizică de la Austin (Texas), un 
grup de savanți americani a anunțat 
că la Kellog (Idaho) va fi construit 
un observator subteran la o adîncime 
de 1 350 m pentru studierea particu
lelor de origină solară sau cosmică 
descoperite în urmă cu doi ani și cu
noscute sub denumirea de „neutri
nos“. Miliarde de neutrinos se revarsă 
pe pămînt cu viteza luminii. Ele nu au 
masă și nici greutate, nu conțin nici o 
sarcină electrică. Un singur neutrinos 
din 10 miliarde este absorbit de me
diul asupra căruia cade. Provenind 
direct din soare, din stele sau din ex
ploziile cosmice, aceste particule 
create de fuziunea termonucleară sînf 
cele mai greu de captat. Specialiștii 
viitorului observator subteran inten

ționează să obțină prin cercetările lor 
date asupra fenomenului.

PIERDERE DE VOCE

în timpul unui turneu în Italia, cu
noscutul cîntăreț francez Gilbert 
Bécaud, cunoscut și publicului nostru, 
a avut un accident neplăcut. Din pri
cina dispariției subite a vocii, el a tre
buit să întrerupă recitalul pe care-1 
dădea la Prata. Este a patra oară, în 
lunga sa carieră, cînd Bécaud este ne
voit să întrerupă spectacolul din a- 
celași motiv.

FLORI CONSERVATE

Flori tăiate și expediate din Marea 
Britanie la Lagos (Nigeria) în saci de 
polietilenă umpluți cu anhidridă car
bonică au ajuns la destinație la fel 
de proaspete ca la ora expedierii. 
Noua metodă de ambalare a fost ela
borată de un horticultor din Boydon 
(sud-estül Angliei). Florile astfel tra
tate. rămîn proaspete mai mult de o 
săptămînă.

COLABORATORUL 
LUI MARCONI A ÎNCETAȚ 

DIN VIAȚĂ

Zilele trecute a încetat din viață la 
Londra, în vîrstă de 85 de ani, Charles

Samuel Franklin, colaboratorul lui 
Marconi în primele experiențe ale te
legrafiei fără fir. în 1902 se afla, ală
turi de Marconi, pe bordul transatlan
ticului „Philadelphia“ pentru experi
mentarea recepționării unui mesaj 
radio la o distanță de 3 000 km. En
glezii îi datorează acestui savant pro
iectarea primei stații de radio.

ÎNTREPRINDERE DE ȘLEFUIRE 
A DIAMANTELOR

Guvernul Sierrei Leone a hotărît 
construirea în țară a primei întreprin
deri de șlefuire a diamantelor. Se pre
vede ca producția să sporească trep
tat, o dată cu pregătirea cadrelor cu 
înaltă calificare necesare operațiunilor 
complexe dintr-o asemenea întreprin
dere. Sierra Leone este una din prin
cipalele țări producătoare de diaman
te brute. Aceste diamante, obținute la 
un preț redus în Sierra Leone, sînt 
prelucrate în prezent în străinătate.

... Șl UN PIANIST

Clientul trebuie să fie totdeauna 
bine dispus. Ghidîndu-se după acest 
principiu, Banc? „Lincoln National“ 
din Boston a angajat un pianist care 
să distreze clienții.

Ninsoarea abundentă care a căzut recent în regiunea Pădurii Bava
reze (R.F.G.) a împiedicat circulația normală. în unele localități zăpada 
a atins înălțimea de 1 m și a blocat căile de acces. în fotografie : Lo
cuitorii dintr-o localitate a regiunii Pădurii Bavareze pot circula doar 

pe acoperișurile caselor

w W
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. Luări de poziții 
împotriva

' apartheid uhi
NEW YORK 22 (Agerpres). - In 

ședința de luni după-amiază a Adu
nării Generale, președintele adună
rii a dat mai întîi cuvîntul reprezen
tantului Indoneziei, L. N. Palar, 
pentru a-și exercita drepțyl. la; răs
puns. El s-a referit la cuvîntarea 
rostită de reprezentantul Federației 
Malayeze. Pàlàr a declarat că pre
zența bazei militare engleze la Sin- 

-. gapore, pe teritoriul acestei federații, 
.reprezintă o acțiune împotriva In- 
■doneziei și a cerut retragerea forțe- 
'ior britanice din Malaÿezia
.. în cuvîntarea sa, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, Ja-

■ nos Peter, a cerut lichidarea depli
nă a sistemului colonial. El a subli
niat necesitatea de a se întreprinde 
măsuri pentru a se ajunge la înfăp
tuirea dezarmării' generale și s-a

■ pronunțat în favoarea - soluționării 
juste a problemei germane. Vorbi
torul a cerut totodată restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze în O.N.U.

Reprezentantul Republicii Mal- 
gașe, Louis Rakotomalala, a criticat 
politica de apartheid a guvernului 
sud-african.

Corespondenții agențiilor occi
dentale de presă comentează pe 
larg puternicul purent de opinie 
care s-a mapifestat împotriva po
liticii de apartheid a guvernului 
sud-african, atunci cînd, în ședința 
de dimineață, a luat cuvîntul re
prezentantul R.S.A., Hilgard Mül
ler. Potrivit agenției Reuter, dele
gații țărilor afro-asiatice și ai sta
telor socialiste au părăsit sala, ast
fel încît Müller a vorbit numai în 
fața a 41 de delegații din cele 115 
state membre ale O.N.U. La sfîrșitul 
ședinței de marți președintele A- 

-dunării Generale, Alex Quaison 
Sackey (Ghana), a anunțat pentru 
miercuri două ședințe ale Adunării 
Generale. El a declarat că scopul ce- 

°lor două ședințe de miercuri este 
„de a pune la punct unele proble
me înainte de întreruperea actualei 

" ‘ sesiuni și de a stabili data pentru 
începerea dezbaterilor în cea de-a 
doua parte a sesiunii, prevăzută 
pentru luna ianuarie“.

"rnf (fitlOiJBiriSlrÜ iL'l-n.n''» ’-

LA SAIGON

„SITUAȚIE FOAEÏE CONFUZĂ“

„Romlnia și-a afirmat încă o dată 
politica sa de pace“

Ori de cile ori la O.N.U. se consideră 
că o intervenție poate prezenta un in
teres special, numărul celor care ocupă 
locurile din tribuna presei sau a publi
cului crește. Așa s-a întîmplat luni dimi
neața, cînd Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, și-a 
rostit cuvîntarea.

Bucurîndu-se de o largă apre
ciere pentru consecvența politicii sale 
externe de pace și colaborare internațio
nală cu toate statele pe bază de egali
tate și respect reciproc, R. P. Romînă 
a fost și de astă dată în atenția opiniei 
publice internaționale.

După ce a ascultat expunerea repre
zentantului romîn, un ziarist de la 
una din marile societăți de radio 
din S.U.A. mi-a spus : „Cuvîntarea mi
nistrului de externe romîn a atins în fond 
problemele nevralgice ale actualei se
siuni“. Ziaristul american s-a referit în 
mod deosebit la acea parte din cuvîn- 
tare în care se face apel la „respectul 
și fidelitatea față de principiile pe care 
sînt clădite Națiunile Unite".

Expunerea a reținut^șfenția a numeroși 
delegați, care au ținut de altfel să adre
seze delegaților romîni felicitări pentru 
punctele de vedere exprimate. Re
prezentanți ai Danemarcei, Marocului 
și ai altor țări au subliniat, în co
mentariile pe care le-au făcut ime
diat după rostirea cuvîntării, că ea le 
înlesnește o mai bună cunoaștere a po
ziției Romîmei în marile probleme inter
naționale actuale și care își găseso reflec
tarea în dezbaterile actualei sesiuni. „Ro- 
mînia și-a afirmat încă o dată politica sa 
de pace", a spus un reprezentant al unei 
țări neutre.

Cuvîntarea a fost redată în rezumate 
și extrase ample de agențiile telegra
fice. Astfel, .„Associated Press" mențio
nează,, la începutul relatării sale, că „mi
nistrul de externe al Romîniei a pledat 
în favoarea principiului coexistenței paș
nice“. Pasajele respective din cuvînta- 
re au fost subliniate și de Buletinul de 
știri al Casei Albe, care arată că „mi
nistrul de externe romîn a declarat că 
politica guvernului său este o politică de 
dezvoltare a relațiilor cu toate țările".

Referindu-se la acea parte a cuvîntă

rii în care guvernul romîn își reafirmă 
poziția sa consecventă de solidaritate cu 
lupta popoarelor pentru dobîndirea unei 
existențe libere, demne și de sine stă
tătoare, „Associated Press" relevă carac
terizarea dată de ministrul de externe al 
R. P. Romîne intervenției armate străine 
întreprinse împotriva poporului congolez 
ca și intervenției străine în Asia de sud- 
est, pe care le-a calificat ca „o violare 
gravă a Cartei O.N.U.". In continuare, 
agenția citează referirea reprezentantului 
romîn la absența R. P. Chineze din 
O.N.U. : „Este cu totul nerealist să se 
conceapă rezolvarea problemelor vitale 
internaționale fără participarea R. P. Chi
neze, a 5-a putere nucleară, căreia îi 
revine un rol important în lupta pentru 
consolidarea păcii". Este reținut de ase
menea faptul că, în cuvîntarea sa, Cor
neliu Mănescu a cerut încheierea unui 
tratat de pace cu Germania, adăugind că 
„singura bază realistă în abordarea aces
tei probleme este să se pornească de 
la existența celor două state germane".

Agenția „United Press International" 
relevă că „Romînia a sprijinit propune
rile pentru o conferință internațională în 
vederea dezarmării, prezentată de țările 
neangajate care au participat la confe
rința de la Cairo și de R. P. Chineză". 
„Mănescu a declarat, adaugă a- 
genția, că țara sa este împotriva forței 
nucleare multilaterale N.A.T.O. și a 
condamnat cu energie politica de 
discriminare rasială a Africii de Sud".

Agenția „France Presse“ își începe 
relatarea arătînd că „ministrul aface
rilor externe al Romîniei a vorbit des
pre problema europeană scoțînd în 
evidență că la baza oricărei soluții con
structive stă cooperarea între state".

Ziarul „New York Times“ de marți 
menționează că ministrul de externe al 
Romîniei a scos în evidență principiul 
egalității suverane a statelor. Ziarul ci
tează de asemenea paragraful în care se 
expune modul în care țara noastră înțe
lege aplicarea principiilor coexistenței 
pașnice între state.

New York, 22 decembrie, prin telefon

George SERAFIN

Delegația romînă la O.N.U. De la 
stînga la dreapta : Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Mihail Hașega- 
nu, reprezentantul permanent al R.P. 

Romîne la O.N.U.

ROMA

Ce arată al Xll-lea scrutin 
prezidențial

ROMA 22. — Corespondenții A- 
gerpres transmit : Cel de-al Xll-lea 
scrutin desfășurat marți seară s-a 
încheiat fără ca vreun candidat să 
întrunească majoritatea necesară. 
La sfîrșitul acestui scrutin au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
Giovani Leone 401 voturi, Umber
to Terracini 250 voturi, Pietro 
Nenni 104 voturi, Malagugini (din 
partea P.S.I.U.P.) 35 voturi.

Pentru prima dată în cele șapte 
zile de cînd se desfășoară alegerile, 
candidatul partidului democrat- 
creștin, Giovani Leone, a întrunit 
un număr de sufragii care depășește 
cu două voturi suma totală a electo
rilor democrat-creștini. Observatorii 
pun acest fapt în legătură cu lunga 
reuniune nocturnă a liderilor parla
mentari democrat-creștini, desfășu
rată înainte de cel de-al XI-lea 
scrutin, în care Mariano Rumor, 
secretarul P.D.C., a cerut să se re
nunțe la candidaturile lui Amintore

0 declarație 
a guvernului sovietic 
in problema laoțiană

MOSCOVA 22 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că guvernul so
vietic a transmis o declarație prințu
lui Suvanna Fumma, primul minis
tru al Laosului. In declarație se ara
tă că, în legătură cu agravarea si
tuației din Laos provocată de inten
sificarea intervenției americane în 
treburile interne ale țării, U.R.S.S. se 
pronunță, ca și pînă acum, pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale consacrate Laosului, pentru 
îndeplinirea întocmai a acordurilor 
de la Geneva din anul 1962 de că
tre toate statele cointeresate. în de
clarație se exprimă speranța că pri
mul ministru al Laosului va depu
ne eforturi în vederea încetării ope
rațiunilor militare împotriva Patet 
Lao și pentru realizarea unei regle
mentări pașnice. Guvernul U.R.S.S. 
consideră că numai în urma unei 
înțelegeri între cele trei forțe poli
tice din Laos pot fi găsite căile de 
rezolvare a problemei laoțiene.

Concurență
BRUXELLES 22 (Agerpres). 

Agenția France Presse anunță din 
Bruxelles că Comisia economică și 
financiară a Parlamentului euro
pean (organism care grupează re
prezentanți parlamentari din cele 
șase țări membre ale Pieței comune) 
a avertizat autoritățile Pieței comu
ne în legătură cu tendința acesteia 
de a accepta prea ușor „o politică 
de cedare a terenului“ în industria 
construcțiilor navale. Cu prilejul 
unei întîlniri care a avut loc în ca
pitala Belgiei în prezența vicepre
ședintelui Comisiei Pieței comune, 
Robert Marjolin, comisia parlamen
tară a cerut acestuia să studieze mo
tivele pentru care Suedia și Japonia 
pot să concureze atît de serios co
munitatea „celor șase“ în domeniul 
construcțiilor navale. In cuvîntul 
său, Robert Marjolin a recunoscut 
că cota parte a „celor șase“ în do
meniul transportului maritim mon
dial și în construcțiile navale inter
naționale manifestă o netă tendință 
de scădere. In concluzie, arată 

Fanfani și Giulio Pastore. Dacă se 
consideră aportul voturilor partide
lor de dreapta la sufragiile candida
tului oficial al P.D.C., se vede însă 
că nici de data aceasta el nu a 
întrunit toate voturile partidului 
său. O analiză a celui de-al Xll-lea 
scrutin pare dificilă din cauza 
existenței unui mare număr de vo
turi albe. în cercurile politice din 
Roma se presupune că alături de 
voturile social-democraților și re
publicanilor, la acest capitol necon
trolabil al scrutinului se află și o 
parte din buletinele electorilor de
mocrat-creștini, care i-au sprijinit 
în zilele trecute pe Fanfani și Pas
tore. Comentatorii de presă din ca
pitala Italiei consideră că orientarea 
la viitoarele scrutine a voturilor 
albe din cel de-al Xll-lea scrutin ar 
putea fi hotărîtoare pentru rezulta
tul alegerilor.

Miercuri la ora 10,30 (ora Romei) 
va avea loc cel de-al XIII-lea 
scrutin.

Algeria

DOI LIDERI Al OPOZIȚIEI 
S AU iNTORS IN ȚARĂ

ALGER 22 (Agerpres). — într-un 
comunicat al Ministerului Apărării 
Naționale al Algeriei se anunță că 
doi membri de frunte ai grupării 
care s-au opus politicii președinte
lui Ben Bella s-au întors la Al
ger, încetîndu-și astfel activitatea 
opoziționistă. Unul dintre aceștia 
este Rabah Bitat, fost vicepreședin
te în primul guvern algerian format 
în luna septembrie 1962, dar care 
ulterior a devenit unul din liderii' 
opoziției algeriene. Cu nouă luni în 
urmă el a părăsit Algerul, autoexi- 
lîndu-se la Paris. Cel de-al doilea 
este Rouina Mohamed, fostul ajutor 
al colonelului Chaabani, (care, după 
cum s-a anunțat, a fost executat 
în luna iulie, întrucît s-a făcut vi
novat de organizarea unor opera
țiuni militare antiguvernamentale).

neliniștitoare
France Presse, comisia parlamentară 
a cerut organului executiv al Pie
ței comune să adopte măsuri urgen
te menite să frîneze regresul „celor 
șase“ în transportul maritim și în 
construcțiile navale.

ce este urmărit Rauch 
poliția argentineană

De 
de

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
— Agențiile occidentale anunță că 
împotriva generalului Enrique 
Rauch, fost ministru de interne în 
guvernul provizoriu, instalat în Ar
gentina în martie 1962 după răstur
narea guvernului Frondizi, a fost 
lansat un mandat de arestare. 
Rauch este acuzat de rebeliune în
trucît a publicat o scrisoare deschi
să în presă în care aduce învinuiri 
guvernului, ministrului forțelor ar
mate și secretarului de stat la Mi-

In timp ce în palatul Port Dauphine din Paris Consiliul ministerial 
N.A.T.O. își ținea sesiunea de iarnă, pe străzile capitalei franceze repre
zentanți din diferite țări membre ale N.A.T.O. demonstrau împotriva pla

nurilor de creare a F.N.M.

Corespondență telefonică

CEI DOI LECHIN Șl S0ÄITÄ
COSITORULUI BOLIVIAN

O dată cu înlăturarea lui Paz Es- 
tenssoro în urma loviturii de stat din 
3 noiembrie, una dintre problemele- 
chele a cărei soluționare ar influen
ța în mare măsură situația economi
că a Boliviei și climatul ei politic 
este modernizarea și o dată cu a- 
ceasta, rentabilizarea minelor de 
cositor. în această privință, multe 
depind de două personaje impor
tante : frații (vitregi) Juan Lechin 
Suaréz și Jüan Lechin Oquendo.

Primul este colonel și face parte 
din noul cabinet condus de genera
lul René Barrientos, în calitate de 
președinte al Corporației miniere 
boliviene — COMIBOL. Cel de-al 
doilea Lechin („don Jüan", cum i se 
mai spune) are în prezent una din 
cele mai puternice poziții : con
duce concomitent un partid cu in
fluență considerabilă (Partidul na
țional revoluționar de stînga), Fede
rația minerilor (cel mai mare sindi
cat național) și Centrala muncito
rească boliviană (Central obrero 
boliviana — C.O.B.).

De la înălțimea pozițiilor pe care 
le ocupă, cei doi Lechin tratează azi 
problema centrală a economiei și 
politicii boliviene : situația minelor 
de cositor, naționalizate în 1952. 
Și, după cît se pare, ei au poziții o- 
puse față de o problemă mult dis
putată și anume controlul din par
tea Federației minerilor asupra CO
MIBOL. Liderul sindical Lechin a ob
ținut mai de mult aprobarea unei legi 
de către Congres privind dreptul de 
control din partea Federației mine
rilor asupra activității COMIBOL. Paz 
Estenssoro, fără să încerce o dero
gare formală de la prevederile legii, 
a căutat în schimb să-i dilueze con- 

nisterul de Război După cum trans
mite agenția France Presse, genera
lul Rauch, care a dispărut de la 
domiciliul său, este căutat de po
liția argentineană. Pe de altă parte, 
generalul Rossas, comandant al 
corpului de armată din Rosario, a 
fost eliberat din postul său din 
cauza legăturilor pe care le-a avut 
cu generalul Rauch. Potrivit agen
ției France Presse, alți comandanți 
militari argentineni sînt pe punctul 
să fie demiși. 

ținutul prin intermediul unul șir de 
interpretări care să facă practic im
posibil orice control. Acum, junta 
condusă de generalul Barrientos se 
află în fața unei dileme. Pe de o 
parte, nu poate să ignoreze faptul 
că minerii i-au înlesnit ascen
siunea la putere. Pe de altă parte, 
măsurînd dificultățile interne și cu- 
noscînd „gradul de sensibilitate al 
minerilor", cum se exprima un 
ziar bolivian (de fapt era vorba 
de caracterul revendicărilor sen
ior), actualii guvernanți se tem de 
consecințele unei presiuni sindicale 
poate mai rău decît de schema unor 
alianțe cu alte partide politice care 
încep să se închege.

Colonelul Lechin prevede o rapi
dă îmbunătățire a activității COMI
BOL, eliminarea definitivă a defici
tului ei endemic (numai anul trecut 
întreprinderea a pierdut 14 milioane 
de dolari), în cazul cînd „nu se vor 
crea greutăți" — aluzie evidentă la 
greve. în interviuri acordate presei, 
el se declară, în principiu, împotriva 
controlului din partea Federației mi
nerilor, susținînd că „în trecut • un 
astfel de control a înlesnit comiterea 
de abuzuri de către lideri de pe 
urma cărora au avut de suferit 
muncitorii". De aceea, colonelul îi 
invită pe liderii sindicali sq reflec
teze asupra chestiunii și să se pro
iecteze o reconsiderare. Se poate 
presupune că, în cazul de față, este 
vorba de poziția juntei. Aceste cu
vinte înseamnă implicit un atac, la 
adresa celuilalt Jüan Lechin, care 
de douăzeci de ani conduce Federa
ția minerilor. El reacționează cu ur
mătoarea explicație : „Controlul din 
partea federației nu intervine în 
conducerea economică a întreprin
derii, ci e destinat să evite i.- uzu
rile personalului din conducere nu
mit de guvern. Paz Estenssoro nu a 
dorit nici un control".

Din pricina pozițiilor divergente, 
se spune că cei doi frați vitregi 
nu discută probleme politice cînd se 
întîlnesc în particular. în schimb, 
discuțiile nu pot fi evitate în con
tactele oficiale. Unii observatori 
presupun că disputa dintre cei doi 
Lechin (unul reprezentînd poziția 
guvernului, celălalt pe cea a sindi
catelor miniere) poate căpăta în 
orice moment forme acute. în orice 
caz, de modalitatea soluționării a- 
cestei probleme va depinde în mare 
măsură situația juntei generalului 
Barrientos.

Vasile OROS

Si-a pierdut Khanh prerogativele?
SAIGON 22 (Agerpres). — .Știrile 

sosite din capitala Vietnamului de 
sud arată că, după lovitura de stat 
de duminică, situația „rămîne foarte 
confuză" (France Presse). Știri încă 
neconfirmate afirmă că generalul 
Khanh, comandantul șef al forțelor 
armate sud-vietnameze, ar fi fost 
arestat și apoi eliberat în Urma in
tervenției personale a ambasadoru
lui american Maxwell Taylor. Ace
lași Khanh a vorbit- în noaptea de 
marți la postul de radio Saigon, de- 
clarînd cu această-ocazie că „înaltul 
Consiliu a fost folosit de anumite 
elemente spre a incita populația la 
dezordini“. Generalul Khanh a rea
firmat că forțele armate vor susține 
pe șeful statului și șeful guvernului, 
armata avînd în același timp misiu
nea de a servi ca intermediar între 
părțile actualmente în litigiu. Agen
ția Associated Press arată că gene
ralul Khanh, în scurta sa intervenție

*

Comentînd situația din Vietnamul 
de sud, revistă americană „The New 
Republic“ se ridică împotriva pro
punerilor unor persoane oficiale 
cu privire la extinderea războiu
lui în afara granițelor acestei țări. 
„Cei care recomandă extinderea 
războiului, scrie revista, nu au ex
plicat în mod satisfăcător cum bom
bardarea junglei laoțiene sau a por
turilor nord-vietnameze ar putea să 
oprească înrăutățirea situației la 
Șaigon, să submineze voința partiza
nilor sau să transforme pe soldații 
sud-vietnamezi într-o forță efectivă 
și victorioasă“

După ce examinează situația mili
tară din Vietnamul de sud, revista 
continuă : „Statele Unite s-au anga
jat să ajute guvernul de la Saigon 
să supraviețuiască și fac acest lu

pe calea undelor, a chemat forțele 
armate la unitate și și-a exprimat 
încrederea în ele. Acbeași agenție 
este și ea de părere că generalul 
Khanh ar fi fost arestat de o coa
liție a tinerilor ofiț.eri și că el n-ar 
mai dispune în prezent de aceleași 
prerogative. O dovadă în acest sens 
ar consta în faptul că n-a mai fost 
prezentat cu ocazia cuvîntării sale 
la radio ca șef al armatei.

Grupul tinerilor generali au ținut 
să sublinieze că ei n-au nicidecum 
intenția de a lua puterea civililor. 
Unul dintre aceștia, Nguyen Cao 
Ky, a spus: „Am acționat spre a 
elimina toate elementele care ame
nință stabilitatea guvernului. Elimi
narea întreprinsă a avut ca prim 
scop de a debarasa guvernul și for
țele armate de elemente indezirabile 
a căror activitate este potrivnică 
armatei“.

. ■ ? ■'*

cru de zece ani. Nici președintele 
Johnson și nici predecesorii săi, 
însă, nu s-au angajat să facă pentru 
sud-vietnamezi ceea ce ei nu doresc 
sau nu pot să facă singuri. Noi am 
hrănit calul, l-am adăpat. Pînă unde 
mai putem să mergem, ținînd seama 
de loialitate și de interesele naționale 
ale Statelor Unite ? Acum cînd lu
mea știe dintr-o sursă atît de auto
rizată ca generalul Taylor că înrău
tățirea situației militare din Vietna
mul de sud pare să nu mai poată, fi 
oprită fără extinderea războiului, 
atunci alternativa logică este de a 
sugera Vietnamului de sud să caute 
pacea... Ideea unei conferințe care ar 
încerca să obțină o reglementare de 
compromis acceptabilă tuturor păr
ților se impune“.

HELSINKI. La 22 decembrie, la 
ambasada U.R.S.S. în Finlanda, A. I. 
Mikoian, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a remis 
ordinul Lenin președintelui Finlandei, 
U. K. Kekkonen. Mulțumind pentru 
înalta distincție primită, Kekkonen a 
subliniat dorința poporului finlandez 
de a întări și dezvolta politica de 
bună vecinătate cu Uniunea Sovietică, 
în cursul aceleiași zile, între cei doi 
oameni de stat a avut loc o convor
bire.

HAVANA. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Revolution“, ambasadorul 
englez în Cuba, John Whatsony, a 
declarat că relațiile dintre Cuba și 
Marea Britanie se bazează pe princi
piile coexistenței pașnice și normele 
dreptului internațional. Guvernul Ma
rii Britanii, a menționat ambasadorul, 
speră că se va realiza extinderea 
comerțului cu Cuba.

BONN. Marți a luat sfîrșit în orașul 
vest-german Tiibiengen procesul inten
tat împotriva a trei foști gardieni SS 
ai lagărului de concentrare de la 
Stutthof. Tribunalul a condamnat pe 
fostul ofițer SS Otto Haupt la 12 ani 
închisoare, pe fostul sergent Bernhard 
Ludtke la șase ani, iar al treilea acu
zat, Otto Knott, a fost achitat.

SAIGON. Marți a sosit la Saigon ge
neralul Fumi Nosavan, conducătorul 
forțelor de dreapta din Laos. Agenția 
Reuter relevă că această vizită are loo 
într-un moment în care se fac auzite 
speculații privind posibilitatea unor a- 
tacuri aeriene comune ale trupelor 
guvernamentale sud-vietnameze și for
țelor de dreapta laoțiene asupra unor 

regiuni laoțiene controlai de forțele 
Patet Lao.

LONDRA. Intre ministrul de exter
ne britanic, Patrick Gordon Walker, 
și ambasadorul R.A.U. la Londra, Mo
hammed Hafez, a avut loc marți cea 
de-a treia întîlnire consacrată îmbună
tățirii relațiilor dintre cele două țări. 
Un ministru englez va pleca, probabil, 
la începutul anului viitor într-o vizită 
oficială la Cairo, pentru a continua în 
capitala R.A.U. aceste convorbiri.

BOGOTA. Un mare grup de parla
mentari columbieni au cerut stabilirea 
relațiilor diplomatice și consulare cu 
țările socialiste. într-un mesaj trimis 
președintelui republicii, ei au arătat 
că piața țărilor socialiste deschide 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
exporturilor de mărfuri tradiționale 
columbiene. Stabilirea relațiilor eco
nomice cu țările socialiste ar contri
bui la progresul țării.

ALGER. Președintele Algeriei, Ben 
Bella, a avut îuni o întrevedere cu 
ministrul industriei Cubei, Ernesto 
Guevara, care se află într-o vizită o- 
ficială în Algeria. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări.

GENEVA. Comitetul elvețian de 
luptă pentru amnistie politică în Spa
nia a adresat o scrisoare guvernului 
spaniol în care atrage atenția asupra 
situației grele a numeroși deținuți în
chiși pentru convingerile lor politice. 
Comitetul cere înfăptuirea unei largi 
amnistii politice.

MOGADISCIO. La încheierea vizi
tei delegației Sovietului Suprem al

U.R.S.S., în republica Somalia, a fost 
dat publicității un comunicat comun 
în care parlamentarii sovietici și so
malezi se pronunță în favoarea prin
cipiului coexistenței pașnice între sta
tele cu sisteme sociale diferite, pentru 
dezarmare generală și totală sub un 
strict control internațional. Comuni
catul reafirmă sprijinul deplin acor
dat popoarelor care luptă pentru eli
berarea națională și independența po
litică și condamnă intervenția în 
Congo.

TEL AVIV. Noul președinte al 
Consiliului de Miniștri al Izraelului,

Un mare incendiu Izbucnit Ia Haga a pricinuit pagube serioase Salo 
nulul de arte șl științe din capitala Olandei

Levi Eshkol, a prezentat președintelui 
țării, Zalman Shazar, lista noului gu
vern. Cabinetul nu diferă cu nimic 
de cel precedent, întrucît din compo
nența sa continuă să facă parte re
prezentanți ai partidului Mapai, parti
dului Frontul Național Religios și ai 
partidului Achdut Haavoda (de stînga). 
Marți, Parlamentul a acordat vot de 
învestitură noului guvern cu 59 de 
voturi pentru și 37 împotrivă. 

BUENOS AIRES. Parlamentul ar- 
gentinean a adoptat o rezoluție prin 
care aprobă hotărîrea președintelui 
republicii, Arturo Illia, de a anula

toate acordurile încheiate de fostul 
guvern al lui Frondizi, prin care se 
garanta concesionarea exploatării te
renurilor petrolifere unor companii 
străine. în urma acestei hotărîri, 10 
companii străine vor pierde dreptul de 
a mai exploata zăcămintele petrolifere 
din Argentina.

MANILA. Președintele Filipinelor, 
Diosdado Macapagal, a conferit cu 
ambasadorul S.U.A. la Manila, William 
Macormick Blair, în legătură cu neli
niștea provocată în rîndul opiniei pu
blice filipineze de recentele incidente 
care au avut loc la bazele militare a- 
mericane din această țară. Guvernul 
filipinez a luat în discuție aceeași 
problemă în cursul unor ședințe spe
ciale. Agenția U.P.I. relevă că uciderea 
de către militari americani a doi fili- 
pinezi a răscolit țara.

BAGDAD. Potrivit unui anunț diD 
oapitala Irakului, 20 de deținuți poli
tici au fost eliberați în urma ordinu
lui dat de mareșalul Abdel Salam 
Aref, șeful acestui stat.

JOHANNESBURG. O nouă campa
nie de recrutare de mercenari pentru 
Congo a început în R.S.A., relatează 
agenția France Presse. Un anunț dis
cret, apărut marți într-un ziar din 
Johannesburg, invită pe cei interesați 
să telefoneze centrului de recrutare 
pentru a obține o întrevedere și even
tuala angajare.

TOKIO. De două zile avioanele 
companiei aeriene japoneze „Nihon 
Koku" nu pot decola din Tokio spre 
Flong Kong, Los Angeles și Okinawa. 
La chemarea sindicatului, echipajele a- 
cestei companii au declarat grevă ce- 
rînd sporirea salariilor.
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