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Dragi tovarăși și prieteni,
Peste cîteva minute Anul Nou ne va trece 

pragul. Reuniți, alături de cei dragi, în mijlo
cul familiilor, prietenilor, tovarășilor de mun
că, întîmpinăm anul 1964 cu bucurie și voie 
bună.

In anul de care ne despărțim, poporul nos- 
t 1 a dobîndit noi succese remarcabile în toate 
i m-niile construcției socialiste. Lucrările Ma
rii Adunări Naționale v-au adus la cunoștință 
rezultatele însemnate obținute îr realizarea și 
depășirea planului de stat, în creșterea produc
ției industriale și agricole, în ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. Noi uzine uti
late modern au intrat în funcțiune. Fonduri im
portante au fost cheltuite pentru dezvoltarea 
bazei materiale a agriculturii socialiste, s-au 
construit noi cartiere de locuințe, spitale, școli 
și alte instituții de cultură. Republica noastră 
populară oferă tabloul unei țări cu o economie 
viguroasă, în plin avînt.

Scoțînd în evidență succesele, noi sîntem, 
totodată, conștienți de greutățile ce mai tre
buie învinse intr-un sector sau altul al activi
tății noastre. Construim doar o societate nouă. 
Punem o temelie trainică făuririi bunăstării 
celor mulți. Orice om cinstit, de bună credință 
care știe de unde am pornit, ce am realizat, 
spre ce culmi luminoase pășim, este însuflețit 
de dorința de a depune eforturi neobosite și 
perseverente pentru a-și aduce din plin con
tribuția la înfăptuirea obiectivelor mărețe ale 
socialismului.

Avem convingerea că în anul 1964, în care 
vom sărbători 20 de ani de la eliberarea pa
triei, noi victorii ale construcției socialiste vor 
face țara mai prosperă, viața fiecărui om al 
muncii tot mai bună și mai îndestulată.

In viața internațională, anul de care ne des

părțim a marcat importante succese pentru for
țele păcii și socialismului.

Ceea ce a caracterizat în ansamblu acest 
an a fost afirmarea mai puternică a principii
lor coexistenței pașnice între statele cu orîn- 
duiri sociale deosebite, crearea unui climat 
mai favorabil destinderii internaționale și pro
movării unor relații multilaterale între toate 
țările.

Republica Populară Romînă, ca și celelalte 
state socialiste și alte state iubitoare de pace, 
militează pentru înfăptuirea unor noi pași in 
această direcție pe arena internațională.

Țările socialiste formează o mare familie, în
suflețită de cele mai înalte idealuri pe care 
le-a cunoscut omenirea. în vremea noastră, sis
temul mondial socialist joacă un rol hotărîtor 
în apărarea păcii și în întreaga dezvoltare a 
societății omenești. Superioritatea crescîndă a 
forțelor păcii și progresului constituie trăsă
tura caracteristică fundamentală a relațiilor in
ternaționale în epoca noastră.

Dragi tovarăși și prieteni,
în numele Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Populare Romîne, adre
sez eroicei clase muncitoare, vrednicei noastre 
țărănimi, inginerilor din fabrici, uzine sau u- 
nități agricole, oamenilor de știință, artă și 
cultură, femeilor, tineretului și copiilor, între
gului nostru popor cele mai călduroase felici
tări cu prilejul Anului Nou I

Tuturor vă doresc spor la muncă, un an bun, 
sănătate și fericire !

Vă propun ca acum, în clipa cînd se ves
tește Anul Nou, să închinăm paharul pentru 
propășirea scumpei noastre patrii, pentru pace 
în lume 1

Iubiți tovarăși și prieteni, la mulți ani I

Muncitor 1964

Jrt noaptea ANULUI NOU
• De la

ONEȘTI
*3

• la
BUCUREȘTI

Foto : ION CUCUMuzică, dans, veselie... Așa au sărbătorit revelionul, tinerii din orașul Ploiești I

H
bișnuiți cu dru
murile, am pornit 
și-n noaptea Anu- 
i'ui Nou să colin
dăm țara, încer
ci.nd să facem — 
de la Onești la 
București — un film al bucu

riei colective.

„Ce brad minunat 
am aprins, ce Arad 

minunat!“
Ultimele ore ale anului 1963 

au găsit Oneștii în plină săr
bătoare. Ca în toate regiunile 
pulsul orașului era mai accele
rat, magazinele erau pline de 
cumpărători grăbiți, se auzeau 
felicitări. In capătul de sus al 
vechii Magistrale se aprinse
seră luminile în „orășelul co
piilor", întregul oraș fiind do
minat de un brad cu ghirlande 
colorate. Dinspre Borzești sau 
din vechiul sătuc Onești so
siseră în oraș cete de copii cu 
buhaiul vestind că în curînd 
va începe Anul Nou.

Pe la ora șase seara se por
nise să ningă ușor. Tot la ora 
aceasta ziarele din ultima zi 
a anului 1963 au adus aci o 
veste pe care, de fapt, oneș- 
tenii o cunoșteau cu toții, dar 
pe care o citeau cu acea plă
cere cu care ți se confirmă de 
undeva, de departe, că ai fă
cut un lucru bun. Știrea spu
nea că aci, la Onești, a intrat 
în funcțiune fabrica de poli- 
stiren a Combinatului de cau
ciuc, cu o producție de 6 500 
de tone anual. Era ultimul co
municat pe care cel mai tînăr 
oraș îl trimitea țării, în ulti
ma zi a anului care s-a înche
iat și, ocupind locul de frunte 
în paginile ziarelor, știrea îi 
bucura pe toți — constructori 
sau operatori.

Dealtfel, primul om cunos
cut pe care l-am întilnit în O- 
nești făcea parte din familia 
constructorilor: soția tovară
șului Dumitru Novițki, vesti-

tul meșter, care — împreună 
cu alți constructori ca Gh. 
Bucelea, au devenit nume din 
numele orașului. Ultima dată 
cînd am scris despre meșterul 
Novițki era în preajma zilei de 
23 August, cînd constructorii 
din echipa sa se grăbeau să 
dea gata o școală nouă și cîte
va blocuri noi.

— Oho, de-atunci au mai 
făcut multe! ne-a spus soția 
meșterului. Acum să-l iertați, 
n-o să-l găsiți nici la șantier, 
nici acasă — e dus și el după 
niște cumpărături. Vine Anul 
Nou și pentru la noapte joacă 
rol de... Moș Gerilă.

I-am transmis constructoru
lui urările cele mai călduroase, 
lui și familiei sale, lui și bă
ieților săi.

Dar Bucelea ? N-am aflat 
îpe unde se află, unde-și petre
ce revelionul. Pe frontispiciul 
unei clădiri încă netencuite, pe 
ale cărei ferestre cineva scri
sese cu var: „Cinema, Cine
ma" — era o pancartă mare 
care vorbea de metodele tînă- 
rului fierar betonist. La bra
dul de Anul Nou, constructo
rii de locuințe din Onești au 
adăugat o „ghirlandă" origina
lă: în 1963 ei au construit 
noua magistrală a Oneștiului, 
cu șiruri lungi de blocuri-turn, 
înalte de cite 9 etaje. In mul
te din ele s-au aprins luminile, 
900 de familii mutîndu-se în 
cursul anului care s-a înche
iat în apartamente noi.

Se făcuse ora 7 seara și re
velionul bătea la ușă. Am cău
tat ultimul bloc-turn dat în 
folosință și l-am aflat ușor: 
blocul D3 cu 100 de aparta
mente din cvartalul 7 de pe 
noua magistrală, ultimul bloc 
cu luminile aprinse în 1963. 
Am căutat apartamentul nu
mărul 1 și am bătut la ușă: 
ne-au deschis tînărul Corneliu 
Pascu, tehnician constructor și 
soția sa, Maria, contabilă la o 
iiibltate CEC. Se pregăteau să- 
primească oaspeți.

Coborîm un etaj. Pe ușa a- 
partamentalui 17 un tînăr în
cărcat cu pachete și... dami
gene grele ieșea în fugă.

— Un interviu...
— Mă scuzați, n-am timp. 

Mă duc să-mi iau soția de la

servici; petrecem revelionul la 
Comănești, la niște rude. La 
mulți ani!... Și s-a dus.

Am citit pe cartea de vizită 
de lîngă sonerie că se numeș
te Ilie Moldovan, că e lăcătuș 
la secția electroliză a Combi
natului chimic Borzești.

La apartamentul 29 era ușa 
întredeschisă și s-auzea dină
untru radioul dat la maxi
mum: cînta. Am intrat la fa
milia mecanicului Dinu Ale
xandru. Bucuriile pe care t 
le-a adus 1963 ?

— Sint multe. In ziua de 
14 decembrie ne-am căsătorit. 
Tot atunci am primit locuință. 
In 1963 soția a devenit studen
tă. Am făcut o excursie fru
moasă la mare... Pentru 1964 
alte planuri — să dau exame
nul de maistru, sa ne mobilăm 
o cameră...

Și iată apartamentul 100.
— Soțul meu se odihnește, 

ne-a spus tovarășa Bălănescu.
— înainte de Anul Nou ?
— Da, în noaptea asta e de 

serviciu la Combinat... Trebuie 
să-și facă datoria.

Ora 20. La restaurantul 
„Trotușul" una dintre cele 2 
mari săli e pregătită pentru 
revelionul tineretului. Primii 
din cei 200 de tineri eviden- 
țiați în întrecere, care-și vor 
sărbători Anul Nou aci, au și 
început să sosească. 76 dintre 
ei sînt muncitori, tehnicieni, 
ingineri de la Combinatul de 
cauciuc sintetic. Iată-l pe Au
relian Cristea, dispecer, pe in
ginerul Constantin Papuzu, pe 
operatorul chimist Dumitru 
Rotaru, pe laboranta Viorica 
Bulai... Imbrăcați de sărbă
toare, pășesc în sala frumos 
împodobită cu zîmbetul pe 
buze...

Muzica începuse. Dar noi 
n-am putut sta. Plecînd din O- 
nești ne-am dus să facem o 
cursă de-a lungul acelui și
rag de uzine care alcătuiesc 
Oneștii și Borzeștii. Intr-ade
văr, ce „brazi**  uriași.cu floa
re de lumină a împodobit 
poporul nostru în ultimii 5

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Primirea la Consiliul de Stat
a șefilor misiunilor diplomatice din It. P. Ri

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au primit marți la 
amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă. Au participat Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au *rezentat  felicitări Con
siliului de Stat și guvernului, 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej personal, cu ocazia 
celei de-a 16-a aniversări a 
proclamării R. P. Romîne și 
cu prilejul Anului Nou și urări 
de prosperitate poporului ro
mîn, ambasadorii : R. P. Chi
neze - Șiu Gien-guo, decanul 
corpului diplomatic, R.S.F. 
Iugoslavia - Arso Milatovici, 
R. S. Cehoslovace — Jaroslav 
Sykora, Uniunii Sovietice - 
I. K. Jcgalin, R. P. Albania - 
Răpi Gjermeni, Indoneziei — 
Sukrisno, Cubei — Manuel 
Yepe Menendez, R. P. Ungare 
— Jeno Kuti, Turciei — Sem- 
settin Arif Mardin, R.P.D. 
Coreene — Giăn Du Hoan. El

veției — Emile Bisang, R. D. 
Germane — Anton Ruh, R. P. 
Polone — Wieslaw Sobierajski, 
Finlandei — Martti J. Salo- 
mies, Indiei K.R.F. Khil- 
nani, R. P. Mongole — To- 
goociin Ghenden, Austriei — 
Paul Wetzler, R. P. Bulgaria
— Gheorghi Bogdanov, Repu
blicii Arabe Unite — Mohamed 
Fahmy Hamad, Franței — 
Pierre Paul Bouffanais ; mi
niștrii : Italiei — Alberto Pa- 
veri Fontana, Marii Britanii — 
James Dalton Murray,' State
lor Unite 
lliam A. 
Unite ale 
Jacyntho
nații cu afaceri ad-interim ai : 
Argentinei — Enrique J. B. 
Chaillon, Danemarcei — W. 
Winther Schmidt, Uruguayului
— J. P. Bastarrica, Israelului
— Israel Haviv, Suediei — 
Sture Johanson, R. D. Vietnam
— Le Van Chat, Ghanei — 
I. D. Dickson, Belgiei — Piet 
Maddens, Greciei — Euripide 
P. Kerk-inos.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer au mulțumit pentru 
felicitările și urările exprima-

ale Americii — Wi- 
Crawford ; Statelor 
Braziliei — Carlos 

de Barros ; însărci-

te și s-au întreț 
într-o atmosferă 
tenească, cu ș 
diplomatice.

Adresîndu-se 
tovarășul Gheorgh 
Dej a constatat c 
că anul 1963 a fos 
realizări de seamă p 
noastră, iar pe plan ii. 
nai a marcat un nou 
în destinderea relațiile 
tre state. Anul care se 
a demonstrat încă o c 
politica de coexistență i 
este singura viabilă și 
continuată.

R. P. Romînă va acor 
pe viitor întregul spriji: 
cărui pas în direcția des 
rii relațiilor internațion?. 
reglementării pe cale pa. 
a problemelor litigioase i 
naționale, în scopul con 
dării păcii în lume.

Tovarășii Gheorghe Gheo 
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer au toastat pentru pac e 
și au adresat celor prezen // 
urări de fericire și prosper^ 
tate. Apoi s-au fotografiat îm
preună cu șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Celui de al XX-lea 
Congres al Partidului 
Comunist din Suedia

Stockholm
Havana

in numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
al guvernului și poporului romîn și al nostru personal, vă trans
mitem dv și prin dv poporului cuban prieten cele mai căldu
roase felicitări, cu prilejul celei de-a V-a aniversări a victoriei 
revoluției cubane.

Poporul romîn nutrește o sinceră prietenie față de poporul 
frate cuban, se bucură de succesele sale în dezvoltarea țării 
pe drumul socialismului și își exprimă calda simpatie și fră
țeasca solidaritate cu lupta poporului cuban pentru apărarea 
independenței și a cuceririlor sale revoluționare.

Sîntem convinși că prietenia frățească și relațiile de colabo
rare statornicite între R.P.R. și Republica Cuba se vor dezvolta 
în interesul comun al țărilor noastre și al victoriei cauzei socia
lismului și păcii în lumea întreagă.

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a- 
dresează delegaților la cel de 
al XX-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Suedia un 
cald salut frățesc și urează în
tregului partid noi succese în 
activitatea sa închinată luptei 
pentru pace, democrație, pro
gres social și un viitor lumi
nos al poporului suedez.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN



ZILE DE
VACANȚĂ

ecția pentru copii 
a Bibliotecii, regio
nale Ploiești cu
noaște o mare 
afluență de citi
tori : 180 pînă la 
ora 12. Pentru

toți, panoul cu recomandări 
„Citiți în vacanță !", prezen
tările sugestive, cu ajutorul 
desenelor în acuarele, făcute 
cărților noi, precum și îndru
mările bibliotecarei Camelia 
Teodorescu au alcătuit laolaltă 
un „ghid" care i-a ajutat să-și 
aleagă din bibliotecă cele mai 
frumoase cărți.

Dar elevii sînt în vacanță — 
și tovarășii din secția pentru 
copii s-au gîndiț să folosească 
și alte mijloace pentru a-i 
atrage la bibliotecă. Așa s-au 
născut „spectacolele-afiș" (în 
care elevilor le sînt prezentați 
scriitori și lucrările lor), orga
nizate în colaborare cu cerciil 
de balet al Palatului culturii 
și cu Școala populară de artă. 
Spectacolul prezentat seara, 
montajul 
„Frunzele", după povestirea 
lui Călin Gruia a atras în 
sala mare a Palatului culturii 
din Ploiești aproape 1000 de 
elevi.

Acum se fac din nou pregă
tiri, repetiții. $i în curind ele
vii vor umple din nou sala de 
festivități a Palatului culturii. 
Va fi prezentat spectacolul 
„Călătorie prin iarnă" — 
va cuprinde, sub formă 
matizată, cîteva din cele 
frumoase poezii în care 
cântate iarna și bucuriile ei: 
„Uite, vine Moș Gerilă" de 
Otllia Cazimir, „Moș Gerilă" 
de Violeta Zamfirescu, „Fetița 
cu chibrituri" de Victor 
Tulbure etc.

Admirând pe scenă eroii 
câtorva dintre cele mai fru
moase basme, povestiri, poezii

muzical-coregrafic

care 
dr ri
mai 
sînt

— elevii își vor spune, 
siguri: „Neapărat, va 
să citim aceste cărți 1“

★
Pe dealul Cîmpul 

este de cîteva ceasuri o forfo
tă și-o zarvă grozavă. Zăpada, 
care în ultimele zile s-a așter
nut din belșug, este frămîntată 
de zeci de picioare, de sănii și 
de schiuri. Pînă la începerea 
concursului mai e destulă 
vreme. Concurența, pionieri și 
elevi ai școlilor din Sighet, 
s-au prezentat însă mai de
vreme pentru „încălzire". Să
niile, schiurile sînt urcate sus, 
pînă în vîrful dealului. Acolo, 
concurența poposesc cîteva 
clipe și privesc cu -uimire și 
îneîntare frumoasa panoramă 
a orașului care se întinde în 
fața ochilor, pentru ca apoi să 
se avînte în chiote de veselie 
pe pîrtia bătătorită și lune
coasă.

Deodată un fluierat lung 
învăluie dealul. Arbitrul ves
tește începerea concursului. 
La start trec săniile. Se concu
rează la „dublu" și la „sim
plu". Dealul se umple de să
nii. Cei mai mari urcă pe 
coama dealului în cîteva clipe. 
Jos, la poale, cîțiva prichindei, 
îngropați pînă la brîu în ză
padă, se căznesc din răsputeri 
să scoată săniile — mai mari 
decît ei — care s-au împotmo
lit în zăpadă. Sînt îmbujorați, 
nădușiți de efort, necăjiți că 
n-au putut ține pasul cu cei 
mari dar nu dezarmează. Trag 
și trag de sănii pînă cînd, 
în sfîrșit, au reușit să ajungă 
sus.

Concursul este în toi. Care 
mai de care săniile zboară pe 
lunecuș, spre satisfacția și 
bucuria concurenților, ca să
geata. „Galeria"... își face pe 
deplin datoria: „Hai Ionele", 
„Nu te lăsa Dorine", „Treci 
înainte Mihai".

Iată-i au ajuns la finiș. De 
felicitări nu este prea mult

sînțem 
trebui

Negru

In orășelul copiilor.
Foto: GR. PREPELIȚĂ

Cinematografe
Nu-i loc pentru al treilea : 

Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Festival (9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30), înfrățirea în
tre popoare (11,30; 14,15; 17;
19.45) , Grivița (10; 12,45; 15,30; 
18,45; 21), Modern (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21); Cu toții 
acasă: Republica (9, 
13,30; 
(9,15;
20.45) ,

11,15;
16; 18,20; 21), București 
11,30 13,45; 16,15; 18,30; 
Excelsior (10,15; 12,45;

Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
0,30), Bucegi (10; 12; 14; 16;

15; 20,30), Flacăra (14,30; 
18.30; 20,30) ; Moartea

Engelchen ; Capi- 
15; 17,45; 20,30), 
12,30; 15; 17,30; 

. 12,30; 15; 17,30;
0; 12,3u,i5.-, 17,45; 
tărăția oglinzilor 
neretului (10; 12;
20,30) ; Gol prin- 
înemascop : Vic- 
12,45; 15,30; 18;

rița (10; 12,30; 15; 
Melodia (10; 12,15;
20,30) ; Povestirile 

.a: Central (10; 12; 14;
,15; 20,15) ; Anicka mer- 
școală: Lumina (10; 12; 
; 18,15; 20,30); Tudor — 
lascop (ambele serii) : 
(15,30; 19), Cosmos (16;

Pacea (10; 16; 19,30); 
iceresc cerul: Union (11; 

4.7,30; 20), Drumul Serii 
18; 20) ; Program special 

♦ru copii: Doina (10; 11,15; 
0); Pompierul atomic î 

oină (14,30; 16,30; 18,30; 
j0,30) ; Povestea Scufiței roșii: 
Timpuri Noi (de la orele 10 la 

\ 21 în continuare), Cultural 
<16; 18; 20) ; Nu ești singur : 
Dacia (9; 11); Legea e lege s 
Dacia (13; 15; 17; 19; 21) ; 
Primul reportaj — cinema
scop : Buzești (16; 18,15; 20,30) 
Babette pleacă la război 
cinemascop: Crîngași
18,15; 20,30) ; Trei plus două 
cinemascop: Unirea (16; 18 
20); Ultimul meu tango: Vi- 
tan (15; 17; 19; 20,45); Uciga
șul și fata: Munca (16; 18,15;
20.30) , Adesgo (16; 18; 20); A
dispărut o navă: Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Feren
tari (15; 17; 19; 21); Cînd vine 
pisica — cinemascop : Moșilor 
(15,30; 18; 20,30); Valsul nemu
ritor t Viitorul (16; 18,15;
20.30) ; Carmen de la Ronda :
Colentina (16; 18,15; 20,30); 
Cavalerul Pardaillan — cine
mascop ; Floreasca (12; 16;
18; 20), Volga (10,30; 13; 15; 
17; 19; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30) ; Mi-am cum
părat un tată — cinemascop : 
Luceafărul (16; 18; 20) ; Ah, 
acest tineret I: Progresul 
(15,30; 18; 20,15) ; La vîrsta 
dragostei s Lira (15,30; 18; 
20,30); Printre oameni buni: 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30).

Păpușarii

din Pădulești
fosf

Foraj

cu turbina

timp pentru că peste cîteva 
momente începe concursul 
schiorilor.

Prinse bine de bocanci, zeci 
de perechi de schiuri stau 
împlântate în zăpadă gata să 
porcească. Din nou un fluierat 
și schiorii se avântă pe pîrtie. 
Dar ce s-a întâmplat ? Zăpada 
s-a spulberat împrăștiindu-se 
în steluțe mici și cîțiva con- 
curenți vin de-a dura pe ză
padă încurcindu-se de schiuri. 
Dar nu-i nimic. Așa-i la schi. 
Cazi, te ridici, iar cazi și iar te 
ridici. Trebuie multă perseve
rență, multă răbdare, altfel 
poți învăța acest frumos 
reconfortant sport.

Concursul s-a terminat,
deal e liniște deplină. Numai 
sutele de urme de pași de pe

nu
și

Pe

Teatrul de. stat din Arad a sărbătorit nu de. mult 15 ani de ac
tivitate, punând în scenă peste 100 de piese de teatru, la care 
au participat peste 1 milion de spectatori. în fotografie : scenă 
din piesa „Jocul de-a vacanța" de M. Sebastian, în interpreta

re*  actorilor Agata Nicolau și Hanibal Teodorescu.
Foto: AGERPRES

zăpadă trădează forfota care-a 
fost acolo.

Cu schiurile pe spate, cu 
săniile după ei, elevii se în
dreaptă spre casă. Au petrecut 
cîteva ceasuri minunate. Fie
care se simte nespus de vesel, 
de bine dispus. Așa 
canță.

ca-n va-

★
La Școala medie 

Găești, este aceeași 
mafie.

în sala de spori se desem
nează echipele campioane ale 
școlii la volei și ping-pong, iar 
la cenaclul literar elevii Plo- 
peanu Magdalena, Vlad Elvira 
și Paraschiv Crina au entu
ziasmat pe cei prezenți prin 
prospețimea versurilor lor. 
Mulți elevi sînt plecați într-o

nr. 1 din 
vie ani-

excursie la București avînd ca 
obiectiv principal vizitarea 

, Muzeului Antipa iar membrii 
cercului de istorie se vor de
plasa în zilele ce vor urma la 
muzeele din Galați și Curtea 
de Argeș. Nici formațiile artis
tice nu au intrat în vacanță 
întrucât ele pregătesc montajul 
muzical-literar „Cântăm Repu
blica". Dacă la acestea mai 
adăugăm activitățile intere
sante din cadrul cercului auto, 
sau vizionarea de filme și 
spectacole în colectiv, înțele
gem grija cu care comitetul 
U.T.M. al școlii s-a preocupat 
de organizarea fiecărei zile 
vacanță în această școală.

OV. ZÂRNESCU
M. ROBEA 
EUGEN MARINESCU

de

e aflăm în sala că
minului cultural 
din comuna Rădu- 
lești de Urziceni. 
Instalați comod — 
cite doi pe un 
scaun — spectato

rii așteaptă cu vădită nerăb
dare ridicarea cortinei. In 
seara aceasta se pare că liniș
tea lasă de dorit — dar nu e 
mai puțin adevărat că si entu
ziasmul acestor spectatori este 
cu mult mai mare decît în se
rile culturale cu program obiș
nuit. „Marele public" îl for
mează aproape toți copiii sa
tului veni ți să-i vadă pe „me
gieșii lui Creangă" din poves
tea „Capra cu 
să-și exprime 
față de cumătrul lup — care a 
meritat pe deplin s-o sfârșească 
în groapa cu jeratec. (Se vedea 
clar din sală cum îi ieșea fum 
din blană).

Cuprinși de frumusețea spec
tacolului și de măiestria artis
tică a păpușarilor, cei mici Si 
cei vîrstnici — pentru că e 
greu să ne închipuim că pă
rinții au venit numai cu inten
ția de a supraveghea copiii — 
au răsplătit cu aplauze drepta
tea ce și-au făcut-o, în lumea 
lor, Capra și iedul cel mic. Nu
mai morala spusă de moș Mar
tin — o păpușă, ursuleț, după 
căderea cortinei, „orice naș își 
are nașul" a mai trebuit să fie 
explicată celor mici acasă, mai 
pe larg și cu mai multe exem
ple.

După aspectul entuziast al 
serii se părea că spectacolul 
ar fi fost dat de „Țăndărică". 
în realitate era teatrul de pă
puși al căminului cultural din 
sat care pusese în scenă o nouă 
piesă — a treia premieră cu 
păpuși, în decurs de 2 ani. I- 
deea înființării teatrului a a- 
dus-o în sat învățătoarea Ve-

trei iezi" și 
dezaprobarea

ÎPOftT ÎPOftT

turia Popescu. Păpușile au 
confecționate cu materialul a- 
vut la îndemână. Mui't mai 
greu a fost pînă s-au găsit mî- 
nuitorii lor. Mulți argumentau 
astfel: să cânți cu fluierul pe 
scenă, sau în brigada artistică 
mai e o treabă, dar 
cu păpușile este un 
trivit numai copiilor.

Pînă la urmă s-au 
va tineri colectiviști ca Preda 
Decebal, Tudorie Rahila, Preda 
Gheorghe ș.a. care aflaseră din 
ziare că mai există și prin cite 
părți teatre de păpuși.

în scurt timp formația de pă
pușari a luat 
mers în turneu 
prin satele raionului, 
tul a fost că în vara 
încă un cămin cultural 
ion a deschis o astfel 
giune teatrală. Teatrul 
puși din Coșereni a îmbunătă
țit calitatea spectacolului, fă
când înregistrarea sonoră a pie
sei și adăugind pe lingă repli
cile de teatru și efectele sonore 
(ploaie, vânt, zgomote etc.).

Experiența câștigată ar putea 
să fie generalizată în sensul 
lărgirii sierei tematice. Adică : 
în brigada artistică prin inter
mediul păpușilor s-ar putea sa
tiriza unele aspecte negative 
care mai pot fi întâlnite în co
mună, sau chiar s-ar putea 
sublinia trăsăturile noi inspi
rate din munca în gospodăria 
colectivă.

Scenetele cu păpuși — ar 
constitui în brigăzile artistice 
acele „miniaturi artistice"in
spirate dintr-un fapt petrecut în 
viața satului sau a gospodăriei 
colective.

Atunci teatrul de păpuși ar 
putea da spectacole în mati
neu pentru cei mici, iar seara 
pentru cei mari, iar păpușarii, 
cu siguranță ar ii răsplătiți cu 
aceleași

să te joci 
lucru po-

găsit ci Ji

amploare. Au 
cu păpușile, 

Rezulta- 
aceasia 

' din ra
de sta- 
de pă-

entuziaste aplauze.
ION MARCOVICI

2 ianuarie, ora 8 dimineața. 
Constantin Popescu, inginerul 
șef al Trustului de foraj Tg. 
Jiu, face raportul telefonic al 
forajului din prima zi de mun
că. Brigăzile de foraj de la 
sondele 180 și 253 (inginerul- 
șef a ținut să ne precizeze că 
aici lucrează doi vestiți son- 
dori-șefi, Gheorghe Menchenie 
și Vasile Dumbravă) au săpat 
cu turbina în proporție de 100 
la sută. întrecerea pornită anul 
trecut, ca tot mai multe brigăzi 
să foreze numai cu turbina 
continuă din prima zi a anului. 
Pe întregul trust, forajul cu 
turbina a atins 70 la sută 
din anul 1963.

C. PRIESC
--- •----

Cuvintarea a

ambasadorului
Republicii Cuba

la BucureștiJ
Cu prilejul sărbătorii nați 

nale a Republicii Cuba — ct 
de-a 5-a aniversare a victori 
revoluției cubane — miercu 
seara, ambasadorul extraord 
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Cuba la București, Ma
nuel Yepe Menendez, a rostit 
o cuvîntare în limba romînă, 
la posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)

Telegramă
Cu prilejul celei de-a V-a 

aniversări a victoriei revolu
ției cubane, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Ro- 
mîne» a adresat o telegramă 
de felicitări ministrului rela
țiilor externe al Republicii 
Cuba, Raul Roa Garcia.

(Agerpres)

• Turneul internațional de 
handbal (fulger) desfășurat la 
Berlin a luat sfîrșit cu victo
ria reprezentativei masculine 
a Berlinului (R.D.G.). care în 
finală a învins cu 12—3 (6— 
2) echipa orașului Leipzig. 
Pentru locurile 3—4 s-au în- 
tîlnit echipele orașelor Copen
haga și Praga, victoria reve
nind primei formații cu 9—7? 
Pentru locurile 5—6 echipând, 
tineret a Bucureștiului a dis
pus cu 5—4 de cea a Belgra- 
lui. în preliminariile competi
ției (grupa B), tinerii handba- 
liști romîni au făcut joc egal: 
4—4 cu Praga, au învins cu 
6—3 echipa Magdeburgului și 
au cedat cu 2—7 în meciul cu 
sel. orașului Leipzig.

pioana Perului. în continuarea 
turneului, Partizan va întîlni 
echipa Universității și „Sport 
Municipal".

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Mia
mi, cunoscutul sprinter ameri
can Bob Hayes a egalat recor
dul mondial în proba de 100 
yarzi, realizînd timpul de 

16. Recordul oficial al pro- 
aparținea, de asemenea, lui 
yes. Pe locul doi s-a clasat

I

trecut aproa- 
de familii ale

noikirchen (R.F.G.). Veikko Kank- 
konen a terminat pe primul 
loc, realizînd 225,7 puncte. Să
riturile sale au măsurat 85 și 
respectiv 86 m. El a trecut pe 
primul loc în clasamentul con
cursului chiar de la prima sări
tură. Finlandezul a arătat o 
pregătire remarcabilă. Kank- 
konen este în vîrstă de 24 de ani 
și este una din speranțele țării 
said la J.O. de la Innsbruck. 
Locul doi a revenit coechipie
rului său Niilo Halonen — 
218,9 puncte urmat de polone
zul Ștefan Przybyla — 216,6 
puncte, finlandezul Ensio, Hy- 
ytae — 213,3 puncte, Gene 
Kotlarek (S.U.A.) — 210,7
puncte, Kut Elimae (Suedia) 
—- 209,8 puncte, Ivan Kovalen- 
co (U.R.S.S.) — 207 puncte, 
Immonen (Finlanda) — 206,7 
puncte.

strucții de locuințe în 
regiunea Bacău 
cu 28

extins pe 
largă folosirea mase
lor plastice ca în
locuitoare ale altor 
materiale la instala
țiile sanitare, pardo
seli și zugrăveli.

Și în regiunea Ba
cău s-au mutat în 
apartamente noi pes
te 2 500 de familii. 
Numai orașul Onești 
a crescut anul trecut 
cu aproape x 000 dc 
apartamente.

In 1964 investițiile 
alocate pentru con-

Anul 
pe 2 500 
constructorilor de ma
șini, chimiștilor și al
tor oameni ai muncii 
din regiunea Brașov 
s-au mutat în locuințe 
noi. La Brașov, Sibiu, 
Mediaș, Victoria, Blaj 
au fost ridicate un 
mare număr de blocuri 
noi care au schimbat 

orașelor, 
noilor 

acordat 
atenție 
finisaj,

la sută 
fat? de

sînt

lia 
iță
: 4 
ta-
59

>st
ilt
a-

înfățișarea
In construcția 
locuințe s-a 
în continuare 
lucrărilor de

Duminică pe patinoarul 
artificial „23 August" din 
Capitală, vor începe între
cerile celei de-a 7-a ediții 
a competiției de hochei pe 
gheață pentru „Cupa ora
șului București". Anul a- 
cesta la copetiție participă 
echipele Aripile Sovietelor 
Kuibîșev, Spartak Plsen, 
sel. orașului Berlin, sel. o- 
limpică a R.P.R. și echipa 
de tineret a orașului Bucu
rești. Meciurile constituie 
un excelent prilej de veri
ficare și o ultimă selecție 
a echipei R.P. Romîne în 
vederea turneului olimpic 
de la Innsbruck. înaintea 
începerii turneului olimpic 
echipa romînă va întîlni la 
Innsbruck la 28 ianuarie în 
meci de baraj echipa S.U.A.

(Agerpres)

99 Cartea prin po

apariție. în 1963. inii de citi
tori ai librăriei și-au asigurat 
în acest fel cărțile de care au 
avut nevoie.

duiesc să ai
bine pe citit ’jat
în cursul a) rea
un milion n nfor-
mare (buleti rafic,
cărți noi, ca specte,
prezentări d< ).

Se extinde de re-
ținere a luci. .*ainte  de

45 000 de cititori, cu 5 000 
mai mulți decît în 1962, au 
înregistrat în 1963 serviciile 
librăriei „Cartea prin poștă". 
Urmare a celor peste 77 000 
comenzi primite, librăria a 
difuzat circa 300 000 de volu
me în valoare de 3 350 000 lei. 
Au fost solicitate, îndeosebi 
cărți din domeniul agricultu
rii, medicinei, pedagogiei și 
alte lucrări tehnico-științifice.

Lucrătorii librăriei se stră-

• In prima zi a 
Inului Nou s-au 
desfășurat mai 
multe întîlniri in
ternaționale de 
fotbal. La Alger, 
în prezența a pes
te 20 000 de spec
tatori, echipa Al

geriei a învins cu scorul de 
2—0 (2—0) echipa R.F. Germa
ne.

în cupa ’Orașelor, tîrguri" la 
Madrid, Juventus Torino a 
dispus cu 2—1 (2—0) de Atle
tico Madrid. învingători și în 
primul meci (1—0), fotbaliștii 
italieni s-au clasificat pentru 
sferturile de finală ale compe
tiției. Jucînd amical la Bilbao 
cu echipa argentiniană Lo
renzo, formația F.C. Bilbao a 
terminat învingătoare cu sco
rul de 5—2 (4—0). în cel de-al 
doilea meci al turneului, echi
pa argentiniană -Boca Juniors 
a făcut meci egal: 1—1 la 
Casablanca cu Reims. Evo- 
luînd la San Jose (Costa Rica), 
echipa cehoslovacă Slovan 
Bratislava a învins cu 4—1 
(1—1) formația Deportivo Sa- 
fk&fâa.

La Lima a sosit echipa iugo
slavă de fotbal Partizan Bel
grad. în primul joc al turneu
lui fotbaliștii iugoslavi vor 
întîlni echipa ..Alliance", cam

• Tradiționalul 
turneu internațio
nal de șah de la 
Hastings a conti
nuat cu desfășura
rea partidelor 
din cea de-a 
3-a rundă. Hasin

(U.R.S.S.) a obținut victoria în 
fața lui Hindle (Anglia). Fos
tul campion mondial. Tal 
(U.R.S.S.) a făcut remiză cu 
Dely (R.P.U.). Alte rezultate 
înregistrate : Lengyel (R.P.U.) 
— J. Littlewood (Anglia) 1—0 ; 
Gligorici (Iugoslavia) — Clau
sen (Danemarca) 1—0; H. Lit
tlewood (Anglia) — Franklin 
(Anglia) 1—0. în partidele în
trerupte din primele două 
runde au fost înregistrate re
zultatele : Hasin — Franklin 
1—0; J. Littlewood — H. Lit
tlewood (întreruptă pentru a 
doua oară).

în clasament conduce mare
le maestru internațional Hasin 
cu 3 puncte urmat de H. Lit
tlewood — 2 puncte (1), Tal 
Gligorici cu cîte 2 puncte, 
Dely și Lengyel cu 1,5 puncte 
fiecare, Clausen — 1 punct

O producție a studioului cinematografic București

(Aserpres)

cit și 
au 

după

• Schiorii-săritori finlandezi 
au dominat cel de-al doilea 
concurs al competiției „Cele 4 
trambuline" desfășurat în sta
țiunea de la Garmisch Parten-

Primul pitm rominesc de concert

„POVESTE DIN IRKUTSK" de I Arbuzov

Colectivul Fabricii 
de instrumente mu
zicale „Doina" din 
București a dedicat 
noului an 1964 o 
frumoasă realizare : 
primul pian românesc 
de concert. Pianul, 
care poartă numele 
virtuosului pianist ro- 
mîn „Lip ații", este un 
pian cu coadă, de 
format mijlociu (lun
gimea 2,8 m), îmbi- 
nînd în mod reușit 

. înfățișarea clasică cu 
simplitatea liniei mo-

derne. El posedă ca
racteristici sonore 
comparabile cu calită
țile specifice unor pia
ne de renutată marcă 
universală.

Realizarea primului 
pian de concert are la 
bază succesele obținu
te în ultimii ani prin 
construirea și per
fecționarea pianinelor 
„Doina", din care în 
momentul de fața se 
fabrică în serie tipul 
cel mai reușit — 
„Doina-7". In 1963,

producția de pianine 
s-a dublat față de a- 
nul precedent.

Atît pianinele 
pianul „Lipaiti" 
fost construite 
proiectele on^ nale ale 
specialistului Silviu 
Slăvescu de la Fdb.ica 
„Doina". Alături de\ 
acesta, au contribuit 
la montare tehnicienii 
Ion Stănescu, Dumitru 
Sebe și alții.

Grady Smith cu 9“6/10. Hayes 
și-a adjudecat victoria și în 
proba de 220 yarzi (linie 
dreaptă) fiind cronometrat în 
20*1/10.

în cursul aceleiași reuniuni 
Gary Gubner a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 18,18 
m. iar John Pennel a obținut 
la săritura cu prăjina 4,88 m.

Săptămîna viitoare pe ecrane

Pisica de mare

înd lucra la „Po
veste din Irkutsk", 
\rbuzov își dorea 
ca noua lui piesă 
să-i determine pe 
mulți dintre tine
rii spectatori mai

ales, să spună : „Așa dar, asta 
este dragostea adevărată...".

Deci „Povestea" lui Arbu
zov, inspirată de un fapt au
tentic din orășelul Irkutsk, a 
fost concepută și realizată ca 
o aprinsă pledoarie despre 
dragoste, argumentată cu fap
te emoționante.

Eroii acestei binecunoscute 
și emoționante „Povestiri", și 
Valia și Victor și Serghei, sînt 
oameni obișnuiți 
noastre, modești 
luptători pentru 
etică împlinită de 
timente, care știu 
să-și pună cu toată răspun
derea acele mari probleme ale 
vieții de toate zilele : demni
tatea, prietenia, dragostea, fe
ricirea.

Sînt probleme profunde, de 
mare actualitate, ancorate a- 
dînc în realitate și pe care 
Arbuzov le dezbate cu patos și 
pasiune într-un text admira
bil, vibrînd de. umanism și 
poezie.

Iată de ce prezența „Poveștii 
din Irkutsk" în viața unei for
mații de artiști amatori, colec
tivul Casei de cultură „16 Fe
bruarie", este, cu toate dificul
tățile pe care le prezintă rea
lizarea ei scenică, demnă de 
relevat.

Regia, încredințată tînărului 
C. Veni, muncitor la „Electro- 
bobinaj" a dat rezultate fru
moase. Tînărul regizor amator

țea și optimismul piesei. Cu
plul Serghei — Victor, una 
din cele mai dificile probleme 
regizorale (și actoricești) este 
tratat în chip foarte fidel pie
sei. Tehnicianul Mircea Filip 
conturează cu sensibilitate 
chipul cald și blind ăl lui Ser
ghei, apropiindu-1 mult de 
eroul imaginat de Arbuzov: 
„un zîmbet luminîndu-i chipul 
parcă din interior îi imprimă

Serghei, ultima scenă cu 
Valia).

Studenta Angela Alexan- 
drescu, interpreta Valiei, a de
pus eforturi evidente pentru 
a-și învinge lipsa de experien
ță scenică: Plină de ver
vă în prima parte (expri- 
mîndu-se într-o gestică ni
țel dezordonată) cochetăria-i 
ușor frivolă face loc în a doua 
parte a piesei unei trăiri dra-

în interpretarea colectivului de teatru
ai zilelor 

dar eroici 
o conduită 
nobile sen- 
și izbutesc

al Casei raionale de cultură „16 Februarie"
(care nu de mult, a devenit și 
student la
Institutului 
în tratarea 
piese toată „ 
gia celor 21 ani ai săi. înce- 
pînd cu distribuția — judicios 
alcătuită, și continuînd cu re
zolvarea atentă a fiecărei sce
ne — de multe ori prin soluții 
regizorale ingenioase (mai cu 
seamă în realizarea compozi
țiilor și a mișcării scenice) 
spectacolul său respiră tinere-

secția de regie a 
de teatru) a pus 
scenică a acestei 
pasiunea și ener-

acea notă de spontaneitate ti
nerească, acea naivitate care 
în pofida caracterului său bine 
conturat îl face să apară 
uneori neputincios ca un co
pil... rămînînd însă deosebit 
de uman, de simpatic../'.

Victor, isteț și ușuratic în 
prima parte, își dezvăluie mai 
tîrziu sentimente de mare pro
funzime, pe care tînărul mais
tru Valeriu Ghinet le trăiește 
cu toată convingerea (scena de 
la maternitate, moartea lui

iz-matice intense, interpreta 
butind trecerea printr-o gra
dație Judicioasă a mijloacelor 
de expresie. Poate pe parcurs 
jocul său va căpăta un plus 
de greutate, de maturitate.

AlătuVi de „trio“-ul central, 
strungarul C. Pangratin a fă
cut din j Serdiuk un personaj 
aproape tot atît de principal.

De rei^iarcat maturitatea do
vedită rfe Adina Jurcă în ro
lul Lari'Sei, spontaneitatea Do-

rinei Boieru-Zinca, umorul lui 
Victor Miclea, vocea caldă a 
lui Cornel Manolescu Rodik 
(exclusiv ușoara alunecare 
spre melodramă din scena 
morții lui Serghei),

La reușita spectacolului, un 
rol însemnat l-a jucat și sce
nografia semnată de Rodica 
Pavelescu care, într-un cadru 
plastic foarte simplu, rezolvă 
dificultățile create de desfășu
rarea acțiunii, prin cîteva ele
mente de decor (doi plopi, o 
salcie, o bancă, o perdea) sti
lizate cu mult gust.

S-ar putea reproșa — regiei 
și interpreților — unele ten
dințe de poză, un ritm încă 
prea lent în anumite momen
te, anume violențe, nu întot
deauna potrivite în relațiile 
dintre personaje.

Spectacolul, realizat de un 
colectiv tînăr și de un regizor 
foarte tînăr, adresîndu-se în 
special tineretului, are meritul 
de a fi subliniat cu grijă acele 
două elemente pe care autorul 
„Poveștii din Irkutsk" le con
sideră obligatorii pentru tea
trul său : laconismul și poezia.

N. TEODORU

SCENARIUL: Petre Luscalov și Vladimir Popescu 
REGIA : Gheorghe Turcu
IMAGINEA : Jean Pierre Lazar 
MUZICA : Tiberiu Olah
DECORURI: Ștefan Maritan

Cu : Leopoldina Bălănuță. Victor Rebengiuc. Colea Râutu, 
Iurie Darie, Toma Dimitriu, Nicolae Sireteanu, Haralambie 

Boroș

Agențiile și filialele O.N.T. ..Carpați" c n toată țara au 
pus în vînzare locuri pentru odihnă și Uat; nent balnear în 
trimestrul I 1964, cu plecări în stațiuni S^pind de la 5 ia
nuarie 1964.

în acest sezon se acordă reduceri de tarife între 10—15 la 
sută la tratament balnear în următoarele localități:

— Govora, Herculane, Ocna-Sibiu, Bazna, Victoria. 1 Mai, 
Victoria 9 Mai, Sovata, Pucioasa, Olănești, Slănic-Mol- 
dova. Căciulata, Singeorz-băi, Buziaș, Borsec, Vatra 
Bornei.

și reduceri de 20—25 la sută la odihnă în următoarele locali
tăți:

— Sinaia, Bușteni, Predeal, Păltiniș, Sibiu, Borsec, Sovata, 
Tușnad.

Se pun în vînzare locuri în serii de 3 pînă la 12 zile și 
serii de 18 și 21 zile.

Posesorii de bilete O.N.T. „Carpați" beneficiază de 50 la 
sută reducere pe calea ferată și autobuze.

Pentru copiii între 7—14 ani, reduceri pînă la 50 la sută 
din tarif.

Rețineți din timp locuri pentru tratament și odihnă în tri
mestrul I 1964 la agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din 
întreaga țară.



(Urmme din pag. I)

ani pe bătrîna Vale a Trotușu- 
lui! La cel mai tînăr dintre ei, 
Fabrica de polistiren, schim
bul III se pregătea să preia 
lucrul: aproape în întreaga 
vale a Trotușului în noaptea 
de Anul Nou a lost „foc con
tinuu".

Cinstire forului
continuu

I-am cunoscut pe cițiva din
tre aceia care, în timp ce mi
lioane de oameni stăteau la 
mese, cîntau sau dansau, în 
noaptea de Anul Nou, ei își 
făceau datoria îmbrăcați în 
halatele muncii.

Schimbul de noapte la Fa
brica de polistiren a fost con
dus de o fată, maistrul chi
mist Elena Bărbulescu, o fată 
energică, bine pregătită profe
sional, cunoscută pentru hăr
nicia ei. Cu Ștefan Andreoaie, 
cu Costache Gavrilă, și cu alți 
tineri dih schimbul ei au în
tâmpinat noul an dînd ultime
le tone de produse din 1963, 
primele din 1964.

Și la secția a Il-a a Combi
natului de cauciuc în schim
bul de noapte i-a revenit rîn- 
dul tot unei tinere meșter — 
Valeria Matei, care îp, noaptea 
de Anul Nou a îndeplinit o- 
perații de... dehidrogenare a 
izopropilbenzen'ului la alfame- 
tiletilen! Frumoasa, neobiș
nuita chtyrie, dar ce oameni 
obișuuiți. Unul dintre tinerii 
care au alimentat focul con-

La mulți ani, prietene I Ție 
și tovarășilor tăi anul 1964 să 
vă aducă noi și noi bucurii!

„Semne bune 
anul are“

Repetăm și noi, ca și urăto
rii: de urat am mai ura, dar 
ne-așteaptă încă drum lung. 
Abia ieșim din Onești și din 
sat în sat, ne întâlnim mai la 
tot pasul cu cetele de colin
dători, Frumoasele tradiții 
populare se păstrează în a- 
ceastă parte a Moldovei cu 
prospețimea cu care vin ele din 
școli. Buhaiul, capra, ursul, 
zurgălăii, pocnetele de bici și 
hăuiturile vorbesc despre o 
imaginație neobișnuită, despre 
un dar al povestirii, al vorbe
lor măiestrite, despre visul de 
veacuri al poporului spre o 
viață fericită.

In munții Oituzului dăm de 
zăpăcea. Amprenta Anului Nou 
e și mai puternică. Pe drumul 
acesta, între munții neguroși, 
în satul Oituz, ascuns într-o 
vale, am întîlnit o sanie după 
vechile obiceiuri. Era încăr
cat în ea un brad verde, îm
podobit, și omul care mina 
boii, striga:

,,Eu vestesc pe mic și mare 
Semne bune anul ăre..."

Brașov - oraș al 
muncii și veseliei

Se apropia ora 24. Mergem 
cu o sută la oră să prindem 
Anul Nou în mijlocul con
structorilor brașoveni. In noap
tea asta, orașul muncii de 
înaltă specializare, Brașovul, 
e un oraș al veseliei. La „Trac- 

Are niște mustăți ca-n cărțile 
de povești, poartă titlul de 
laureat al Premiului de Stat 
și mîndria de-a fi crescut și e- 
ducat generații întregi de ti
neri muncitori. Băieții de la 
secția șasiu l-au așezat în 
capul mesei să le conducă ve
selia, să fie inițiatorul momen
telor lor vesele, la care se pri
cepe meșterul ca și la strunji- 
rea pieselor de mare precizie. 
La alte mese: Mihai Rogoz, 
Gh. Robu, Radu Bumbu, Soacă 
Benone. Sudori, șoferi, tehni
cieni, maiștri.

Lîngă pomul de Anul Nou 
au apărut și aci urătorii. „Aho, 
aho, frați oțelari", strigă unul.

„Voi ce șarjele-mi struniți, 
Voi ce forme-m făuriți 
Haideți toți craițuitorii 
Turnătorii, vopsitorii 
Cei de pe la polizoare,

Fetele miezuitoare,
Voi de la elaborare, 

Că făcurăm și-n ăst an 
Șase sute peste plan. 
Roată măi lîngă pahare 
Și să facem o urare 
Una ca să știe
Că-i pentru oțelărie!”

Au urat colindătorii pentru 
toți muncitorii uzinei, care au 
îndeplinit planul anual cu 8 
zile înainte de termen, multe 
nume au fost amintite.

Nu departe de uzina aminti
tă se desfășura revelionul ti
neretului din orașul Brașov. 
Peste 500 de tineri de la toa
te întreprinderile din oraș 
participau la revelion. Parcă 
ninsese cu confetti, fiindcă 
toți aveau în păr fluturași 
multicolori. Se dansa cînd în 
sală a intrat tovărășiei Aldea 
Militaru, primul secretar al re
giunii de partid Brașov.

— Am venit să vă urez An 
Nou bogat și fericit, le-a spus 
dînsul tinerilor. Cu puțin timp 
înainte, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ne-a dat tele
fon și ne-a rugat să transmi
tem tuturor locuitorilor regiu- Frumoasa tradiție populară a urătorilor se păstrează și la Onești.

tinuu la. Onești în această 
noapte, Florian Vasile este o- 
perator la polimerizare, un bă
iat cu ochi albaștri, foarte mo
dest. •

— Ce vîrstă ai ? l-am între
bai

— 21 fără cîteva ore... Iutii 
'lahiiarie e ziua mea de naș
tere^

S-a întâmplat ca în ziua de 
naștere să-i vină rîndul să fie 
de serviciu, ziua aceasta, fiind 
și ziua Anului Nou și el a ve
nit să-și facă datoria.

Familia tinerilor Anica și Anghel Concea, muncitori la Întreprinderea ..PartizanuT-Brașov 

lntîmpină Anul Nou cu optimism, cu veselie și... cu paharele pline.
Fotografiile : I. CU CU

In
torul**,  la „Partizanul* * și în 
toate marile uzine și întreprin
deri s-au organizat revelioane 
colective. Batem la poarta Uzi
nelor de autocamioane și gă
sim veselia în toi. Multe fi
guri cunoscute, eroi ai repor
tajelor noastre din anul 1963 
se află aici.

lui An mesaje de flori. ~ ~
înainte de a intra în istorie, 1963 se pregătește să faca 

primirea cuvenită predecesorului său, 1964.
Ora 21,30 — începe sărbătoarea revelionului.
La Casa de cultură a studenților din București și-au spus 

cuvîntul tinerețea și fantezia. Aproape 900 de invitați, stu- 
denți din cele 13 institute de învățămînt superior: Univer
sitate, Medicină, Construcții, Politehnică, Petrol, Teatru, 
Conservator, Institutul de limbi străine etc.

...Și în celelalte institute de învățămînt superior din Ca
pitală — la Institutul politehnic și la Universitate, la I.M.F. 
și la Institutul agronomic, la Institutul de construcții și la 
Institutul pedagogic — studenții au întâmpinat Anul Nou, 
1964, cu entuziasm, alături de colegi și profesori. Cu toții 
aii avut în mijlocul lor un oaspete bine dispus — VESELIA !

★
La Casa de cultură a raionului „16 Februarie" petrecerea 

era în toi.
Pe scenă cînta orchestra Casei de cultură. Am ascultat pe 

solistul c e muzică ușoară Miron Nicolae, pe care îl cunoscu
sem nu ^e mult la Uzinele „Semănătoarea" în hala strungu
rilor.

După ora 24 urmau să se urce pe scenă artiștii Teatrului de 
operă și balet — apoi soliștii de muzică ușoară: Nicolae Ni- 
țescu, Mara Ianoli, Sorina Dan și Mircea Crișan.

Dar am plecat mai departe, pe itinerariul revelionului. A- 
telierele „9 Mai" din Bulevardul Armata Poporului. 200 de 
invitați foarte, foarte veseli. Brigada selecționase spre popu
larizare numai „pozitivele**. Și pe bună dreptate. Pentru că 
la 23 deGembrie 1963 muncitorii atelierelor au raportat în
deplinirea planului la producția marfă înainte de termen, e- 
canomisind 850 000 lei, dublu de cit se angajaseră. După ce 
am, închinat un pahar din podgoriile Odobeștilor, împreună 
cu tovarășul M. Calonfirescu, cel care în 1963 de 12 ori a fost 
evidențiat în producție — am continuat itinerariul revelionu
lui și prin âlt^ locuri.

Anul 1964 intrase triumfal. Oamenii îl așteptau ca să-i îm
bogățească zilele cu faptele lor. La mulți ani!

ION MARCOVICI

Iată-l în capul mesei, pe bă- 
trînul meșter Sipoș Gheorghe.

noaptea ANULUI NOU
nii Brașov — tineri și vîrstnici 
— urări din partea sa. Propun 
tovarăși, să ridicăm paharul 
în cinstea conducătorilor par
tidului nostru!

Minute întregi sala întreagă 
a cîntat în cor „Mulți ani, 
trăiască", s-a ovaționat.

Am făcut și aci cîteva cu
noștințe. La o masă, i-am fe

licitat pe trei prieteni — ti
nerii Mihai Vandamek, mai
stru, forjorii Octavian Grozea 
și Gheorghe Popelea de la U- 
zinele „Tractorul". Erau ho- 
tărîți ca în 1964 să lucreze tot 
așa de bine că și în 1963, poa
te și mai bine.

Pe tinerii brașoveni i-am 
lăsat dansînd.

Reintîlnire cu...
Oneștii

Pornisem spre Valea Praho
vei cînd în difuzorul aparatu
lui de radio am auzit muzica 
și veselia la... Onești. Din sdla 
Combinatului chimic reporte
rii radiodifuziunii transmiteau 
momente ale revelionului. S-a 
auzit vocea tovarășului Cos- 
tache Sava, directorul combi
natului, care i-a felicitat pe 
muncitori cu ocazia Anului 
Nou, pe care-l sărbătoreau... a 
doua oară. Prima dată l-au 
sărbătorit la 11 noiembrie cînd 
toate secțiile și-au îndeplinit 
planul anual. Vorbea despre 
hărnicia și priceperea ingine
rului Ionescu Virgil, șeful in
stalației de hexacloran, despre 
sudorul Udrea Ion, despre 
strungarul Dobre Ion, despre 
maistrul Ion Alexe și despre 
mulți alții, care se aflau la 
ora aceea în sala revelionului.

Angajamentele lor pentru a- 
nul care vine sînt frumoase ca 

și succesele de pînă acum. 
Le-am auzit transmise de spi- 
cherul radioului: să depășeas
că în 1964 producția globală cu 
10 000 000 de lei, să producă 
peste plan 5 000 de tone de în
grășăminte pentru agricultură, 
2 000 de tone de sodă, să rea
lizeze economii valorînd circa 
4 000 000 de lei...

Treceam printre brazi, ur- 
cind serpentinele Predealului 
și-n pacea munților ne reîn- 
tîlneam cu Oneștii.

Două sute din
10.000 de membri 
ai unui „Institut 

al veseliei* 4
La intrarea în Predeal apa

re deodată, ca un adevărat 
transatlantic cu ferestrele lu
minate — cabana „1 Noiem
brie". In trei săli mari se cîn- 
tă și se dansează, orchestre 
bune și magnetofoane fac ve
selia serii. „Responsabilul cu 
veselia" e un tovarăș pe nume 
Valeriu Moldoveanu, președin
tele secției de turism, schi și 
patinaj a Academiei R.P.R. 
Dînsul ne informează că „ono
rabilii cavaleri" și „onorabile
le domnițe" pe care-i vedem 

nu sînt altceva decît .200 de 
membri ai unui nou institut 
alcătuit ad-hoc: institutul ve
seliei. După profesiunile lor 
zilnice cei pe care-i vedem sînt 
cercetători științifici — ingi
neri, medici, atomiști, endocri- 
nologi... Alături de ei, 30 de 
academicieni au venit să-și 
serbeze revelionul pe Valea 
Prahovei — printre^eare acad. 
Ștefan Milcu, Ionescu-Zele- 
tin, Miron Niculescu, Dumitru 
Dumitrescu, primul secretar al 
Academiei.

Grupul de cercetători, la 
care ne aflăm în ospeție, a 
venit cu o zi înainte la Pre
deal. Dimineața au avut de 
trecut cîteva probe: de scllî, 
de săniuș, de turism.

— Seara ?
— Proba de voie bună !
Evenimentul cel mai deo

sebit ? O logodnă... De altfel, 
aceștia erau doar 200 din 10 000 
de membri ai „Institutului de 
voie bună", oameni ai muncii 
care și-au petrecut revelionul 
în sute de cabane la Predeal, 
Pîrîul Rece, Poiana Brașov, 
Păltiniș, Cristianul Mare, Cio
plea, Sinaia, Bușteni... Cînd am 
trecut prin Sinaia se vedeau 
lumini la Cota 1 400, la Vîrful 
cu Dor.

în orașul

După o scurtă oprire la Cîm- 
pina, la revelionul unde săr

bătoreau Anul Nou tinerii de 
la Uzina Mecanică, Uzina Po
iana, Uzina „Neptun" și alții, 
iată-ne printre petroliști, la 
Ploiești. Marele Palat al cul
turii își deschisese porțile ce
lor 450 de tineri evidențiați în 
întrecere, muncitori la Rafină
ria 1, la Rafinăria „Teleajen", 
la Uzina 1 Mai, la Schela 
Boldești, la Uzina de îngrășă
minte din Valea Călugărească, 
tineri din școli, din instituții...

Feeric luminat și pavoazat, 
palatul îndemna la voie bună. 
De altfel, la ora la care am 
ajuns, se dansa „cu tot focul".

Erau acolo numeroși tineri 
de la marele combinat petro
chimic de la Brazi. Se întâlni
seră, de pildă, luînd loc la a- 
ceeași masă, Hie Georgescu, 
tablonist la secția DAV, intra
tă în funcțiune în 1963, cu 
Enache Burada, constructor al 
acestei instalații, lăcătuș mon- 
tor la ISCM. In 1963 Georges
cu a dat și'el o mînă de aju- 
tor constructorilor. In 1963 E- 
nache a primit, pentru hărnicia 
și priceperea lui Ordinul Mun
cii; în 1964 va lucra la monta
rea agregatelor de la combi
natul petrochimic.

Constructorul și specialistul 
în conducerea agregatelor își 
dădeau mina. Au făcut lucru 

bun amindoi, vor face șl moi 
bun în anul care vine. E pro
misiunea lor la început de an.

București - final 
de călătorie

Drumul pînă la București 
s-a desfășurat printr-o înșirui
re de sate. La Tătărani, la 
Tîncăbești și Bălotești oame
nii ogoarelor au sărbătorit cu 
bucurie anul care începe. Să- 
mînța pusă de ei sub brazdă în 
toamnă a încolțit și mugurii ei 
se văd. Au muncit bine în a- 
nul care a trecut, vor să obțină 
recolte și mai bune în 1964.

Și iată Bucureștiul. S-aprind 
zorii de zi cînd intrăm în Pia
ța Republicii. Sute de mii de 
oameni au petrecut o noapte 
de veselie la revelioanele care 
s-au organizat în uzine, în in
stituții, în familii. Acum se în
torc spre casa sau au ieșit să 
prindă răsăritul noului an afa
ră, în aer liber.

Deschidem din nou aparate
le de radio și aflăm că oame
nii pe care-i vedem vin de la 
Uzina „Grivița Roșie", de la 
„Vulcan", de la Fabrica de 
confecții și tricotaje-București, 
și din alte zeci și zeci de locuri 
unde s-au organizat revelioane 
colective. La casa de cultură a 
studenților carnavalul mai era 
încă în toi, deși veniseră zorii.

• Oaspetele tuturor: veselia • Șarjele Revelionului • Primul interviu ® Supele oțelarilor
Anul 1963: ultimele ceasuri. 
Mulțime de oameni. Trafic de 
circulație intens, stații aglome
rate. Florăriile expediază Nou

BUCUREȘTI REȘIȚA Sărbătoare de revelion. La Re
șița, la oțelărie, totul era o- 
bișnuit: macaralele încărcau 
uriașele cuptoare, se luau 

probe de oțel, se făceau pregătiri pentru turnare. Se elabora 
prima șarjă de oțel din noul an. La cuptorul nr. 2 s-au făcut 
toate pregătirile. Oțelarii, sub conducerea prim-topitorului 
Adam Ghemănaru, au dat chiar în prima oră a anului nou 
o șarjă a producției din 1964.

Cele două șarje care au urmat au fost elaborate concomi
tent la cuptoarele nr. 1 și 5. Dumitru Cîrtoi, prim topitor la 
cuptorul nr. 1 a precizat că încă de la prima șarjă s-au obți
nut rezultate bune, îneît s-a reușit ca durata de elaborare să 
se reducă față de timpul planificat. La acest prim succes ti
nerii prezenți în noaptea de revelion pe platourile oțelăriei: 
Ion Malanca, Vasile Roșea, Nicolae Fasolea și-au adus o con
tribuție de cinste.

...Ca și în ultimii ani la O.S.M. Oțelul roșu, printre oțelarii 
care în noaptea de revelion se aflau pe platou, a venit or
chestra de muzică populară pentru a le prezenta cîteva me
lodii. în primele minute ale anului nou, tovarășul Andrei 
Dumitru, directorul uzinei, a fost prezent în mijlocul oțela- 
rilor, urîndu-le și în viitor realizări în muncă și viață, feri
cire personală. Aici, la Oțelul roșu, elaborarea primei șarje 
a noului an s-a făcut la cuptorul nr. 12 de către prim.-topi- 
torul Pavel Bunei și tinerii oțelari Marin Popa, Vasile Rădu- 
canu și alții.

Greutatea acestei șarje a fost cu cîteva tone mai mare de
cît sarcina planificată.

ILIE BRINDESCU

• Cind anii s-au intilnit pentru o clipă
CLUJ La „Revelionul tineretului", 

în decorul unei săli împodobi
tă strălucitor pentru festivita
tea de începere a unui nou an, 

au petrecut împreună peste 800 de tineri din întreprinderile 
industriale din Cluj, evidențiați în întrecerea socialistă, stu- 
denți fruntași la învățătură. Anul 1963 își depăna ultimele 
clipe. In sală s-a făcut liniște deplină. Tinerii ascultau cu 
atenție cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Iar 
cînd anii s-au întîlnit pentru o clipă, din sute de piepturi ti
nere au răsunat urale și ovații. Paharele pline sînt închinate 
pentru succesele unui nou an pe care toți și-1 doresc mai 
bogat, cu și mai multe succese în muncă și în viață.

Au urmat apoi tradiționalele plugușoare, felicitări, surpri-

CRAIOVA Călătorii, personalul stației 
C.F.R. Craiova, urfnăresc pe 
cadrane mișcarea acelor de la 
ceasornice. în stație intră un 

nou tren : personalul de București. Dar iată, acele ceasorni
celor arată ora 12. Din toate părțile răsună o urare de 
bucurie. Tradiționalul „La mulți ani!" te întâmpină peste 
tot. Și aici, în stația Craiova, ca și la sonde, la furnale, la 
oțelării, sail în alt loc de muncă, procesul de muncă este con
tinuu. La intervale de timp aproximativ egale, vin sau pleacă 
din stație alte și alte trenuri de persoane sau marfă.

Pe liniile de manevră, sub atenta îndrumare a tânărului 
Ion Coca, inginer de tranzit, se compun și se descompun alte 
trenuri de marfă.

Printre cei aflați la servici, l-am găsit și pe inginerul Con
stantin Preoteasa, șeful stației. Nu am rezistat tentației de 
a-i lua primul interviu pe anul 1964.

— într-un fel, spunea tovarășul inginer, rămas bun de 
la 1963 ne-am luat încă de la 20 decembrie, cînd din stația 
Craiova a pornit ultima garnitură de marfă înscrisă în sar
cinile de plan ale anului trecut. Cu noul an, facem cunoștință 
acum, cînd primim și expediem primele garnituri din pla
nul pe 1964. Anul acesta, sarcinile de plan sînt mai mari cu 
circa 20 la sută față de anul trecut. Stației i se vor aduce o 
serie de îmbunătățiri: se va mări capacitatea de prelucrare 
prin construirea a 7 linii de manevre, va crește înzestrarea 
tehnică cu alte 3 partizi d? manevre și o locomotivă. într-un 
cuvînt, Anul Nou se va simți de la început bine...

V. BARAC

s-a revărsat

ze. Sute de tineri adunați în cercuri concentrice au jucat pe- 
rinița, au dansat sub ploaia de confeti multicolore, 
zorii primei zile a noului an, tinerețea 
lie, cîntece și dansuri.

...Uzina „Industria Sîrmei“. Noul an i-a găsit pe oțelarii 
din schimbul III în frunte cu maistrul oțelar Măglaș Vasile, 
și prim topitorii Nemeth Iosif și Deji Iuliu în jurul cuptoa
relor electrice.

Ora zero și un minut. La cuptorul electric nr. 2, topitorul 
Petre Onișor a dat prima șarjă de oțel. Valul incandescent de 
metal răspîndește o ploaie de seîntei, ca un joc de artificii, 
mareînd începutul unui an de noi succese.

Pînă în 
în vese-

IOAN RUS

HI IWfnOADâ Anul nou a fost intîmpinat I» • IVI I H Hunedoara cu tradiționalele u-
| " rale și clinchete de pahare pli

ne, cu jerbe de artificii multi
colore, cu hore aprige și cîntece înălțătoare. Dar la Hune
doara. anul 1964 a fost întîmpinat și cu darurile siderurgiș- 
tilor din schimburile de noapte : zeci de „cupe" uriașe, pline 
cu metal incandescent.

Sentimentul elaborării ultimelor tone de fontă, oțel și la
minate din victoriosul an care a trecut, sentimentul plămă
dirii primelor tone de metal dintr-un nou și însuflețitor plan 
de producție a generat mîndrie și entuziasm în rîndurile si
derurgicilor aflați la datoria muncii în noaptea de revelion.

La secția I furnale, secție care și-a îndeplinit cea dint.îi 
din Combinat sarcinile de plan pe anul trecut, se aștepta cu 
emoție prima descărcare de fontă din nou an, tocmai în mo
mentul cînd deasupra Hunedoarei se revărsa un univers de 
stele în toate culorile, mareînd „piatra de hotar" dintre anul 
vechi și nou. Topitorii de pe platforma de descărcare au tre
cut Ia posturile lor. Prim-furnalistul Ștefan Stanciu a cerce
tat încă odată cu ochii bunului cunoscător fonta clocotindă 
din pîntecele furnalului, și-a privit ceasul, apoi a anunțat 
începerea evacuării. Șticul a fost deschis, șuvoiul de fontă a 
început să se reverse. In același timp a sosit vestea că și 
furnaliștii din schimbul condus de maistrul Gheorghe Cis- 
maș de la secția a Il-a furnale, au început evacuarea primei 
fonte din noul an.

Oțelarii de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, deser
vesc cele mai mari și mai moderne cuptoare Martin din țară. 
Gîndurile oțelarilor hunedoreni este să sporească pro
ducția de oțel, să smulgă agregatelor indici mai mari 
de utilizare, să producă metale de cea mai înaltă cali
tate.

La laminorul de sîrmă, una dintre cele mai tinere secții 
ale Combinatului, oamenii din schimbul condus de tânărul 
maistru Mircea Mihai, ca de altfel toți laminoriștii din sec
țiile 1 000 mm, 650 mm, 800 mm, așteptau și ei cu emoție 
trecerea prin caje a primelor lingouri din noul an. Iar cînd 
acest eveniment a avut loc, ei s-au felicitat reciproc, cu căl
dură, pentru primele laminate din 1964.

LAL ROMULUS



Componența noului
guvern grec

'ATENA. — Noul prim-minis
tru al Greciei, I. Paraske- 
vopoulos, a anunțat componen
ța guvernului de tranziție care 
urmează să rămînă în func
țiune pînă la viitoarele alegeri 
parlamentare. în noul guvern, 
Paraskevopoulos deține, de a- 
semenea, postul de ministru 
al afacerilor interne. Ca mi
nistru al afacerilor externe a 
fost numit Christian Pala
mas, reprezentantul perma
nent al Greciei pe lîngă car
tierul general al N.A.T.O. din 
Paris. Ministru al muncii a 

. fost numit Christos Stambelos, 
iar portofoliul Departamen
tului Economiei îl deține As- 
terios Ntais. Profesorul univer
sitar Dionysios Zakythinos a 
fost numit prim-ministru ad
junct.

a studenților brazilieni
RIO DE JANEIRO. — La 

31 decembrie, la Rio de Ja
neiro au avut loc demonstra
ții împotriva guvernatorului 
statului Guanabara, Carlos La- 
cerda. După cum anunță 
France Presse, studenții fa
cultății de litere au împiedi
cat intrarea lui Lacerda în 
clădire, unde el urma să pre
zideze festivitatea decernării 
diplomelor Școlii de ziaristi
că. în cursul tulburărilor 
care au avut loc, guvernatorul 
a fost nevoit să se retragă din 
sală. Studenții au demonstrat 
pentru reforme democratice în 
învățămînt.

Evenimentele din Cipru
NICOSIA. — Prima zi a 

anului nou, relatează agenția 
France Presse, a cunoscut o 
vie activitate politică și diplo
matică, atît la Atena cît și la 
Ankara, în legătură cu criza 
cipriotă.

în după-amiaza zilei de 1 ia
nuarie a avut loc o ședință a 
guvernului turc, prezidată de 
primul ministru Inonu, la ca
re a fost examinată evoluția 
evenimentelor din Cipru. A 
fost studiată, îndeosebi, infor
mația cu privire la intenția 
guvernului cipriot, de a abroga 
tratatele de garanție și alianță 
încheiate cu Grecia, Turcia și 
Anglia. Președintele Makarios 
a anunțat că guvernul său do
rește să obțină desființarea a- 
cestor tratate prin mijloace 
corespunzătoare. Aceeași agen
ție anunță că ministrul aface
rilor externe al Turciei a re
mis ambasadorilor la Ankara 
ai Greciei, Angliei și Statelor 
Unite, o notă în care le atrage 
atenția asupra „ilegalității 
abrogării unilaterale de către 
președintele Makarios a acor
durilor de garanție".

Pe de altă parte, anunță a- 
genția France Presse, la Atena 
a avut loc în noaptea de 1 
spre 2 ianuarie o ședință ex
traordinară a guvernului grec, 
convocată de primul ministru. 
La ședință, în afara șefilor de 
stat major ai forțelor armate, 
au luat parte ministrul apără
rii naționale, precum și Pa- 
pandreu și Venizelos, lideri ai 
Uniunii de centru și Kane- 
lopoulos, președintele Uniunii 
naționale radicale. Ședința a 
fost convocată în urma infor
mațiilor potrivit cărora Turcia 
întreprinde pregătiri navale și 
militare în regiunea Ciprului.

Intr-o declarație făcută co
respondenților de presă Veni
zelos a făcut cunoscut ziariș
tilor că ședința a avut loc în
deosebi, „în urma neliniștii pe

care a provocat-o la Atena ce
rerea guvernului turc cu pri
vire la mărirea contingentelor 
militare ale Turciei și Greciei 
în Cipru în vederea restabilirii 
ordinei". Nu intenționăm să 
acceptăm o asemenea propu
nere, a declarat în încheiere 
Venizelos.

NICOSIA. — La 1 ianuarie, 
guvernul cipriot a publicat un 
comunicat oficial în care a 
anunțat că a hotărît să abroge 
tratatele de garanție și alianță 
încheiate cu Grecia, Turcia și 
Anglia.

„Aceste tratate, se spune în 
comunicat, se află la originea 
situației noastre anormale. Gu- ■ 
vernul cipriot dorește să tră
iască în pace fără intervenție 
străină și fără amenințări".

Agenția U.P.I. anunță că 
tratatul abrogat prevede că 
Turcia, Grecia și Marea Brita- 
nie sînt considerați garanți ai 
independenței Ciprului pe baza 
acordului realizat între ei în 
1960.

NAȚIUNILE UNITE. — Re
prezentanța Republicii Cipru 
la Națiunile Unite, a dat pu
blicității o declarație în care 
critică scrisoarea trimisă de 
vicepreședintele Fazii Kuciuk, 
liderul minorității turce din 
Cipru, secretarului general al 
O.N.U., U Thant. In această 
scrisoare Fazii Kuciuk contes
ta dreptul reprezentantului 
permanent al Ciprului la 
O.N.U., Zenon Rossides, de a 
vorbi în numele întregului 
Cipru în discuțiile din Consi
liul de Securitate care au avut 
loc la 27 decembrie.

In declarație se scoate din 
nou în evidență necesitatea u- 
nei acțiuni grabnice a O.N.U. 
în Cipru în vederea normali
zării situației din această țară.

Aniversarea revoluției

cubane

LONDRA — Agenția Reuter 
subliniază că în urma înrăută
țirii situației din Cipru Guver
nul englez a hotărît la 2 ia
nuarie trimiterea unui nou deta
șament de 800 de parașutiști, 
ridicînd astfel numărul soldați- 
lor englezi trimiși în Cipru de 
la începutul ciocnirilor dintre 
cele două comunități ale insu
lei, la peste 2 000.

Corespondența
Ini Hemizugway

In Statele Unite se pre
gătește pentru tipar o 
voluminoasă carte con

sacrată vieții și activității lui 
Ernest Hemingway. Autorul 
monografiei — prof. Backer 
și-a propus să aleagă din ne
număratele date despre marele 
scriitor pe cele mai veridice 
și cele mai interesante. în a- 
cest scop va fi pe larg folosită 
corespondența sa cu prietenii 
și, îndeosebi, scrisorile mare
lui scriitor către cel mai bun 
și apreciat prieten al său, ge
neralul Charles T. Hangham. 

Generalul a oferit prețioasa 
culegere de scrisori ale bunu
lui său prieten, Universității 
din Princeton. Aceste scriscci 
vor fi studiate de prof. Bac
ker, care le va folosi în bio
grafia lui Hemingway pe care 
o pregătește în momentul de 
față pentru tipar. Scrisorile 
vor fi folosite numai pentru 
reconstituirea personalității 
scriitorului, fără ca ele să fie 
citate în întregime sau parțial, 
deoarece dorința lui Heming
way era ca scrisorile sale sâ 
nu fie date publicității.

Generalu.1 Hangham a res
pectat întocmai această do- 

• rință a prietenului său. rezis
tând insistențelor diverșilor 
editori. Recent, el a 
din partea unui editee*  
în alb însoțit de un 
„Completați cecul cu 
care vă convine". Oferta a fost 
însă refuzată. Ce anume con
țin aceste scrisori atît de pre
țioase ? Se afirmă că ele cu
prind din toate cîte puțin. 
Unele din ele sînt adevărate 
mesaje tăioase și înflăcărate 
în care Hemingway scrie des
pre destinele omenirii. în al
tele vorbește despre lupta îm
potriva singurătății. Unele din 
ele abundă în observații caus
tice la:, adresa „snobilor cu gu
lere 
fica

Democratismul prea lumina
tului prinț este intr-adevăr 
impresionant.

Zăpezi mari în S.V.A.

Anul Nou a adus locuito
rilor din Mississippi și 
Georgia din sudul S.U.A., 
mai mari zăpezi dincele

cursul acestui secol, * transmit 
agențiile de presă americane. 
Orașul New Orleans, unde 
stratul de zăpadă a atins 
aproximativ 35 de cm, este în 
mod practic izolat. în orașul 
Atlanta circulația pe străzi 
este foarte mult îngreunată.

Și în alte state din sudul 
S.U.A. s-au înregistrat zăpezi 
și temperaturi neobișnuit de 
scăzute.

..Și temperatură ridicată 
Ia Londra

primit 
un cec 
bilet : 
suma

scrobite", pe care îi cali- 
„idioți".

„ Democratismul" 
prințului

c
este _
II-lea Maria Louis Alfred Karl 
Johannes Enrich Michel 
Georg ș.a.m.d. Prințul deți
ne una din cele mai bogate 
colecții particulare de tablouri 
din lume. Ea cuprinde aproxi
mativ 1 500 de pînze în va
loare totală de 150 milioane 
dolari. Rubens, Rembrandt, 
Leonardo da Vinci, Boticelli, 
sînt numai cițiva din pictorii 
străluciți ale căror opere se 
află în colecția amintită.

Pînă nu de mult i se repro
șa prințului că de tezaurul 
galeriei sale nu se poate bucu
ra nimeni. Prințul și-a însușit 
critica și a anunțat că de a- 
cum înainte colecția va fi 
deschisă pentru vizitatori, cu 
o singură mică restricție: vor 
putea viziona operele de artă 
numai 72 de prinți și prințese 
descendenți ai familiilor re
gale.

onducătorul Lichten- 
stein-ului — cea mai 
mică țară din Europa — 
prințul Franz Iosef al

După o perioadă de con
diții meteorologice deo
sebit de nefavorabile, ca

pitala Angliei a cunoscut în 
ajunul Anului Nou o creștere 
bruscă a temperaturii, ceea ce 
a permis londonezilor să iasă 
în mare număr pe străzi pen
tru a întâmpina sosirea anu
lui 1964.

Ca de obicei, locurile unde 
s-au înregistrat cele mai mari 
aglomerații au fost piețele 
Trafalgar Square și Picadilly 
Circus. Un punct deosebit de 
atracție l-au constituit cele 
două fîntîni din Trafalgar 
Square scăldate în lumina re
flectoarelor. Profitând de tem
peratura neobișnuit de blîndă, 
mulți londonezi s-au aruncat 
îmbrăcați în bazinele fîntîni- 
lor. Atît de mare a fost nu
mărul amatorilor unor astfel 
de băi originale de Anul Nou 
îneît s-au format adevărate 
cozi.

în Picadilly Circus, locul cel 
mai căutat a fost statuia lui 
Eros, zeul amorului. Sute de 
perechi de tineri îndrăgostiți 
s-au cățărat pe soclul statuii 
pentru a atinge aripioarele lui 
Eros, lucru care, potrivit tra
diției, trebuie să le aducă 
noroc în dragoste.

Data descoperirii 
Antarctidei

amenii de știință sovie
tici au stabilit data pre
cisă a descoperirii An

tarctidei — 27 ianuarie 1820. 
înainte se credea că expediția 
lui Faddei Bellinghausen 
(1779—1852) a ajuns cu 24 ore 
mai târziu la țărmurile aces
tui continent.

Data precisă a descoperirii 
Antarctidei a fost confirmată 
de harta de navigație a pri
mei expediții ruse în Antarc
tica, găsită recent în arhive. 
Specialiștii au stabilit că acest 
exemplar remarcabil al carto
grafiei maritime din secolul 
al XIX-lea a fost întocmit și 
corectat cu participarea direc
tă a lui Faddei Bellinghausen. 
Pe marginile hărții figurează 
însemnări făcute de el.

Harta a fost editată de In
stitutul sovietic pentru Arcti
ca și Antarctica.

PARIS. — După cum trans
mite corespondentul agenției 
France Presse din Atena, gu
vernul Greciei a respins pro
punerea Turciei cu privire la 
sporirea efectivului forțelor 
armate grece și turce în Ci
pru.

In știre se spune că această 
hotărîre a fost adoptată la șe
dința extraordinară a guver
nului grec, care a avut loc la 
2 ianuarie.

Prezențe 
romînești

CAIRO. — La Cairo a apărut 
recent o culegere din proza ro- 
mînească clasică și contem
porană. Traducerea aparține 
cunoscutului scriitor și critic 
prof. dr. Mohamed Mandour. 
Culegerea cuprinde selecțiuni 
din opera lui I. L. Caragiale, C. 
Negruzzi, Ion Creangă, B. 
Delavrancea, Panait Istrati, 
Alexandru Sahia, T. Arghezi, 
Cezar Petrescu și Zaharia 
Stancu.

Volumul este prefațat de 
autorul traducerii.

Cu prilejul apariției culege
rii, ambasadorul R.P.R. la 
Cairo, M. Nicolaescu, a oferit 
un cocteil, la care au partici
pat Kamal el Dib, directorul 
general al artelor frumoase, 
dr. Insary, directorul general 
al Schimburilor culturale cu 
străinătatea, Kamal Fayed, 
directorul acordurilor cultura
le, scriitori, critici, ziariști.

ATENA. — La 30 decem
brie a apărut la Atena pentru 
prima dată în limba greacă o 
antologie a prozatorilor ro
mîni care înmănunchează di
ferite lucrări ale unor proza
tori clasici și contemporani, 
printre care Ion Creangă, I. L. 
Caragiale, Barbu Delavran- 
cea, Mihail Sadoveanu, Tudor 
Arghezi, Panait Istrati, Camil 
Petrescu, George Călinescu, 
Al. Sahia, Geo Bogza, Eusebiu 
Camilar, Aurel Mihale. Cuvîn
tul introductiv este scris de a- 
cademicianul Stratis Mirivilis, 
președintele Asociației națio
nale a scriitorilor din Grecia, 
iar prpfața este semnată de 
acad. Tudor Vianu. Cartea a 
apărut intr-un tiraj de trei 
mii de exemplare într-o ediție 
frumos prezentată de cunoscu
ta casă de editură din Atena 
„Fexi“.

DJAKARTA. — în sala ci
nematografului „Ria" din o- 
rașul indonezian Surabaya 
s-a desfășurat timp de mai 
multe zile un festival al fil
mului romînesc. Au fost pre
zentate filmele de lung metraj 
„Darclee", „Post restant" și 
„S-a furat o bombă", precum 
și filmele de scurt metraj „Vi
zita președintelui Sukarno în 
R. P. Romînă“, „Șapte arte”,, 
„Cloșca cu puii de aur", „Ho
mo sapiens", „Trei dansuri 
romînești“ și „Scurtă istorie", 
în holul cinematografului a 
fost organizată o expoziție de 
artizanat, cărți și fotografii 
din R.P. Romînă. Filmele și 
expoziția au fost vizionate cu 
interes de un numeros public.

Dizolvarea Federației
Rhodesiei și Nyassalandului

SALISBURY. — în noaptea 
spre 1 ianuarie Federația Rho
desiei și Nyassalandului și-a 
încetat existența. Desființarea 
acestei federații creată cu zece 
ani în urmă reprezintă un im
portant succes al luptei po
poarelor africane împotriva 
dominației coloniale. Ea des
chide calea pentru cucerirea 
independenței teritoriilor care 
au compus-o.

Federația reunise într-o 
formație artificială, pusă sub 
dominația 
siști albi 
Welensky, 
oameni.

unui pumn de ra- 
în frunte cu Roy 
peste 9 250 000 de

— Dezmembrarea 
Rhodesiei și Nyas- 
a fost marcată, în

Adunarea de la

a Studenților

Casa de Cultură

din București

CAIRO.
Federației 
salandului
Nyassaland, prin manifestații 
de bucurie la care au luat par
te mii de africani. La mitin
gul ce a avut loc în aceeași zi 
în capitala țării, a luat cuvîn- 
tul primul ministru, Hastings 
Banda, care a făcut o trecere 
în revistă a luptelor duse de

populația din acest teritoriu 
pentru dezmembrarea federa
ției și pentru dobîndirea inde
pendenței. . Hastings Banda a 
chemat poporul din Nyassa
land la continuarea luptei 
pentru cucerirea deplinei in
dependențe chiar în cursul a- 
cestui an.

Cu acelaș prilej, secretaria
tul permanent al Consiliului 
de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii a organizat la 1 ia
nuarie, la Cairo, o conferință 
de presă. Liderii Partidului u- 
nit al independenței naționale 
din Rhodesia de nord și ai U- 
niunii poporului african Zim
babwe au redactat o declara
ție pe care au citit-o în fața 
reprezentanților partidelor 
luptătoare pentru indepen
dență din mai multe țări afri
cane prezenți la conferință. In 
declarație este exprimată ho- 
tărîrea africanilor din terito
riile ce au alcătuit Federația 
Rhodesiei și Nyassalandului de 
a continua lupta pînă la cu
cerirea deplinei independente.

Comunicat comun 
chino-marocan

RABAT 2 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a transmis 
comunicatul comun al guver
nelor R. P. Chineze și regatu
lui Maroc în legătură cu vizi
ta premierului Ciu En-lai.

„Cele două părți, se arată 
în comunicat, s-au pronunțat 
în sprijinul coexistenței paș
nice între țări cu sisteme so
ciale diferite și a unei largi 
colaborări internaționale ba
zată pe egalitate și avantaj re
ciproc".

Crearea organizației statelor 
africane, eveniment de consi
derabilă importanță pentru u- 
nitatea Africii și progresul a- 
cestui continent, se spune în 
comunicat, „se încadrează în 
principiile istoricei conferințe 
de la Bandung, care nu a în
cetat să însuflețească popoare
le africane și asiatice în ac
țiunile în vederea eliberării 
lor depline".

Cele două părți își reafirmă

sprijinul pentru principiile ne
intervenției în afacerile inter
ne ale altor țări, reglementă
rii pașnice pe calea tratative
lor a litigiilor internaționale, 
reglementării în spiritul jus
tiției și echității a problemelor 
dintre țările asiatice și afri
cane lăsate nerezolvate de is
torie.

în numele președintelui Liu 
Șao-ți și în numele său perso
nal, premierul Ciu En-lai a 
invitat pe regele Hasan al 
II-lea să viziteze Republica 
Populară Chineză la o dată 
care îi va conveni. Invitația a 
fost acceptată.

TIRANA 1 (Agerpres). — 
Agenția telegrafică albaneză 
anunță că premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze 
Ciu En-lai, a sosit într-o vizi
tă în R. P. Albania.

ADEN. număr de
deținuți politici din închisoa
rea orașului Ahour, din vestul 
Adenului, au adresat o scri
soare reprezentanței din Cairo 
a Partidului popular socialist 
din Aden, în care- dezvăluie 
tratamentul inuman la care 
sînt supuși. Autorii scrisorii 
aTată că atît ei cît și ceilalți

Foto: TASS-MOSCOVA

U.R.S.S.: Școlarii din Minsk au primit un frumos cadou : noua clădire a stației tehnice. Aici 
stau la dispoziția micilor tehnicieni numeroase ateliere și laboratoare. In sala de expoziții 

ei își vor putea prezenta cele mai reușite lucrări. în fotografie: Aspect din interiorul labo
ratorului stațiunii.

deținuți politici au fost răpiți, 
încă de la 10 decembrie, din 
locuințele lor și transportați 
în secret în închisoare, unde 
sînt torturați și înghesuiți în 
celule mici și întunecoase.

Arestarea și expulzarea în 
masă a patrioților din Aden a 
stîrnit protestul opiniei publi
ce. înaltul comisar englez al 
Adenului și guvernul federal 
au fost nevoiți să dispună des
chiderea unei anchete în legă
tură cu arestările în masă ope
rate de autorități după aten
tatul din 10 decembrie. Potri
vit agenției Reuter, o delega
ție de deputați laburiști en
glezi sosiți în sultanatul Fadhli 
din sudul așa-zisei Federații a 
Arabiei de sud pentru a vizita 
închisorile în care au fost 
aruncați numeroși lideri poli
tici din Aden a fost întîmpi- 
nată de mai multe sute de lo
cuitori 
cerînd 
politici.

La 1 
mare a 
blice, autoritățile federale au 
permis, pentru prima dată, ca 
deținuți! politici să fie vizi
tați în închisori de familiile 
lcr. Autoritățile federale, 
permis, de asemenea, ca 
grup de 28 de deținuți 
închisoarea orașului Al 
had, capitala federației, să fie 
vizitați de ziariști și să-și spu
nă părerea despre tratamentul 
inuman la care sînt supuși. Ei 
au fost vizitați, de asemenea, 
de deputății laburiști englezi.

cu strigăte de protest, 
eliberarea deținuților

ianuarie 1964, ca ur- 
protestelor opiniei pu-

au 
un 
din 

Itti-

I n. aceste zile de 
început de an, 
Cuba sărbătorește 
victorioasa revo
luție care a înlă
turat regimul sîn- 
geros al lui Batis- 
eveniment i-a fostta. Acestui 

consacrată o adunare pe care 
a găzduit-o Casa de Cultură a 
Studenților din București. Sute 
de studenți romîni, cubani, pre
cum și din alte țări, care în
vață în facultățile bucureștene, 
au fost prezenți la însuflețită 
manifestare. A luat parte de 
asemenea Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, precum și 
membri ai ambasadei.

Primul a luat cuvîntul Voica 
Valeriu, secretar al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Centrul universitar Bucu
rești. El a felicitat călduros pe 
colegii cubani, tineretul și în
tregul popor al Cubei cu prile-

jul marii sărbători. Vorbitorul 
a exprimat sincera bucurie cu 
care studenții patriei noastre, 
poporul nostru, au aflat de im
portantele succese pe care 
Cuba liberă le-a obținut în 
făurirea unei vieți noi, socia
liste.

în numele studenților și tine
rilor din Cuba, aflați în țara 
noastră la studii, a vorbit Je
sus Morlans. Tînărul cubanez a 
înfățișat un tablou al eroicei 
lupte pentru libertate a poporu
lui său și a relatat realizările 
pe care acesta le-a obținut în 
dezvoltarea țării pe drumul so
cialismului.

Cuvîntările au fost în repe
tate rînduri subliniate prin 
puternice aplauze.

Un bogat program artistic, 
la reușita căruia și-au dat con
cursul studenți 
cubani, a încheiat 
ră prietenească.

romîni 
această

și
sea-

M. R.

Festivitățile de la Havana
HAVANA 2 (Agerpres). — 

în dimineața zilei de 2 ianua
rie, cu prilejul celei de-a cin- 
cea aniversări a revoluției cu
bane, în Piața Revoluției — 
„Jose Marti“ a avut loc o pa
radă militară. Sute de mii de 
locuitori ai Cubei, adunați în 
piață, au salutat pe partici- 
panții la paradă prin aplauze 
furtunoase și aclamații.

După terminarea paradei, 
Fidel Castro, prim-secretar al 
Conducerii naționale a Parti
dului Unit al Revoluției So
cialiste, prim-ministru al Re
publicii Cuba, a rostit o amplă 
cuvîntare. Cuvîntarea lui Fidel

pos-Castro a fost transmisă la . 
tul național de radio și tele
viziune.

HAVANA 2 (Agerpres). — 
La 1 ianuarie la palatul Pre
zidențial din Havana a avut 
loc o recepție la care au par
ticipat Fidel Castro, prim-se
cretar al Conducerii naționale 
a Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste, ^prim-ministru al 
Cubei, Osvaldo Dorticos, pre
ședintele republicii, membrii 
conducerii naționale a Parti
dului Unit al Revoluției Socia
liste, miniștri, șefii reprezen
tanțelor diplomatice acreditați 
la Havana.

Conferința țărilor

exportatoare de petrol
RIAD. — Postul de radio 

Meca a anunțat că la 31 de
cembrie și-a încheiat lucrările 
ce-a de-a V-a conferință a ță
rilor membre ale O.P.E.C. — 
Organizația țărilor exportatoa
re de petrol, deschisă la 25 de
cembrie. Conferința a adoptat 
hotărîri asupra tuturor chesti
unilor figurînd pe ordinea de 
zi. Aceste hotărîri nu vor fi 
date publicității decît după ra
tificarea lor de către cele 8 
state membre ale organizației 
— Arabia Saudită, Kuveit,

Qatar, Irak, Iran, Indonezia, 
Libia și Venezuela.

După cum afirmă France 
Presse, cercurile bine informa
te declară că hotărîrile se re
feră la sporirea veniturilor 
petroliere ale celor 5 țări ex
portatoare de petrol din Ori
entul Mijlociu.

După cum se știe, această 
problemă a format obiectul u- 
nor negocieri, care au durat 
aproape șase luni, între repre
zentanții marilor companii pe
troliere și secretarul general 
al O.P.E.C., Fuad Ruhani.

Demisia guvernului Peruvian
LIMA. — După cum anunță 

agenția Reuter, guvernul Pe
ruvian condus de Oscar Trel- 
les a demisionat în urma vo
tului de blam primit în Ca
mera deputaților în legătură

cu tulburările țărănești din 
regiunea Cuzco.

Dr. Fernand Schwalb, mi
nistrul de afaceri externe, a 
fost însărcinat cu formarea 
noului guvern.

REPUBLICA DOMINICANA: continuă 
represiunile

SANTO DOMINGO. — După 
cum transmite corespondentul 
din Santo Domingo al agenției 
Prensa Latina ministrul de ex
terne al Republicii Dominicane, 
Donald Reid Cabrai, a depus 
jurămîntul ca membru al juntei 
civile guvernamentale, în pre
zența comandanților armatei 
dominicane. Reid Cabrai a fost 
desemnat 
după ce 
Emilio de 
demisia.

In acest
Dominicană continuă represi-

în această funcție 
președintele juntei, 
los Santos, și-a dat

timp in Republica

unile. Potrivit agenției, !n 
cercurile democratice din Santo 
Domingo se exprimă îngrijora
re față de soarta a doi condu
cători ai partidului „Mișcarea 
14 iunie", Sandro Ozuno și Da
niel Guzman care, arestați încă 
în luna noiembrie, sînt supuși 
torturilor în închisoarea „La 
Victoria". Ozuno și Guzman au 
trimis o scrisoare din închisoa
re, în care arată că sînt tortu
rați și lăsați pradă foametei 
pentru că refuză să renunțe la 
ideile lor democratice.

TnnnrbTfTTrsTnrrr^TnrrjiFiHnrtrrirffinnrrnr^TrriHnnHrrrinns' ^innnnnHnnf înnnsTnnnmnnnnrtnnr^^ wnHnnnnnnnnnnnnr înmnnrainHnnnnn^^

® PE SCURT ® PE SCURT
COLOMBO. — La 1 ianua

rie, la Colombo, a fost anun
țată introducerea limbii sin- 
haleze în administrație, acea
sta înlocuind-o pe cea engle
ză. A fost anunțată, de aseme
nea, naționalizarea tuturor 
companiilor petroliere și de a- 
sigurări. Companiile de 
gurări particulare nu 
putea funcționa decît 
asigurarea executării 
telor deja încheiate, 
măsură afectează 41 
nii străine și 10 companii lo
cale.

cat se arată că asupra preșe
dintelui au fost trase cinci 
focuri de armă. Atentatorul a 
fost imediat arestat.

Unul din ofițerii 
președintelui a fost

din garda 
ucis.

® PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT • PE SCURT •

asi- 
vor mai 

pentru 
contrac- 
Această 
compa-

MOSCOVA. — La 1 iulie 
1963 populația Uniunii Sovie
tice a fost de 224 800 000 din 
care 116 900 000 locuitori la 
orașe, iar restul în mediul 
sătesc.

LONDRA. — Serviciul de 
informații al Înaltului Comisa
riat al Ghanei la Londra a dat 
publicității un comunicat în 
care se arată că joi după- 
amiază a avut loc un atentat 
la viața președintelui Ghanei, 
Kwame Nhrumah, în momen
tul în care acesta părăsea re
ședința sa oficială. în comuni-

HANOI. — După 
tează Agenția vietnameză < 
informații, Misiunea de leg», 
tură a Comandamentului su
prem al armatei populare viet
nameze a adresat un protest 
Comisiei internaționale pentru 
supraveghere și control din 
Vietnam în legătură cu bom
bardarea recentă a localității 
sud-vietnameze Ka-Auk din 
provincia Tai-Nin. După cum 
relatează agenția menționată, 
în urma bombardamentului, la 
care a fost supusă această lo
calitate pașnică, pe motiv că 
ar fi acordat ajutor detașa
mentelor de partizani, au mu
rit numeroși locuitori, au fost 
distruse case și semănături.

Acest atac a fost efectuat de 
40 de avioane sud-vietnameze.

cum rela- 
de

BUENOS AIRES. — Ministe
rul Afacerilor Externe al Ar
gentinei a dat publicității o dc-
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clarație în care critică măsurile 
pe plan agricol adoptate la re
centa conferință de la Bruxelles 
ale țărilor membre ale Pieței 
comune. Subliniind că aceste 
măsuri afectează drepturile le
gitime și aspirațiile Republicii 
Argentina care este o exporta
toare tradițională de carne și 
alte produse agricole, declarația 
protestează împotriva încercă
rilor de izolare a unor țări ex
portatoare de produse agricole 
și atrage atenția asupra „conse
cințelor periculoase care vor 
rezulta de pe urma acestor ho
tărî ri".

PHNOM PENH. — în cadrul 
unei întâlniri care a avut loc 
în Valea Ulcioarelor, genera
lul Kong Le, comandantul 
trupelor guvernamentale lao- 
țiene. și generalul forțelor Pa- 
tet Lao, Singkapo, au ajuns la 
un acord cu privire la înce
tarea fcfcului. Cei doi generali 
au căzut de acced să creeze un 
comitet mixt de supraveghere 
a încetării 
hotărît, de 
întîlnească 
nuarie.

namentală cu privire la pro
clamarea stării excepționale 
în regiunile de la frontiera cu 
Somalia, propusă de primul 
ministru Jomo Kenyatta, a 
fost remisă senatului. La pri
ma votare senatul a respins 
moțiunea guvernamentală, a- 
ceasta nereușind să întruneas
că o majoritate de 65 la sută 
din numărul voturilor necesa
ră pentru a fi adoptată. Numai 
după îndelungi negocieri de 
culise și o nouă votare moțiu
nea a fost adoptată. Liderii 
opoziției au anunțat în cele 
din urmă că vor sprijini acțiu
nea guvernului în această pro
blemă de interes național.

WASHINGTON. — Biroul de 
recensămînt al S.U.A. a anunțat 
că la 31 decembrie 1963 populația 
Statelor Unite se ridica 
190 695 000 locuitori față
188 062 000 în urmă cu un an.

la
de

focului. Ei 
asemenea, să 
din nou la 7

au
se 

ia-

— După aproba-NAIROBI.
rea în Camera Reprezentanți
lor a Kenyei, moțiunea guver-

ACCRA. — Președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a anunțat 
că între 24 și 31 ianuarie 1964 
va fi organizat un referendum 
național pentru modificarea 
constituției. Modificarea consti
tuției prevede ca Partidul 
popular al convenției, al cărui 
conducător este Kwame Nkru
mah, să devină singurul partid 
din Ghana.
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LONDRA. — Membrele or
ganizației „Femeile împotriva 
războiului" au organizat la 1 
ianuarie o demonstrație Ja 
Londra. Demonstrantele au 
transmis o scrisoare primului 
ministru Douglas Home în care 
îi cer ca guvernul englez să 
reducă bugetul militar, iar fon
durile economisite să fie~ a- 
locate pentru ajutorarea țări
lor slab dezvoltate.

BUENOS AIRES. — După cum 
transmite agenția Associated 
Press, în Argentina a izbucnit un 
conflict între ministrul apărării 
leopoldo Suarez și secretarul de 
stat al forțelor aeriene, colonelul 
Martin Cairo, în legătură cu lista 
ofițerilor superiori promovați în 
grad cu ocazia noului an. Nemul
țumit de faptul că ministrul apără
rii a propus spre promovare de la 
gradul de colonel la gradul de ge
neral numai opt persoane față de 
lista mult mai largă cuprinzînd 
17 nume întocmite de Cairo, acesta 
din urmă și-a dat demisia și l-a 
provocat, totdată, la duel pe Sua
rez.

Este probabil, relatează agenția 
France Presse, ca președintele 
Illia să intervină pentru a împie
dica duelul, interzis de altfel de 
legile Argentinei.

SKOPLJE. — Agenția France 
Presse anunță că stația seismică
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de la Skoplje a înregistrat la 1 ia
nuarie 1964 un nou cutremur.

în regiunea Skoplje, care a sufe
rit mari distrugeri în urma puter
nicului cutremur de la 26 iulie 
1963, au fost - înregistrate pînă a- 
cum peste 377 de cutremure. Inten
sitatea cutremurului a fost de 
gradul V. Nu s-au înregistrat vic
time și nici pagube materiale.

AUSTIN (TEXAS). — Mi
nistrul apărării al Statelor U- 
nite, Robert McNamara, a a- 
nunțat că în noul an financiar 
1964/1965 bugetul apărării Sta
telor Unite va fi cu un miliard 
de dolari mai mic decît cel 
din 1963, cifrîndu-se la apro
ximativ 51 miliarde dolari.

NEW YORK. — La 1 ianuarie 
și-au ocupat locul d< membri: ne- 
permanenți în Consi ul de Securi
tate, reprezentanții I^liviei, Coas
tei de Fildeș și R.S. Cehoslovace. 
Mandatul reprezentanților Boliviei 
și Coastei de Fildeș va dura doi 
ani, în timp ce mandatul R.S. Ce
hoslovace va dura un an. După 
cum se știe, potrivit unei înțele
geri prealabile, Cehoslovacia si 
Federația Malayezâ și-au împărțit 
pe din două un loc de membru ne
permanent în Consiliul de Secu
ritate pe perioada 1964—1966.
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