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la orașe șiîn anii Repu- de necrezut o „Sîntem lucră-

„Dragă tovarășe, cu prilejul trecerii tale în rîndul cetățenilor majori, îți dorim o viață fericită și succese în munca ta, alături de întregul nostru popor, pentru construirea socialismului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Populară Romînă”. Este felicitarea ce i se înmînează fiecăruia dintre miile de tineri aparținînd generației care își serbează majoratul acum, sub cununa festivă a celor 15 ani ai Republicii. Generație care n-a cunoscut exploatarea, șomajul, foamea, ' ăzboiul. Tinerețe născută în 1944, odată cu libertatea țării. Iar fructul majoratului s-a copt, simbolic, chiar în anul de care va rămîne legată în istoria țării izbînda definitivă a socialismului gate.Generației născute blicii îi poate părea realitate ca aceasta : tori minori între 14—16 ani — mărturisea într-o plîngere din 1938 un grup de copii gălățeni — și nu a- vem nici un sprijin din nici o parte. Părinții noștri sînt parte șomeri, parte muncitori în port și iarna nu au de lucru, iar noi, dacă vom fi con- cediați, înseamnă să rămînem muritori de foame. Am lucrat toată vara cîte 12 ore pe noapte în cea mai mare mizerie... Acum, în mijlocul iernii, vor să ne dea afară după ce domnii patroni s-au servit toată vara de noi ca de niște vite de muncă”.De necrezut pentru tînărul de astăzi, căruia îi sînt larg deschise porțile fabricilor și ale șantierelor. Pentru care s-a creat o largă rețea de școli profesionale, tehnice, serale, cursuri de ridicare a calificării. Pentru care s-au construit pe tot cuprinsul țării numeroase case de cultură, cluburi, stadioane. Sute de mii de copii ai oamenilor muncii ră- mîneau odinioară, an de an, în afara școlii. Peste 3 100 000 (aproape dublu față de cei înscriși în 1938) umplu astăzi școlile și amfiteatrele facultăților. Și în ce condiții ! întregul învățămînt este gratuit. Mai mult de 17 ..milioane de manuale au fost dăruite, în toamna aceasta, tuturor școlarilor, începînd cu clasa I și sfîrșind cu clasa a Vil-a. Noile complexe școlare, studențești, avînd o elegantă linie arhitectonică, sînt o podoabă în peisajul marilor orașe ale țării. Partidul, părintele iubit al tineretului, educă și formează, plin de grijă și de căldură, generația părtașă la desăvîrșirea construirii socialismului și care va arcui în viitor lumina comunismului, deasupra pămînturilor de lîngă Carpați și Dunăre.S-a spus asemenea clare ce cială în mijlocul într-adevăr.noastre tinere reflectă cum nu se poate mai limpede imaginea viguroasă, creatoare, a.rînduirii socialiste. „Atașamentul față de partid — a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — dragostea fierbinte față de popor, dorința de a săvîrși fapte mari spre binele patriei, optimismul și încrederea nestrămutată în viitor — iată ce caracterizează tineretul țării noastre”. Partidul a aprins în inimile tineretului făclia strălucitoare a acestor însușiri, i-a deschis calea spre cele mai înalte idealuri de viață ; continuînd tradițiile de luptă ale neînfricaților uteciști, tineretul a luat parte la toate bătăliile duse de partid, de clasa muncitoare, și-a adus contribuția la izbînda definitivă a socialismului.Lipsa de ideal, nesiguranța, refuzul și neputința de a înțelege viața împing o bună parte a tineretului din țările capitaliste spre cinism și blazare, spre o trăire stearpă, care ucide însăși flacăra ti- ’ții- Semnificativă este mărturia î mi om de știință, F. Lelott, care a examinat destinele tineretului occidental : „Dacă aș întreba pe trecători cum pot ajunge la gară sau la poșta centrală, ei mi-ar răspunde cu plăcere și mi-ar arăta drumul. Dacă însă i-aș întreba ce țel au în viață, ce cale și-au ales pentru viitor, ei m-ar considera psihopat și ar trece indiferenți mai departe”.în privința țelului în viață, tinerii

despre tineret că este unei oglinzi curate și reflectă realitatea so- căreia trăiește. Trăsăturile generației tinere reflectă cum

■

noștri gîndesc altfel... „O dorință mare pe care vrem să ne-o îndeplinim noi, opt prieteni, opt tineri dornici de muncă, noi, opt utemiști, este să venim să lucrăm pe șantierul combinatului siderurgic de la Galați— se spune într-o scrisoare — fiindcă acolo sîntem în prima linie a socialismului”. Desprinzi din aceste cuvinte, . exprimînd dorința de a săvîrși fapte de seamă, un nou capitol al epopeei tinerești începute la Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu, continuate la Hunedoara, Reșița, Năvodari, Suceava, Onești. Țelul generației noastre se întrupează în faptele ei. Se degajă din atitudinea ei nouă față de muncă, din ardoarea întrecerii socialiste, din interesul viu cu care este însușită tehnica nouă, din spiritul iscoditor al zecilor de mii de tineri inovatori și raționali- zatori. Cîmp larg de activitate, capabil să le stimuleze pasiunea creatoare, se întinde în fața tinerilor pro- iectanți și tehnologi, chimiști, cercetători științifici; activitatea lor presupune îndrăzneală și simț de răspundere, cercetarea neobosită a u- nor metode și căi noi, însușirea ultimelor cuceriri ale științei și tehnicii. Tinerii colectiviști își găsesc locul în pentru lective, pentruzootehnice. Viața mereu mai plină a satului colectivizat ridică cerințe sporite și în fața tinerilor intelectuali— ingineri agronomi, profesori, medici — angajîndu-le din plin energia.Datoria fiecărui om, se socotea o- dinioară, este de a lăsa în urmă-i un pom unui sura finitvoioasă ? îi revine Uniunii Tineretului Muncitor, ajutor de nădejde al partidului, menirea de a pregăti constructori înaintați ai socialismului, pătrunși de un fierbinte patriotism. Le revine organelor și organizațiilor de partid sarcina de a asigura conducerea permanentă a organizațiilor U.T.M., de a le călăuzi

primele rînduri ale luptei înflorirea gospodăriilor co- pentru recolte îmbelșugate, aplicarea cunoștințelor agro-

plantat cu mina lui. Creșterea tînăr, a unui cetățean pe mă- epocii, nu e oare o cerință in- mai nobilă, dar și mai ane-

(Continuare în pag. IlI-a)
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A început vacanța 
elevilorIeri, după ultima oră de curs, a început vacanța de iarnă a elevilor din școlile de cultură generală — cursuri de zi, școlile pedagogice și școlile de artă, care va dura pînă în ziua de 10 ianuarie 1963, inclusiv. Ca și în alți ani, după un trimestru de învățătură, elevii din întreaga țară se vor bucura de odihnă plăcută, și instructivă, participînd la manifestările închinate celei de-a XV-a aniversări a Republicii, la serbările prilejuite de Anul Nou etc. Teatrele, case de cultură ale tineretului, școlile au programat pentru zilele de vacanță numeroase acțiuni cultural-educative și sportive.

★CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — în numeroase orașe și sate ale regiunii Dobrogea sînt organizate în această perioadă manifestări cultural-sportive, spartachiada pionierilor și școlarilor etc. în zilele care urmează 180 de elevi fruntași la învățătură vor pleca la Predeal și Sinaia unde vor petrece timp de 15 zile din vacanță. Au fost luate măsuri pentru organizarea revelionului elevilor și cadrelor didactice.
La Popești-Leordeni A INTRAT IN PRODUCȚIE 

UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA“
In apropiere de Capitală, la Popești-Leordeni a intrat în produc/ie Uzina 

de anvelope „Danubiana' — unul din obiectivele prevăzute de Directivele 
celui de-al lll-lea Congres al partidului. Colectivul acestei unităfi a și livrat 
pînă în prezent peste 100 000 garnituri de anvelope.

Capacitatea anuală de produefie a acestui nou obiectiv al industriei noas
tre chimice se ridică la un milion garnituri de anvelope pentru turisme, auto
camioane, autobuze și tractoare. Cînd uzina va lucra la capacitatea planificată, 
la fiecare două minute se vor produce anvelopele necesare pentru echiparea 
unui turism.

Majoritatea proceselor de labricafie sînt dirijate de la pupitre de coman
dă și automatizate. Uzina dispune de o stafie de încercări a rezistenjei anve
lopelor la rulaj artificial și de un laborator central cu aparatură modernă.

In uzină lucrează un colectiv tînăr, vîrsta medie nedepășind 27 de ani. 
Peste 60 la sută din muncitori și operatori sînt absolvenți ai școlilor medii sau 
profesionale care s-au calificat în întreprinderile prelucrătoare de cauciuc din
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Cu planul anual îndeplinit
MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 9 UNITĂȚI SIDERURGICE

In ziua de 22 decembrie, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderilor din cadrul industriei ușoare 
au realizat planul de producție pe anul 1962 cu 9 zile 
înainte de termen. Pînă la sfîrșitul anului, întreprin
derile aparținînd Ministerului Industriei Ușoare vor 
fabrica, peste plan, 1 100 000 bucăți diverse tricotaje, 
1 700 000 perechi ciorapi, 550 000 m p țesături din lînă, 
mătase și fire sintetice, 17 milioane bucăți diverse ar
ticole de sticlărie (servicii de ceai, lichior, apă etc.), 
peste 3 000 bucăți aragaze, 480 000 perechi încălțăminte 
cu fețe din piele și din cauciuc, și multe altele.

Au fost introduse în producție noi articole, modele 
și sortimente, ca tricotajele din fire sintetice volumi
noase, țesături sintetice impermeabile, pantofi extra 
flexibili, încălțăminte cu talpă duroflex, noi modele 
de aragaze, 1 880 modele noi de tricotaje și confecții.

Prin reducerea prețului de cost au fost realizate eco
nomii, peste plan. în valoare de circa 40 milioane lei.

ALTE 31 DE ÎNTREPRINDERI
DIN REGIUNEA SUCEAVA

pre- 
uni-
Su- 
pla-

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
De la 10 decembrie și pînă în 
zent, încă 31 de întreprinderi și 
tăți economice din regiunea 
ceava au raportat îndeplinirea 
nului anual de producție înainte de 
termen. Printre noile unități se află 
Uzina de reparații Botoșani, fabrica 
de zahăr din Bucecea, Trustul re
gional de panificație, întreprinderea 
minieră Vatra Dornei și altele. Ca 
urmare a mecanizării lucrărilor de 
extracție, a unei mai bune organi
zări, productivitatea muncii în între
prinderile miniere 
nelor a crescut cu 
de plan.

Pînă în prezent, 
derl și unități economice din regiu
nea Suceava și-au îndeplinit planul 
anual de producție.

din Bazinul Dor-
3,87 la sută față

50 de întreprin-

Mecanizatori fruntași la reparațiiPentru ca lucrările agricole din a- nul viitor să se desfășoare la timp și în cele mai bune condiții, mecanizatorii din S.M.T. Cogealac, regiunea Dobrogea, acordă o mare atenție verificării și reparării întregului utilaj. Conducerea stațiunii a stabilit din vreme planul de reparație al tractoarelor și mașinilor, a luat măsuri pentru ca aprovizionarea cu piese de schimb și recondiționarea celor folosite să se facă la timp.Ca urmare a bunei organizări a

(Foto : Agerpres)Scenâ din spectacolul Ansamblului „Rapsodia Romînâ“

A 45-A ÎNTREPRINDERE
DIN REGIUNEA MARAMUREȘ

BAIA MARE (coresp. „Scînteii”).— 
In seara zilei de 21 decembrie colec
tivul fabricii „1 Septembrie” din 
Satu Mare și-a realizat sarcinile de 
plan pe 1962. în acest an colectivul 
întreprinderii a livrat peste plan 
3 270 mașini de gătit și alte numeroa
se produse. Valoarea economiilor su
plimentare la prețul de cost se ri
dică la 4 100 000 lei. Cu 13 zile îna
inte de termen și-a îndeplinit planul 
anual de producție și fabrica de con
fecții „Mondiala”, realizînd în numai 
11 luni 3 405 000 lei economii peste 
plan.

De la începutul lunii decembrie și 
pînă în prezent, 45 de întreprinderi 
și unități economice din regiunea 
Maramureș au anunțat îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual 
de producție.

muncii, creșterii calificării mecanizatorilor, pînă în prezent în S.M.T. Cogealac au fost reparate 61 detractoare, 60 de semănători, 72 de pluguri etc. Sînt fruntași mecanizatori din brigăzile conduse de comuniștii Constantin Enciu și Gheorghe Um- breș. Dintre tractoriști s-au evidențiat: Apostol Ștefănescu, Ion Enciu, Nicolae Nistor și alții.
CHIRIAC JIANU 

corespondent voluntar

H■■■■

Pregătiri in jwwf (te Ân JfoiFilă cu filă, calendarul s-a subțiat, însem. nînd pe un răboj nevăzut a- propierea Anului Nou. Personajul simpatic cu chip de copil bucălat, care poartă la fiecare întîi de ianuarie alte însemne ale timpului — acum 1963—-se îndreaptă spre noi. Drumul i-1 deschide bătrînul de vîrstă seculară, în manta purpurie, garnisită cu puf alb ca omătul — Moș Gerilă — prea bine cunoscut atît copiilor, datorită sacului său doldora, cît și părinților, care îl ajută în rezolvarea îndeletnicirilor practice. Și oamenii se pregătesc pretutindeni, de pe acum, să-i întîmpine cum se cuvine pe a- cești oaspeți dragi, care sosesc o singură dată în trei sute șaizeci și cinci de zile.Sărbătorile de iarnă se întîlnesc de astă-dată cu marea sărbătoare a poporului nostru— a XV-a aniversare a Republicii. Pășim în al patrulea an al șesenalului cu realizări de seamă în dezvoltarea industriei socialiste, a întregii economii, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. 1962 a înscris și măreața înfăptuire istorică a încheierii procesului de colectivizare a agriculturii. Bilanțul succeselor obținute prin munca tuturor ne face să privim cu încredere viitorul, să luptăm cu și mai multă însuflețire pentru traducerea în viață a politicii partidului nostru de de- săvîrșire a construcției socialiste.rilej de mare bucurie pentru cei mici, oare petrec ore de neuitat lîngă bradul veșnic verde și strălucitor de podoabe, organiza
rea pomului de iarnă constituie o

După cum informează Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, laminoriștii din 9 unități side
rurgice ale țării, printre care cei de Ia Industria Sîr- 
mii Cîmpia Turzii, Uzina de tablă subțire Galați, Oțe
lul Roșu, Laminorul Brăila, Uzinele Republica au ex
pediat uzinelor prelucrătoare ultimele cantități de la
minate finite pline și țevi de oțel prevăzute în planul 
acestui an. Potrivit datelor existente au fost realizate 
de 4,4 ori mai multe laminate finite pline decît în anul 
1938 — an în care s-au realizat tot atîtea țevi de oțel 
cîte au fost produse anul acesta în mai puțin de o ju
mătate de zi.

în ultimii ani, pentru transformarea metalului pro
dus de noile oțelării ale patriei au fost modernizate 
laminoarele existente și s-au montat noi agregate, de 
marc productivitate. Printre noile construcții se află 

laminorul de țevi de Ia Roman, ma
rele bluming și puternicele lami
noare automatizate de la Hunedoa
ra, laminorul de tablă subțire de la 
Galați, fabrica de țevi sudate de la 
București și altele. (Agerpres)

Spectacol de gală prezentat de Ansamblul 
folcloric „Rapsodia Romînă“Sîmbătă seara, ansamblul folcloric „Rapsodia Romînă”, care a întreprins de curînd un turneu în S.U.A., a prezentat un spectacol de gală pe scena Teatrului de Operă și Balet al R.P. Romîne.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoică, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători, ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură, un numeros public.Apariția în sală a conducătorilor de partid și de stat a fost salutată cu puternice și îndelungate aplauze.La spectacol au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați în R.P. Romînă.Programul prezentat de Ansamblul folcloric „Rapsodia Romînă” a cuprins unele din cele mai reprezentative cîntece și dansuri populare din diferite regiuni ale tării, printre care : suitele de dansuri „Tablouri din Galeria Națională”, pe muzica Rapsodiei l-a de George Enescu, 

manifestare importantă în cadrul sărbătorilor de sfîrșit de an. Cu acest prilej, prin grija partidului și guvernului, copiii primesc daruri la întreprinderea, instituția unde lucrează părinții, în școli etc. în a- ceastă lună a cadourilor, pretutindeni se pregătesc — pentru darurile împărțite de Moș Gerilă — cărți, jucării, rechizite, dulciuri, cumpărate din fondurile ce s-au alocat în acest scop.Pe baza indicațiilor Consiliului Central al Sindicatelor și Comitetului Central al U.T.M., serbarea pomului de iarnă se va organiza de către sindicate împreună cu organizațiile U.T.M. între 27 decembrie 1962 și 3 ianuarie 1963. Organizatorii acestor serbări au un cîmp larg de manifestare a inițiativei în ce privește alcătuirea unor programe artistice potrivite și întru totul accesibile copiilor, distractive — dar în același timp instructive, educative. Multe se pot învăța, de pildă, de la muncitorii, activiști pe tărîm obștesc, sau intelectuali, invitați la pomul de iarnă.Avem numeroși artiști, formații de amatori cu talent, a căror contribuție la reușita serbării este e- videntă. Vor fi aplaudați cu dragoste în cadrul programului, artiștii profesioniști, după cum, s-ar bucura de succes formațiile artistice ale pionierilor și școlarilor. Și încă ceva : să nu se uite iscusiții actori care sînt... păpușile.Dragostea, competența, inițiativa — iată ce trebuie să caracterizeze munca asiduă a organizațiilor sindicale și de U.T.M., care au în a- ceste zile sarcina de a organiza în întreprinderi, instituții, școli, serbarea pomului de iarnă — importantă acțiune distractivă, prin marea bucurie pe care o dăruiește, an de an, copiilor. în cinstea el, bradul a devenit unul dintre cele mai căutate „articole” de
educativă, devenită instructivă, tradițională

Lumină în satele 
Olteniei

CRAIOVA (red. ziarului „înainte“). Iri 
plină înflorire economică, Oltenia cu
noaște în zilele noastre și o intensifica
re a acțiunii de electrificare a satelor. 
Bilanțul încheiat la sfîrșitul anului 1947 
arăta că în întreaga regiune existau 25 
de sate electrificate. De 
rentul electric a pătruns în 
te sate. Numărul acestora 
349.

In anul 1956, Oltenia a
nectată la sistemul energetic național 
prin construcția liniei electrice de înaltă 
tensiune Paroșeni-Bărbăfești. A urmat a- 
poi construirea liniilor de înaltă tensiu- 

Bărbătești-Craiova, Bărbătești-Govo- 
Craiova-Caracal, Bărbăt ești-F'liașî-
Severin. Lungimea liniilor electrice 
110 kV este la ora actuală de circa 

atunci, cu- 
tof mai mul
se ridică la

fost interco-

ne
ra, 
Tr.
de
350 km, ceea ce a dai posibilitatea ca 
14 centre de raion să fie racordate la 
sistemul energetic national.

„Holdele de aur”, „Dans oltenesc”, „Nu. ta de pe Someș” și binecunoscutul „Dans al călușarilor”, „Ciocîp- lia”, „Hora Staccato” și alte cîntece, doine, hore și sîrbe, interpretate de orchestră, soliști vocali și instrumentali.De un mare succes s-au bucurat artistul emerit Ionel Budișteanu, dirijorul ansamblului, solista Angela Moldovan, artistă emerită, soliștii instrumentiști Nicolae Băluță, Ion Lăceanu și Damian Luca, care au fost răsplătiți cu vii aplauze.La sfîrșitul spectacolului, membrilor ansamblului „Rapsodia Romînă“ le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat și li s-au transmis felicitările călduroase adresate ansamblului în numele C.C. al P.M.R., al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne, de către tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, pentru remarcabilul succes obținut în cadrul turneului din S.U.A., pentru popularizarea folclorului romînesc peste hotarele patriei noastre.Conducătorul ansamblului folcloric „Rapsodia Romînă“, Petre Nasto- vici, a mulțumit din inimă pentru această înaltă apreciere. (Agerpres)

sezon. In Capitală, ca și în alte localități din țară, sfaturile populare organizează îndrăgitele orășd'.e ale copiilor. Pentru cei care vei vizita aceste orășele se anunță felurite surprize: spectacole artistice, de păpuși, cîntece, convorbiri cu Moș Gerilă „în persoană“.Tineretul își așteaptă Carnavalul. Potrivit indicațiilor amintite, el se va organiza în Capitală, în centrele de regiuni și în unele centre raionale și orășenești, cuprinzînd peste 40 000 de tineri. Carnavalul tineretului din Capitală se va desfășura în sălile Palatului Republicii. Tot aici va avea loc Carnavalul copiilor."K®ucuria pregătirilor pentru ■““’’sărbătorile de iarnă este însă a tuturor vîrstelor. Noaptea de hotar între anul vechi și cel nou îi va găsi pe cei mai mulți dintre noi — muncitori, colectiviști, lucrători din instituții, ca și din toate sectoarele de activitate — între tovarășii de muncă, la revelion, împărtășindu-ne gîndurile, bucuria pentru succesele obținute în anul ce se încheie. Exprimînd atenția a- cordată de partid acestei importante manifestări sărbătorești, indicațiile prevăd și organizarea revelionului, acolo unde sînt condiții, în întreprinderi, instituții, G. A. S. și S. M. T. de către comitetele sindicatelor, împreună cu comitetele U. Ț. M. și conducerile adminis- • trative. în această importantă acțiune, care trebuie să se bucure de sprijinul larg al organizațiilor de partid, pot da un prețios ajutor și comisiile femeilor.Fie în sala de festivități a clubului de întreprindere, fie în aceea a cantinei, fie într-o altă sală angajată de colectivele respective—oriunde va fi sărbătorit — revelionul va fi un plăcut prilej de întîlnire și petrecere a prietenilor și tovarășilc?
(Continuare în pag. III-a)
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unor măsuri pregătitoare. S-a întocmit un plan care cuprinde două părți : o nouă zonare a soiurilor de viță și o serie de măsuri tehnico-Qr- ganizatorice menite să asigure transpunerea în practică a raionării soiurilor și a planului de dezvoltare a viticulturii.în urma studiului făcut s-a putut vedea că in regiunea Dobrogeaxistă mari suprafețe nefolosite sau folosite neproductiv. Solurile pantă, nisipoase etc. ocupă în prezent peste 60 000 ha. Spre acestea, în special, ne-am îndreptat atenția. Lucrările de terasare vor suprafețe mai mici, în gospodării de stat și colective mai puternice din punct de vedere economic, în acele locuri din centrele mai populate, care asigură brațele de muncă necesare etc. In undle cazuri urgența a rezultat și din considerente turistice. Bunăoară au fost prevăzute a se cultiva cu viță de vie deponiile din Valea Carasu, dealurile golașe și pline de viituri din partea stîngă

in

începe pecare necesită investiții

Măsuri pentru 
producției de

sporirea 
struguri

Colectivizarea agriculturii regiunii Dobrogea a dus la o însemnată creștere a producției de cereale, la dezvoltarea creșterii animalelor. Totodată. Dobrogea s-a făcut cunoscută în ultimii -ini ca una din principalele regiuni cultivatoare de viță de vie. Pe suprafețe tot mai mari, locul viței hibride l-a luat vița nobilă.Numeroase gospodării colective și de stat și-au creat plantații întinse cu viță de vie. Acestea s-au făcut pe terenurile în pantă improprii culturii cerealelor și care au fost amenajate în terase. Stațiunea experimentală a contribuit la dezvoltarea viticulturii și sporirea producției de struguri. Cercetătorii d’e aci au stabilit un nou sistem de tăiere și conducere la vița de vie, agrotehnica diferențiată care trebuie a- plicată, regimul de irigație și îndeosebi cum trebuie făcute terasele. Cercetările întreprinse au stabilit care sînt cele mai potrivite tipuri de terase pentru condițiile din regiunea Dobrogea.Condițiile naturale din Dobrogea sînt deosebit de favorabile pentru cultura viței de vie. Comitetul regional de partid și sfatul popular regional s-au ocupat îndeaproape de extinderea acestui sectorși pe baza măsurilor întreprinse suprafețele cultivate cu vii cresc de la un an la altul. în ultimii ani, unitățile agricole din regiune au plantat peste 7 000 ha cu vii. în anul 1963 urmează să se planteze o suprafață de 2 500 hectare viță de vie, din care 2 000 hectare în gospodăriile colective. Cele mai mari plantații se vor face pe terenurile în pantă amenajate în terase. In regiune a și fost terasată o suprafață de 1 500 hectare. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în gospodăriile colective din raioanele Medgidia, Tulcea, Adamclisi și altelePentru ca dezvoltarea viticulturii să aibă loc potrivit condițiilor pedoclimatice din fiecare raion și să satisfacă cerințele economiei naționale, sînt necesare o serie de cercetări pe baza cărora să se stabilească terenurile, soiurile ce urmează să fie cultivate etc.Cu 8 ani în urmă noi am efectuat lucrarea de raionare a viticulturii. Dar această lucrare nu dădea răspunsul cuvenit unor probleme, care s-au pus în ultimii ani. Bunăoară, la acea dată nu se vorbea despre plantarea viei în terase, procentul strugurilor de masă era mic (numai 38 la sută) etc. Așa a apărut necesitatea unei noi lucrări care să contribuie la dezvoltarea viticulturii în Dobrogea.In urma indicațiilor primite din partea comitetului regional de partid și a instrucțiunilor Consiliului Superior al Agriculturii s-a trecut în acest an la întocmirea studiului privind micro-raionarea viticulturii, ca una din principalele sarcini ce revin în etapa actuală sectorului viticol al regiunii. Colectivele de ingineri și tehnicieni, specialiști în viticultură, au lucrat luni în sir. aiutați de cercetători de la Institutul de cercetări horti-viticole. Au mers în fiecare gospodărie de stat și colectivă și au studiat condițiile de climă și sol, soiurile care corespund acestora etc.Este important faptul, că pe lîngă Cercetători au participat la această acțiune specialiști din cadrul consiliilor agricole locale și ingineri a- gronomi din gospodăriile colective și de stat care au muncit în cadrul Comisiilor raionale de micro-raio- pare a viticulturii.Ceea ce este deosebit și nou în lucrarea întocmită, față de cea cu privire la raionare, constă în faptul că prin micro-raionare viticultura a co- borît cu zonarea pînă la nivelul centrului micropedoclimatic și de microrelief.Lucrarea a fost precedată de numeroase experiențe și cercetări făcute în stațiunea noastră și de luarea

a șoselei Constanța—Hîrșova. In prezent. în regiunea noastră există o suprafață de terasată Prin prevăzut ca 70 viței de vie săIn planul de dezvoltare a viticulturii regiunii Dobrogea am ținut seama și de soiurile de viță de vie ce se pretează condițiilor de aici, în urma studiului a rezultat o creștere considerabilă soiuri pentru masă, lective vor planta 1 450 ha cu soiuri masă Gospodăria colectivă din Ostrov a prevăzut plantarea în 1963 a 50 ha cu vie, în cea mai mare parte cu struguri de măsa pentru care și-a produs singură materialul săditor. De la 2 250 ha soiuri pentru masă, cît avem prezent în regiune, se va ajunge în 1967 la 18 000 ha. în extinderea suprafețelor cultivate cu soiuri de struguri de masă s-au avut în vedere mai multe obiective și anume • asigurarea unui adevărat „conveier“ de struguri în timpul sezonului la mare, în care scop au fost prevăzute unele soiuri timpurii; depistarea unor centre viticole cu cele mai favorabile condiții în vederea cultivării soiului Perla, pentru obținerea strugurilor de masă-trufanda ; cultivarea strugurilor pentru stafide etc. O creștere simțitoare va înregistra și suprafața cu soiuri pentru vin.Alături de soiurile de înaltă calitate care au creat renume vinurilor de Murfatlar (Pinot gris, Muscat

1 000 ha viță de vie micro-raionare s-a :Ia sută din cultura fie pe terase.
a suprafeței cu Gospodăriile coin anul viitor cîe struguri de

cu în

Otonel etc.) sînt prevăzute într-o proporție mult mai ridicată soiurile de mare productivitate ca Aligotté, Fetească, Riesling și Băbească neagră. Cultivarea acestora va face să crească eficiența economică a culturii viței de vie în unitățile agricole socialiste. Tot prin extinderea soiurilor de mare producție s-a urmărit refacerea profilului viticol care a consacrat în trecut renumitele podgorii Sarica-Niculițel și Ostrov și se va imprima o direcție de producție cît mai justă pentru dezvoltarea viticulturii din centrele viticole de perspectivă din raioanele Măcin, Hîrșova și Istria.în prezent există un număr mare de soiuri în cadrul aceleiași unități. Iată cîteva exemple : la gospodăria de stat Murfatlar pot fi întîlnite 21 de soiuri din care 15 pentru vin ; la gospodăria colectivă Tîrgușor, pe o suprafață de numai 20 ha, au fost presărate 7 soiuri etc. Este foarte lesne de înțeles că nu se poate vorbi aici despre posibilitatea unei standardizări a producției de struguri sau de industrializarea vinificației. Așa cum prevede planul, se va merge pe linia specializării fiecărui raion administrativ Și în țiile pedoclimatice.Adamclisi, de pildă, cea mai mare pondere va reveni strugurilor pentru masă, în raionul Medgidia vinurilor pentru desert și struguri pentru masă în vederea aprovizionării litoralului ; în “ rilor superioare etc. asemenea, soiurileMicro-raionarea duce la creșterea producției de struguri la hectar, la îmbunătățirea calității produselor viticole Pentru aplicarea practică a micro-raionării viticulturii mai trebuie avute în vedere și alte cerințe. In primul rînd, trebuie asigurat materialul săditor. Pentru aceasta se vor înființa noi pepiniere care să facă față planului de plantări. De asemenea, dezvoltarea viticulturii trebuie să meargă în același pas cu asigurarea construcțiilor necesare. De aceea, s-a studiat sistemul de cramă-pivniță cu capacitate totală de 10 000 vagoane, construirea de depozite frigorifice pentru păstrarea strugurilor de masă etc.Acestea sînt cîteva probleme privind micro-raionarea viticulturii în regiunea Dobrogea. Prin transpunerea în practică a măsurilor prevăzute, această parte a țării va putea răspunde într-un viitor apropiat într-o măsură tot mai mare sarcinilor puse de partid privind sectorul viticol.

raion a fiecărei funcție deIn podgorii condi- raionul
Tulcea — vinu- S-au stabilit, de și pe unități, viticulturii va

Ing. MILU OȘLOBEANU 
de la stațiunea experimentală 

Dobrogea
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(Desen de N. POLIDOR)

anii regimului democrat-popular, 
cunoscut prefaceri 

In centru, în Piața Hale- 
pe Bd. Republicii șl în alte

orașul Ploiești a 
mari.
lor,
locuri s-au construit complexe mari de 
locuințe, formate din blocuri cu 4—7 
etaje. Numai din anul 1960 șl pînă tn 
prezent s-au dat în folosința oamenilor 
muncii din localitate peste 3 000 de apar
tamente. In momentul de față, construc
torii ploieșteni execută ultimele lucrări 
de finisaj la două blocuri-turn cu 9 eta
je fiecare și la alte blocuri cu cîte 4 eta
je, însumînd 340 de apartamente, care 
vor fi date în folosință în cinstea ani
versării Republicii.

Orașul este mai bine gospodărit, mal 
frumos. Numai anul acesta s-au făcut

asfaltări și pavări de străzi pe o supra
față de 91 400 mp. Au fost extinse re
țelele de apă, canal, lumină electrică, 
s-au amenajat noi spații verzi.

S-a îmbunătățit asistența sanitară. In 
prezent funcționează în oraș 11 spitale 
cu 1 800 de paturi, față de 5 spitale cu 
442 de paturi în 1938. Numărul circum
scripțiilor sanitare a crescut în aceeași 
perioadă de la 5 la 19, iar al medicilor 
de la 24 la 355.

In ultimii 3 ani s-au construit In ora
șul Ploiești o școală medie nouă cu 24 
săli de clasă, două școli de 8 
ani, o școală comercială. în ultimii ani 
au luat ființă în oraș un teatru de stat 
cu trei secții — de dramă, păpuși șl 
estradă — două formații orchestrale 
„Ciprlan Porumbescu” de muzică simfo-

nlcă șl „Flacăra Prahovei de muzică 
populară, un muzeu de Istorie, un mu
zeu de științe naturale și altui de arte 
plastice.

Răsfoind un album, am putut vedea 
aspecte din trecutul nu prea Îndepărtat 
ai orașului, față-n față cu parte 
ceea ce a apărut nou In anii de 
crațle populară.

Se știe cum arăta mai acum 
ani centrul orașului Ploiești : <
mici, insalubre. Panouri mari din scin- 
durl acopereau In spate dărîmături.

Cită deosebire între Ploteștiul de ieri 
și Ploieștiul de azi (in clișeul de mai 
sus, centrul orașului) tn continuă reîn
noire.

<J)e, s eu el

IHX TOATA ȚARA'
din 

demo-

cîțlva 
clădiri

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

Noi metode de execuție 
a tricotajelor de comandăCooperativa „Tricotextil” din București a organizat de curînd un atelier centralizat pentru executarea comenzilor de tricotaje, în care se lucrează în două schimburi. A- cest atelier deservește 12 centre de primire a comenzilor și este format din două secții — (strikuri), unde se face operațiunea de depanare și se lucrează piesele la mașini, și secția confecții — unde se montează piesele de tricot.Prin noul sistem de organizare a lucrului se îmbunătățește simțitor calitatea execuției comenzilor și se reduc termenele de livrare către clienți.

secția mașini

coregrafic inlerpretat de copii pe scena Casei de cultură din Reșița [Foto : Agerpres)Spectacol
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Produse chimice de uz casnic

FOTO-AMATORII ÎNTREPRIN
DERII. La fabrica de piese de schimb 
și de carde din Tg. Mureș funcțio
nează un cerc al fotoamatorilor cu- 
primind 82 de muncitori, ingineri, 
funcționari ai întreprinderii. Sub 
îndrumarea lui Andrei Grela, condu
cătorul cercului, ei desfășoară o ac
tivitate bogată. Pînă acum foto-ama- 
torii de aici au organizat două expo
ziții și au participat cu succes la ex
poziția fotografică regională. Recent 
au deschis o expoziție în cadrul în
treprinderii unde au fost expuse 124 
de lucrări cuprinzînd aspecte din 
activitatea întreprinderilor și gospo
dăriilor colective, portrete, peisaje 
etc.

700 000 PRIETENI AI CĂRȚII. Inițiat în urmă cu cîțiva ani, de că- concursul s-a participare din

etajul 3 azde Lulwluul
...Stătea de mai multă vreme aplecat asupra hîrtiei. își aminti de cîteva ori că secretarul organizației de bază îl povățuise în urmă cu cîteva zile ; „Ca să-ți scrii cererea de primire în partid nu trebuie să faci cine știe ce literatură. Trece pe hîr- tie ceea ce simți că-ți spune inima". „Ușor de vorbit ! Dar cum ? Nu reușise să scrie decît cîteva rînduri. Și s-a poticnit. începuse așa . „Tovarășe secretar. Subsemnatul, Potecă Vasile, născut în anul 1939, fierar- betonist pe șantierul nr. 3 din Onești, candidat de partid, mă adresez biroului organizației de bază cu rugămintea de a fi pusă în discuția organizației de bază dorința mea de a fi primit în rîndul membrilor de partid". S-a oprit. Ce să scrie mai departe ? Trebuia să explice de ce dorește să fie primit în partid. Nu găsea cuvintele cele mai potrivite cu care să dea glas sim- țămintelor. Aici nu mai scrie stiloul, ci inima.Ocoli în vîrfuri masa din mijlocul camerei. Ai casei dormeau. își lipi fruntea de sticla rece a geamului. Noaptea, de la geamul apartamentului său, Oneștiul i se arată scăldat în lumină. Peisajul îi era bine cunoscut. ÎI privise de atîtea on cu îneîntare. Uitînd de hîrtia albă și de stiloul care-1 așteptau pe 

se lasă în voia gîndurilor.„Mîndre-s turnurile noastre, în iunie era acolo pămîntcrăpat de arșiță. Acum sînt 1-2-3-4- 5-6 ; trei perechi de blocuri glisante, înalte de 31 de metri. Semețe clădiri 1 Nu va trece Trotuș pînă vor fi Btrucție îi îneîntă mără în fiecarenivel pe zi. Un glisant cu 10 nivele în 10 zile. Strașnic 1*Privirea lui Potecă se opri la prl-

mul glisant. 11 măsură din creștet pînă în tălpi. Ca și cînd ar fi trecut o singură zi de atunci de la începerea lucrărilor, așa își întipărise în minte amănuntele ridicării acestui bloc.în graficul de desfășurare a lucrărilor se prevedea clar ziua și ora la care va începe glisarea primului bloc. Turnarea betonului era treaba betoniștilor. Fierarii-betoniști trebuiau însă să fie cu un pas înaintea acestora. Oamenii din echipa lui Potecă au stabilit cu de-amă- nuntul, din vreme, cum anume urmau să „atace" lucrarea. Au privit schițele împletiturilor de fier-beton. Materialul și l-au pregătit din timp. La primii zori ai dimineții o bună parte din lucrarea ce le revenea lor era executată. La ora 10, beto- niștii după primiiNunici un bloc după metoda cofraje- lor glisante. începutul le cerea oamenilor din brigada condusă de cunoscutul fierar-betonist Gheorghe Bucelea, stăpînirea metode de lucru.de Potecă este un din brigada mare,primire noul loc de muncă s-a bucurat de un ajutor de preț din partea șefului de brigadă, a tehnicienilor de pe șantier și a proiectantului loan Neacșu de la ISCAS, despre care Potecă și tovarășii lui de muncă își amintesc cu plăcere acum cînd s-au deprins cu metoda cea nouă și munca în echipă merge strună.„Venea pe șantier laolaltă cu noi, în primele ore ale dimineții. Numai ce-1 vedeai îmbrăcat în salopetă. Nu-și găsea locul pe șantier. Om de treabă proiectantul. Avea idei în-

au turnat la glisantul 1 — cum se prevedea în grafic — metri cubi de beton.mai ridicaseră pînă atunci
temeinică a noii Echipa condusă nucleu mai mic Urmînd să ia înmasaPînă sterp,

multă apă pe 9. Ritmul de con- pe cei care nuzi nivelurile : un

drăznețe. Peste tot avea de dat un sfat sau de îndreptat cîte o lucrare ce nu se executa „ca la carte".Cît de prețios este un asemenea ajutor 1 Ne-am bătut capul dar am reușit să facem un lucru bun, folositor. încă de la primul bloc-turn s-a născut o idee nouă, strașnică. Am înlocuit, la metoda cofrajului glisant, betonul armat monolit de la planșee, cu planșeele prefabricate de mărimea unei camere ; lucru nou, care scurtează mult din durata execuției. Așa da, mai zic și eu, ajutor. Chiar dacă pleacă omul să-și vadă de alte proiecte, să facă alte planuri, în urma lui rămîn oamenii care au învățat ceva, trainic.De la nu-și mai rile-turn. Gîndurile la altul. își aminti că în urmă cu două-trei zile văzuse prinsă în pioneze pe un perete din biroul tehnologilor o planșă în care erau „fotografiate“ doar prin desene contururile a 9 blocuri-turn. Cinci din ele erau hașurate cu roșu. Semn că au fost deja înălțate. La numărătoarea lui ieșeau șase bucăți. Le vedea pe geam. Fie că tehnologii au rămas în urmă, fie că timpul care a trecut — doar cele două trei-zile — a făcut ca planșa să nu mai fie în ion cu realitatea de pe... teren.De multe ori s-a întîlnit la parterul unui bloc din marginea orașului cu o tăbliță : „Muzeul de istorie al orașului Onești”. Curiozitatea l-a îndemnat zilele trecute să vadă ce istorie are orașul. Și a rămas mirat. A văzut printre exponate vase de lut cu ornamente picturale, unelte din cremene, topoare din piatră și cîte altele. Ghidul i-a spus că pie
sele aflate la muzeu se referă la o

nemul- numai lucruri lipsesc locului

un lucru bun,geamuldezlipeaLe mîngîia cu privirea, îi fugeau de la un lucru
camerei Potecă ochii de la bloc-u-

perioadă îndepărtată de mii de ani și că după calculele arheologilor, străvechile așezări de la confluența rîurilor Trotuș, Cașin, Oituz și Tazlău au o vîrstă de 4 000—4 500 ani.Lucrurile aflate la muzeu l-au impresionat. Potecă era totuși țumit. De ce să fie arătate aspectele străvechi ? Cîte trăite, văzute sau auzite nu din muzeu. Spun băștinașiică înainte, aici, de o parte și de alta a șoselei Adjud—Brașov, puteau fi văzute cîteva case pitice din chirpici sprijinite într-o rînă de țăruși groși cît brațul unui om voinic. Nu- mărai prin perdeaua de fum lumini- țile lămpilor de petrol. înotai pînă-n genunchi într-un glod clisos. Și cele cîteva date statistice pe care le a- flase Potecă aveau graiul lor. Exista în tîrgușor un singur agent sanitar. Mai mult de un sfert de locuitori nu știau carte. Obscuritate, locuri uitate, oameni care-și trăgeau viața de pe o zi pe alta.Astăzi î Orașul are blocuri care cuprind peste 5 500 de apartamente, încălzirea lor este asigurată prin termoficare. Găsești aici o școală medie, două elementare și a treia este pe terminate, cinematograf cu ecran lat, palat al telefoanelor, complexe comerciale din cele mai moderne. La marginea orașului se află rafinăria, combinatul de cauciuc sintetic, combinatul chimic, termocentrala... Cum să le aduni pe toate într-un muzeu care ocupă încăperea unui apartament dintr-un bloc î Are dreptate Potecă. E prea mic muzeul din orașul socialist Onești.plimba încolo și încoace Se opri într-un tîr-Seprin cameră, zhi în fața etajerei dulapului. Privi cărțile aranjate cu grijă și constată că praful n-a avut timp să se așeze pe ele. Privirea i-a căzut pe un album. îl avea de un an. L-a primit, împreună cu cîteva cărți, drept premiu aici la Onești, la concursul „Cine știe meserie cîștigă". 11 frunzări cu grijă. Anii, amintirile ti tre
ceau prin față cu iuțeală. Ar» doar

Prin calitățile lor — greutate re
dusă, rezistență etc, — masele plas
tice și-au găsit o largă folosire în 
cantități tot mai mari și în sorti
mente tot mai diferite în industrie, 
construcții, transporturi și în fa
bricarea obiectelor de uz casnic. 
Anul acesta, fabricile din cadrul Mi
nisterului Industriei Petrolului 
Chimiei au realizat 16 articole 
uz casnic care au fost livrate 
merțului.

în ultimul timp au fost fabricate 
din polistiren cutii pentru păstrarea 
alimentelor. Aceste cutii sînt reali
zate în forme variate și într-un co
lorit viu, atrăgător. Din polistiren 
vor apare, de asemenea, modele noi 
de lămpi plafoniere, tăvi ș.a. Din 
polietilenă, un alt material plastic, 
au fost fabricate perii de haine care, 
spre deosebire de cele obișnuite, 
sînt mai durabile. Utile și ușor de 
transportat sînt noile perne și sa
coșe pneumatice necesare în călăto
rii și excursii.

De o bună primire în rîndul cum
părătorilor s-au bucurat și modelele 
de valize executate din PVC într-un 
format nou și în mai multe culori. 
Pentru copii au fost produse modele 
noi de jucării pneumatice, în culori 
și desene reușite. Motocicliștilor le 
sînt adresate modele noi de căști și 
huse pentru acoperirea motociclete
lor.

Sînt unele produse care la prima 
vedere par de mică importanță. To
tuși, prezența lor în gospodărie este 
de mare utilitate. Astfel, chimia a 
pregătit între altele, o serie de pro
duse pentru întreținerea încălțămin
tei. în curînd va apare în magazine 
o nouă cremă fabricată pe bază de 
ulei de silicon. Aceasta impregnează 
bine pielea, dînd încălțămintei o 
mare rezistență la umezeală.

Numărul produselor chimice pen-

și de co-

tru lustruitul mobilei și al articole
lor metalice a fost îmbogățit în a- 
cest an cu nume noi „Novolin" — 
un lichid cu ajutorul căruia mobila 
capătă luciu, iar pe articolele meta
lice se depune o peliculă rezis
tentă la apă. ,,Melux" este un deter
gent pentru lustruitul articolelor 
metalice, iar noul produs „DE-VE", 
adăugat la clătitul vaselor, scutește 
gospodinele de o operație în plus, 
deoarece numai la cîteva minute 
după spălare, vasele se usucă sin
gure. „Alba-menaj" este un nou praf 
pentru curățatul vaselor, băilor, fa
ianței etc.

Pe lista noilor produse chimice 
care-și găsesc întrebuințare în 
care gospodărie, pot fi trecute 
noile raticide și insecticide ca : 
zan, Toxid, Deratan, Heclatox 
Molicid — un produs sub formă de 
pastile, împotriva moliilor.

în ce privește coloranții, lacurile 
și vopselele, acestea sînt ambalate în 
cutii de tablă litografiată.

Pentru anul viitor, retorta chimiș. 
tilor a pregătit noi produse. Vi le 
vom prezenta pe măsură ce vor 
apare în magazine.

fie- 
și

Ro
și

GH. P.

fost fie-cu

23 de ani, dai colecția de poze și de evenimente trăite e bogată. Sînt în album fotografii de la rafinăria din Dărmănești, se vede fotografiat alături de tovarășii de muncă la Eforie, în fața unei vile de-abia terminată de ei. Are fotografii din Ploiești, Teleajen. Să nu mai vorbim de cele din Onești. Peste tot a în aceeași calitate : muncitor, rar-betonist....Scrumiera era plină ochimucuri de țigară. Se așeză la masă și mai scrise ;„Văzînd realizările regimului nostru obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului, am prins o mare dragoste pentru tot ce se face, știind că totul este în binele nostru, al celor care muncim. Eu cred că prin intrarea în rîndul membrilor de partid voi putea munci și mai bine decît pînă acum, voi putea fi mai de folos partidului”.Se apropie din nou de geam. încerca un sentiment deosebit privind turnurile glisante care împungeau cerul, strălucitoarea panoramă a orașului, la împlinirea căreia pusese și el umărul.
★Cine știe care din multele și feluritele lui treburi l-au făcut pe secretarul de partid Constantin Stoleru să Intîrzie în oraș pînă la acea oră tîrzie. Trecînd pe drum zări, la o adresă cunoscută dintr-un bloc, un ochi de lumină.— De ce nu-1 prinde somnul pe Potecă 7 Ce-o face oare ? Secretarul de partid își roti privirea împrejur. Orașul, oamenii dormeau. Și-a amintit de discuția avută cu Potecă în urmă cu cîteva zile. „...Cererea. Să nu uit. Negreșit trebuie să-l în- tîlnesc mîine“.In cartierul 6 la blocul A 2, într-o cameră din apartamentul 24 de la etajul 3 lumina a ars pînă noaptea tîrziu.

C. MORARU

TEATRE. Teatrul de Operă- și Balet a) 
R. P. Romîne: Lucia di Lamermoor — 
(orele 11); Gizelle — (orele 19,30).

Teatrul de stat de operetă: Rosemarie 
(orele 10,30); Lysistrata — (orele 19,30).

Filarmonica de stat „George Enescu" 
(Ateneul R. P. Romîne): Concert sim
fonic. Dirijor; Richard Schumacher (El
veția) — (orele 11); Concert de muzică 
de cameră. In ciclul „Muzica de-a lun
gul veacurilor" pentru studenții Uni
versității București. In program: „Ceal- 
kovski — Rachmaninov" — (orele 20). 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne): 
Concert lecție pentru elevi — orele 10); 
Concert de muzică populară romînească. 
Orchestra „Barbu Lăutaru”. Dirijor: Flo
rian Economu. — (orele 20).

Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia); Orfeu în Infern — (orele 10); 
Vicleniile Iul Scapin — (orele 15,30); 
Apus de soare — (orele 19,30). (Sala Stu
dio): Bolnavul închipuit — (orele 10); 
Mașina de scris — (orele 15,30); Fiicele — 
(orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Ro
mîne): Siciliana — (orele 19.30).

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
De partea cealaltă (orele 10); Pyginalion
— (orele 15,30); Am fost fiul lui —
19.30) . (Sala Studio): Bucătăreasa 
rele 10,30); Scandaloasa legătură 
domnul Kettlé și doamna Moon — 
16); Băieții veseli — (orele 20).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1); Tache, Ianke și Ca- 
dîr — (orele 10); Cum vă place — (orele 
15 și 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sa
hia nr. 76): Fotbal — (orele 10); Mena
jeria de sticlă — (orele 15); Cred în tine
— (orele 19,30).

Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile): Concursul tinerilor artiști : Tea
trul din Piatra Neamț : Generalul și ne
bunul (orele 10); Teatrul maghiar din Ti
mișoara : Micii burghezi (orele 20); (Sala 
Libertatea); Nota doi la aritmetică — țâ
rele 10); Emil și detectivii — (orele 15); 
Foștii copii — (orele 20).

Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 15); 
Fata cil pistrui — (orele 19,30).

Teatrul Evreiesc de stat: O seară de 
folclor muzical evreiesc — (orele 20).

Teatrul regional București: Iașii-n 
carnaval și Millo director — (orele 20).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy): Vorba revistei — (orele 20). 
(Sala Victoriei): Ocolul pămîntului in 30 
de melodii — (orele 11 șl orele 20).

Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu): Un bă
iețel, o paiață și o maimuță și Rochița 
cu figuri — (orele 11); Mîna cu cinci de
gete — (orele 20,30). (Sala Academiei): 
Căluțul cocoșat — (orele 11); Cartea cu 
Apolodor — (orele 19).

Circul de stat: Valea trandafirilor — 
prezentat de ansamblul circului din R. P. 
Bulgaria — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE. Tinerii — cinema
scop: Republica — bd. Magheru 2 (8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; 23,15), Bucu
rești — bd. 6 Martie 6 (8,45; 10,50; 13; 
15,10; 17,15; 19,30; 21,30), Alex. Sahia — 
cal. Văcărești 21 (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30), — Floreasca — str. I. S. Bach 
2 (11; 15,30; 18; 20,15), G. Coșbuc — piața 
G. Coșbuc 1 (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15:
22.30) . Hamlet rulează la cinematografele 
Magheru — bd. Magheru 29 (9,15; 12: 15: 
18; 21), Tineretului — cal. Victoriei 48 
(20), Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 
16,30; 19,45), Miracolul lupilor — cinema
scop: V. Alecsandri — str. Grlgorescu 24 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Elena Pavel - 
bd. 6 Martie 14 (9,30; 11,45; 14; 16,30: 19:
21.30) , 1 Mal — bd. 1 Mal 322 (9; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21), Gh. Doja — cal. Grivlței 
80 (8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20; 22,30), Arta
— cal. Călărași 153 (10,15; 12,45; 15,15; 
17,45; 20,15), 23 August — bd. Dimitrov 118

(orele 
— (o- 
dintre 
(orele

tre C. C. al U.T.M., cultural „Iubiți cartea“ curat de o în ce mai mare din partea tineretului din țara noastră. Comisiile pentru examinarea concurs — create școli. întreprinderi, cernât pînă acum signe de „Prieteniîn anul acesta, insigna de „Prieten al cărții“ a fost cucerită de 300 000 muncitori, elevi, studenți, țărani colectiviști.

buce
participanților la în uzine, fabrici, la sate — au de- peste 700 000 in- ai cărții”. Numai

CONCURS DE NOI OBIECTE DE ARTIZANAT. în vederea obținerii linei variate game de articole de artizanat —specifice tuturor regiunilor —UCECOM a organizat un concurs pe țară pentru crearea de noi modele de asemenea obiecte. La concurs participă în mod individual sau colectiv, cooperatori, tehnicieni, ingineri din cooperația meșteșugărească, precum și artiști plastici și artiști amatori din alte sectoare de activitate. Concursul ee va încheia la data de 15 februarie 1963.PRIME DE VECHIME. Și anul a- cesta, minerii din regiunea Hunedoara sînt răsplătiți suplimentar pentru anii lucrați în exploatările miniere ale regiunii. Minerilor din regiunea Hunedoara li s-au plătit a- nul acesta prime de vechime în loare de peste 25 000 000 lei. va-

bă- 
Cl.

141
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Ultima 
tălie rulează la cinematograful 
Frimu — bd. 6 Martie 16 (10;
16,15; 18,30; 21). Povestiri vesele; Tinere
tului — cal. Victoriei 48 (10 și 12), Fla
căra — cal. Dudești 22 (12; 16; 18; 20), 
Moșilor — cal. Moșilor 221 (11; 16; 18; 20). 
Ceapaev: Tineretului 
(14; 16; 18). “ 
Victoria — 
16,30; 18,30; 
Lumina — 
continuare
14. 
Luceafărul - 
15; 17: 19;

I. 
12î

cal. Victoriei 48 
Moartea în șa — cinemascop: 
bd. 6 Martie 7 (10; 12,15: 14,30;
20,30). Crimă fără pedeapsă: 
bd. 6 Martie 12 (rulează în 
de la orele 10 pînă la orele 

după-amiază.
cal.

21),

16; 18,30; 20,45),
Rahovei 118 (10,30;
30 Decembrie — 

cal. Ferentari 86 (12; 15; 17; 19; 21). Ma
gistratul: Central — bd. 6 Martie 2 (10,30: 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30), Munca — 
șos. Mihai Bravu 221 (12; 16; 18,15; 20.30), 
Donca Simo — str. Avrig 1 (11; 15; 17; 
19; 21), Volga — sos. Ilie Pintilie 61 (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Misterul celor doi 
domni „N": 13 Septembrie — str. Doam
nei 9 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Program 
de filme documentare rulează în co,t"- 
nuare de la orele 10 pînă la orel»£ 
cinematograful Timpuri Noi — S? : *
Martie 18. Celebrul 702 rulează 171 î?i,ie- 
matograful Maxim Gorki — 13 Decem
brie 5—7 (11; 16; 18,15; 20,30). Mongolii — 
cinemascop: înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii Noi (11,30; 15,30; 18; 20,30). 
O viață: Cultural — cal. Grivlței 196 (10; 
11,50; 14; 16,10; 18.20; 20,30). Cliermesa:
Alex. Popov — cal. Grivlței 137 (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21), Ilie Pintilie — șos. Colentina 84 
(16; 18; 20). Alibiul nu ajunge 8 Martie
— str. Buzești 9—11 (11; 15; 17; 19; 21). 
Casa de Ia răscruce: Gri vița — piața Ilie 
Pintilie 2 (16; 18; 20). Spionaj contra spio
naj: Grivița — piața Ilie Pintilie 2 (10; 
12). Lupii la stînă rulează la cinemato
graful C-tin David — șos. C'rîngași 42 
(15; 17; 19; 21). Președintele — centru 
înaintaș rulează la cinematografele V. 
Roaită — bd. 1 Mai 57 (10: 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Miorița — cal. Moșilor 127 (10; 
12; 14; 16: 18,15; 20,30), 16 Februarie - bd. 
30 Decembrie 89 (16; 18; 20). Oameni și fia
re — ambele serii: Popular — str. Măt 
sari 31 (10.30; 10; 19,45). Omul amfibie: U' 
rea — bd. 1 Mai 143 (11; 16; 18,15; 20.30). C?“" 
touche — cinemascop: rulează la cint, 
matograful M. Eminescu — str. M. Emi-’ 
nescu 127 (11,30; 14,45; 17; 19,15; 21.30) Vals 
pentru un milion rulează la cinemato
graful Oiga Banele - cal. 13 Septembrie 
196 (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 - Gimnastic, 
de înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiu 
ne pentru copil șl tineretul școlar. 10,30
— Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Cîntă artiștii poporului Zenaida 
Pally și Nicolae Herlea. 19,50 — Telema- 
gazin, 21,00 — Filmul documentar: „Tran
dafirul cu petale de aur" — o produc
ție a Studioului cinematografic 
Sahia". 21,20 — Muzică ușoară. In 
lere; Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele _ 

25 șl 26 decembrie In țară : vreme rece, 
cu cerul schimbător în nordul țării și 
noros în sud, unde va ninge temporar 
la începutul intervalului. In rest ninsori 
locale. Vîntul va sufla potrivit în Dobro
gea și în generai slab în rest. Tempera
tura în scădere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 5 și minus 15 grade (lo
cal mai scăzute în depresiuni), iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 grade. In 
București : vreme rece cu cerul tempo
rar noros. Va ninge la începutul interva
lului. Vîntul va sufla potrivit. Tempera* 
tura în scădere.

„Alex, 
înche.

de 24,
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Primirea la Ministerul Afacerilor Externe 
a noului ambasador al R.P. D. Coreene 

In Republica Populară RominăLa 22 decembrie, Corneliu Mă- nescu, ministrul Afacerilor Externe, a primit în audiență pe Giăn Du Hoan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene la București, în legătură cu prezentarea scrisorilor sale de acreditare.

TELEGRAME EXTERNE
Ce urmărește misiunea»

militară americană în Congo
COMENTARII ALE AGENȚIILOR DE PRESA OCCIDENTALELEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). —

La Moscova, expoziția

„40 de ani de la crearea
0. R. S. S.“

lamă frumoasă, zăpadă multă! Anotimpul șl-a făcut datoria. Copiii se joacă. Acum e rîndul gospoda
rilor orașelor să organizeze curățirea străzilor, bunul mers al transportului în comun...

Plecarea grupului de activiști 
ai P. C. francezSîmbătă la amiază a părăsit Capitala, plecînd spre patrie, grupul de activiști ai Partidului Comunist Francez condus de tovarășul Georges Lazzarino, membru al C.C. al P.C.F., care, la invitația C.C. al P.M.R., ne-a vizitat țara și a studiat din experiența organizațiilor Partidului Muncitoresc Romîn.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, membrii grupului au fost salutați de membri ai C.C. al P.M.R. și de activiști de partid. (Agerpres)

Con cursul tinerilorSîmbătă, în cea de-a doua zi a Concursului republican al tinerilor artiști din teatrele dramatice, în fața juriului s-a prezentat dimineața spectacolul Teatrului de stat din Timișoara cu piesa „Cazul studentului Mihai Lotreànu” de Radu Teodoru, în regia lui Emil Reus și scenografia lui Virgil Miloia.După-amiază, actori de la Teatrul C. I. Nottara au prezentat la concurs fragmente din piesele „Antoniu și

actoriCleopatra’’ de Shakespeare, „Frații Karamazov” de Dostoïevski, „Steaua polară” de Sergiu Fărcășan, iar actori de la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” au recitat poeme de Walt Whitman.Seara a avut loc spectacolul teatrului de stat din Sibiu cu piesa „Prima zi de libertate” de L. Krucz- kovski, pusă în scenă de Călin Florian, cu decoruri și costume de Erwin Kutler. (Agerpres)

INFORMAT»!

Prestări de servicii la domiciliu pe bază de abonamentCooperativa „Metal-lemn" din Cluj a luat inițiativa de a organiza executarea de mici reparații la domiciliul clientilor pe bază de abonament lunar. în schimbul unei taxe de abonament, cooperatorii se deplasează la domiciliul clienților pentru a efectua repararea arzătoarelor și a robinetelor la Instalațiile de aragaz, a robinetelor de apă și canal, a prizelor e- lectrice, întrerupătoarelor, broaște-

lor de la uși, cremoanelor și mînere- lor de la ferestre etc. Pe lîngă reparațiile solicitate, cooperatorii au datoria să efectueze — lunar — o revizie generală a instalațiilor amintite mai sus. Această activitate este dirijată dintr-un punct unde comenzile eînt primite telefonic.Pentru locatarii noilor blocuri înscrierile și depunerea taxei de a- bonament se fac prin responsabilii de bloc.

• La Casa de cultură din Hunedoara 
s-a deschis o expoziție de fotografii 
artistice. Lucrările expuse, realizate de 
fotoamatori hunedoreni prezintă aspecte 
din noul oraș Hunedoara, diferite secții, 
precum și exterioare ale marelui combi
nat.

• Sîmbătă seara, formația de teatru a 
Sindicatului „Constructorul” din Onești 
care a luat premiul I, medalia de aur și 
titlul de laureat al celui de-al 3-lea Festi
va] bienal de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale”, a prezentat în sala Teatrului 
de stat din Bacău poemul dramatic „Ma
rele fluviu își adună apele” de Dan Tăr- 
chilă.

Spectacolul, prezentat în cinstea frunta
șilor în producție și inovatorilor din ink 
treprinderile orașului Bacău, s-a bucurat 
de succes.

® Pe scena Teatrului de Stat din Ora
dea a fost prezentată ieri seară o nouă 
premieră a secției romîne cu comedia 
„Măria sa... bărbatul” de scriitoarea 
Fehér Klara. Regia este semnată de Cor
neliu Zdreuș, iar scenografia de Tatiana 
Manolescu-Uleu. Spectacolul s-a bucurat 
de succes.

• Ansamblul de cîntece și dansuri al 
Sfatului popular al regiunii Maramureș 
a prezentat ieri in premieră spectacolul 
intitulat : „Țara toată-i o cunună", închi
nat celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romîne. Spec
tacolul s-a bucurat de succes.

• In zilele de 21 și 22 decembrie la 
Tg. Mureș s-au desfășurat lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni științifice a Institutu
lui de Medicină și Farmacie in colabo
rare cu filiala Uniunii Societăților de 
Stiinte Medicale din R. P. Romină închi
nată aniversării a 15 ani de la procla
marea R. P. Romîne. Cu acest prilej au 
fost prezentate referate ale diferitelor 
secții.

în încheierea sesiunii a fost expus ra
portul intitulat : „Prezentarea și discu
tarea planului științific al institutului pe 
anii 1963—1964”.

O Teatrul de stat din BîHad a prezen
tat0 sîmbătă seara cea de-a 3-a premieră 
din actuala stagiune cu comedia... „Eseu” 
de Tudor Mușatescu. Regia spectacolului 
este semnată de Tiberiu Pentia.

La 21 decembrie a 3osit in Congo misiunea militară americană condusă de generalul Lewis Truman. Potrivit afirmațiiloj oficialităților americane, scopul acestei misiuni este „de a studia nevoile trupelor O.N.U., precum și posibilitățile acestora de a face față încordării ce s-a creat".Comentînd aceasta, agențiile occidentale de presă sînt unanime în a recunoaște însă că trimiterea acestei misiuni urmărește alte scopuri decît le arată anunțul oficial al Departamentului de Stat al S.U.A.. „La Washington — relevă agenția „France Presse“ — nu a fost negată posibilitatea ca trimiterea acestei misiuni să fie doar un prim pas al Statelor Unite. Se crede — continuă aceeași agenție — că o intervenție militară nu este exclusă“.Menționînd că acțiunea S.U.A. este un act unilateral ce poate avea cele mai grave complicații, „France Presse“ scrie că americanii au „să- vîrșit o evidentă încălcare a principiului unanim recunoscut, potrivit căruia membrii permanenți ai Consiliului de Securitate să se abțină de la participarea la operațiunile O.N.U. în Congo".Intr-o telegramă transmisă de la Washington, corespondentul militar al agenției americane „Associated Press", Elton Fay, anunță că „cea mai mare parte a misiunii militare trimise în Congo de președintele Kennedy este constituită din membri ai forței speciale secrete nr. 4, create pentru a elabora planuri de perspectivă în cazul ivirii vreunei situații neașteptate într-o parte a Africii". Așadar, aceste planuri nu vizează numai Congoul, ci o mare

parte a Africii. Misiunea — scrie corespondentul A.P. — „va evalua posibilitatea unei evoluții de ordin militar în partea Africii de la sud de Sahara, precum și elaborarea unor planuri care să poată fi aplicate în orice situație deosebită“.Acțiunea unilaterală a S.U.A. a stîrnit vii nemulțumiri chiar în rîn- durile partenerilor lor atlantici care se tem că vor fi înlăturați de la exploatarea bogățiilor Congoului. După cum subliniază agenția „France Presse“, acțiunea americană în Congo „a fost primită cu vie mirare de o serie de țări aliate“ care nu au fost consultate. Este vorba desigur de intenția de pătrundere a capitalului american în dauna celui englez, francez sau belgian ce dețin puternice poziții în Congo, mai ales în Katanga.Sesizînd caracterul sosirii misiunii militare americane, opinia publică congoleză protestează cu hotărîre. Imediat după sosirea pe aeroport a misiunii americane, scrie corespondentul la Leopoldville al agenției „Associated Press", „membrii naționaliști ai parlamentului congolez au depus o rezoluție în Camera Depu- taților în care acuză această misiune de a premerge unei încercări a S.U.A. de a crea o bază militară în Congo cu complicitatea Națiunilor Unite". în rezoluție se cere președintelui Camerei să adreseze o scrisoare de protest secretarului general al O.N.U., U Thant, împotriva acestei misiuni. „Deputății opoziției — scrie corespondentul din Congo al agenției „France Presse" — sînt de părere cg această misiune ar putea avea drept urmare instalarea în Congo de baze militare americane".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Agenția Novosti transmite : La 
Moscova s-a deschis în clădirea 
bibliotecii „V. I. Lenin" marea 
expoziție — .,40 de ani de la crea
rea U.R.S.S.". Printre exponate se 
află „Declarația drepturilor po
poarelor din Rusia”, act care a 
pregătit crearea U.R.S.S., semnat 
la 15 noiembrie 1917 de Vladimir 
llici Lenin, și istoricul „Acord cu 
privire la constituirea U.R.S.S.”, 
elaborat, de asemenea, sub condu
cerea lui Lenin. Acest acord a 
fost ratificat la Moscova, la 30 de
cembrie 1922, de către delegații 
la primul Congres Unional al So
vietelor, aleși de oamenii muncii 
din toate republicile sovietice.

TINERETUL ȚĂRII
(Urmare din pag. I-a)în activitatea lor. Opera aceasta de educare e favorizată de însuși climatul orînduirii noastre în care se cimentează relațiile tovărășești, de prietenie și într-ajutorare, și unde grija față de dezvoltarea tînărului e prezentă într-o măsură tot mai accentuată în fiecare colectiv de muncă. Preocupările pedagogice capătă caracter de masă, dobîndesc o accepțiune mai largă, reunind eforturile familiei cu cele ale educatorilor și organizațiilor de tineret. Nu există comunist, demn de acest înalt titlu, care să nu fie încredințat că viitorul societății noastre este legat de dezvoltarea conștiinței socialiste în rîn- durile generației chemate să înalțe în viitorul apropiat comunismul.Generația aceasta trebuie să fie a unor oameni de voință și caracter, cinstiți și modești, gata să lupte cu orice greutăți, să se afle acolo unde e cea mai mare nevoie de ei, oameni de o înaltă integritate morală, necruțători față de concepțiile înapoiate. Să dezvoltăm la tineri, în primul rînd, atitudinea socialistă față de muncă, să creștem un

om multilateral, bun specialist în profesiunea aleasă și în același timp temeinic înarmat cu ideologia marxist-leninistă, omul unui larg orizont cultural, crescut în spiritul ideilor socialismului, al internaționalismului proletar, al prieteniei cu tineretul țărilor socialiste și al celorlalte țări, în spiritul păcii între popoare. Vorbește de la sine faptul că anume dintr-o țară unde aceste idei au triumfat și alimentează în mod firesc creșterea tinerei generații, din țara noastră, a pornit inițiativa, larg îmbrățișată în arena vieții internaționale, cu privire la educarea tineretului în spiritul păcii și al prieteniei între popoare....Iată, sub steaua rubinie a Republicii, o nouă generație — de-o vîrstă cu libertatea patriei — pășește în viață. Din visurile, din aspirațiile ei urcă acel sentiment al patriotismului socialist, despre care spune poetul :Dau slavă
patriei de astăzi

de trei ori slavă 
celei ce va fi.

Pregătiri în prag de An Nou
(Urmare din pag. I-a)de muncă. Este o tradiție frumoasă, mult iubită de oameni pentru optimismul pe care îl insuflă.Pentru reușita Revelionului, o mare însemnătate are alcătuirea cu competență și spirit de răspundere, cu inventivitate și gust a programului artistic. Menit să distreze, să amuze, dar și să educe, acesta trebuie întocmit cu grijă, printr-o selecționare exigentă. La invitația adresată de diferite colective unor actori profesioniști de a petrece împreună revelionul, desigur că aceștia vor răspunde ca și pînă acum, contribuind la îmbogățirea programului artistic, la reușita reuniunii.La dispoziția organizatorilor stau, de asemenea, numeroase materiale literare și texte ocazionale de toate genurile, multe se vor mai scrie încă, desigur, pînă în ziua serbării. Melodiile executate de orchestre. versurile trebuie alternate cu scheciuri, cuplete, plugușoare, scenete, răvașe, felicitări, snoave, glume etc., bine alese — optimiste, mobilizatoare, plăcute. Stimulînd manifestările artistice și culturale din cadrul revelionului, să nu se permită însă strecurarea unor texte de calitate îndoielnică, de prost gust, care ’ ar strica dispoziția.Pregătirile pentru revelion sînt în toi. Se amenajează localuri și săli, prin papetarii se caută materiale pentru pavoazare, pălărioare de carton, măști, confeti, serpentine

etc. Cei mai inventivi au drept sarcină (pe tărîm obștesc) să pregătească jocuri de societate, răvașe (cu sau fără plăcintă) și tot felul de surprize care să asigure serbării veselie, antren tineresc. Se duc, de asemenea, „tratative” cu orchestre sau, acolo unde ființează orchestre de amatori ale întreprinderilor, ele au și început repetițiile, ca și brigăzile artistice.Nici un amănunt nu trebuie neglijat, fie că e vorba de aspectul și decorarea sălilor, fie de aprovizionare, de întreaga desfășurare a revelionului. Toate aceste eforturi vor fi din plin răsplătite dacă partici- panții la revelion vor petrece o seară deosebit de plăcută.
★Pregătiri... Pregătiri... Se termină un an de muncă, un an de construcții, de învățătură. Sîntem în prag de An Nou. îndeplinind Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului, harnicul nostru popor va înălța noi locuințe, întreprinderi, edificii social-culturale, va obține noi și însemnate realizări în toate domeniile vieții.în desăvîrșirea construcției socialismului.La miezul nopții, cînd secunda- terminus face loc alteia de început, cînd se naște un nou an al șese- nalului, vom ciocni paharele pentru sănătate și fericire în viața personală, pentru noi succese în anul care vine, pentru partidul nostru drag, pentru scumpa noastră Republică populară, care împlinește 15 ani, pentru pace.

Azi, fotbaliștii noștri suspn meciuri peste hotare BOX Echipa Steaua - campioană republicană

In Maroc: R. P. Romînă — Maroc
CASABLANCA 22 (Agerpres). — 

Astăzi la Casablanca se dispută în- 
tîlnirea revanșă dintre echipele re
prezentative de fotbal ale Marocului 
și R. P. Romîne. Prima întâlnire din
tre cele două selecționate, disputată 
în toamnă la București, a revenit cu 
scorul de 4—0 fotbaliștilor romîni.

După ultimele comunicări primite 
de la Casablanca, cele două repre

zentative vor intra pe teren cu ur
mătoarele formații :R. P. Romînă : Voinescu — Popa, 
Nunweiler III, Ivan — Petru Emil, 
Koszka — Pîrcălab. Constantin. Ma- 
nolache, Ghergheli, Tătaru.Maroc : Beggar — Salah, Zinaya, 
Makki — Amar, Tibari — Mokhtatif, 
Baba, Lamari, Mohamed, Mustafa.

Aseară, în sala sporturilor de la Floreasca, echipa de box a clubului Steaua a învins cu scorul de 22-18 echipa C.S.O. Craiova, cîștigînd titlul de campioană republicană. în cele
mai spectaculoase meciuri C. Ciucă (S) a dispus la puncte de V. Vintilă (C.S.O.), iar M. Goanță (C.S.O.) l-a întrecut la puncte pe Gh. An- ghel (S.).

Ș a h „Turneul celor 500 de orașe“

In Etiopia R. P. Romînă (tineret) - Etiopia
ADDIS ABEBA (de la trimisul 

nostru). — După 18 ore de zbor, pe 
un timp care nu totdeauna ne-a fost... 
prieten, avionul cu membrii delega
ției tinerilor fotbaliști romîni, a ate
rizat, în sfîrșit, pe aeroportul capi
talei Etiopiei. Oficialitățile sportive 
etiopiene — reprezentanți ai federa
ției de fotbal, ziariști, fotoreporteri, 
jucători — i-au făcut o primire cor
dială. Fotbaliștii noștri sînt primii 
sportivi romîni care vizitează Etio
pia. Prezența lor suscită un mare in
teres din partea publicului sportiv. 
Peste tot — pe stradă, la hotel, la 
stadion — sîntem înconjurați cu 
multă amabilitate, cu prietenie.

Primul meci al reprezentativei de 
fotbal (tineret) a R. P. Romîne în E- 
tiopia este programat a se desfășura 
duminică pe stadionul „Haile Selas
sie“. După cum se știe, în această 
partidă fotbaliștii noștri vor întâlni

selecționata Etiopiei (este, de fapt, o 
'revanșă a jocului din septembrie, de 
la București, cînd tânăra noastră e- 
chipă a cîștigat cu 5—4).

Vineri după-amiază, ca și sîmbătă, 
echipa romînă a făcut ușoare antre
namente pe stadionul unde va avea 
loc meciul. Antrenorii noștri au a- 
nunțat următoarea formație : Suciu 
— Pal, Petescu, Răcelescu — Crișan, 
Neșu — Dumitriu II, Popescu, Pav- 
lovici, Sorin Avram, Haidu. Gazdele, 
după cum reiese și din comentariile 
presei, privesc cu seriozitate meciul, 
mai ales că în jocurile cu naționala 
Turciei de acum cîteva zile, fotba
liștii etiopieni au avut o bună com
portare. Din formația Etiopiei nu vor 
lipsi portarul Mahomed, care deține 
o formă excelentă, și centrul înain
taș Luciano, unul din bunii conducă
tori ai liniei de atac.

C. MANTU

In urmă cu doi ani, un grup de 
entuziaști șahiști olandezi de la clu
bul „Pioniirti djiing" din Geneninden 
au avut o inițiativă originală. Ei au or
ganizat una din cele mai largi compe- 
fijii internationale de șah prin cores
pondentă: „Cupa celor 500 de orașe", 
la care s-au înscris formalii de club 
din mai toate fările lumii. Echipele par
ticipante au fost împărțite în 70 de 
grupe a cîfe 7 reprezentative, cîștigă- 
foarea fiecărei grupe urmînd să se ca
lifice pentru semifinale.

La acest turneu au luat parte și șa
hiști din tara noastră, rezultatele obți
nute pînă acum fiind din cele mal 
bune. In sferturile de finală, echipa 
Petrolul din Ploiești a reușit să se 
claseze pe primul loc, lăsînd în urmă

formațiile „Einheit"-Drezda (R. D. Geț- 
mană), S. K. Linz-Austria, Dinamo-Bi 
dapesta, S. K. Johannesburg (Republica 
Sud-Africană), S. K. Rulle și S. K. 
Mülheim (R. F. Germană).

In semifinalele compefifiei, care au 
început în toamna anului trecut, echi
pa Petrolul joacă într-o grupă cu încă 
opt formații din R.P. Ungară, R. D. Ger
mană, Iugoslavia și din alte fSri. In 
prezent, pe primul loc se află echipele 
Petrolul și V.T.S.K. Budapesta cu cîte 
6,5 puncte din 11 posibile.

In reprezentativa Petrolului joacă C. 
Partoș, AI. Günsberger, VI. Sălceanu, 
I. Mifroi și C. Butnaru (ultimul a pre
luat partidele începute de campioana 
republicană Margareta Perevosnic).

In locul cursei înarmărilor — 
întrecerea economica pașnica

P. C. din Marea Britani© 
se pregătește 

pentru al 28-lea CongresLONDRA. 22 (Agerpres). — Comitetul Politic al Comitetului Executiv al P.C. din Marea Britanie a dat publicității proiectele de rezoluție în vederea celui de-al 28-lea Congres al partidului, care va avea loc la Londra, între 12 și 15 aprilie 1963.„O Britanie socialistă, iată țelul partidului comunist, declară Comitetul Politic. Programul nostru, „Calea Britaniei spre socialism“, arată cum se poate realiza aceasta”.Partidul comunist cere să fie planificată economia națională, să fie naționalizate ramurile principale ale industriei, transporturile, băncile, societățile de asigurare și pămîntul.în domeniul politicii externe, comuniștii englezi se pronunță pentru încetarea „războiului rece”, pentru promovarea unei politici de coexistență pașnică, de destindere a încordării și reglementare a conflictelor pe calea tratativelor.

In cîteva
Cu prilejul unui concurs ciclist desfă

șurat pe velodromul din Zürich, alergăto
rul olandez Peter Post a stabilit un nou 
record mondial pe pistă acoperită, par- 
curgînd distanta de 5 000 metri In 
6’07”3/10. Vechiul record, deținut de Rudi 
Altig (R.F.G.), era de 6’07”6/10.

★
într-un meci, contînd pentru sferturile 

de finală ale „Cupei campionilor euro
peni” la tenis de masă, echipa Lokomotiv 
Leipzig a învins cu 5—2 formația iugo
slavă Partizan Belgrad.

«înduri
în semifinale, Lokomotiv Leipzig va 

intilni pe C.S.M. Cluj.
★

Cei mai buni sportivi din lume pe anul 
1.962 desemnați în urma anchetei făcută 
de agenția United Press International sînt 
următorii : 1. Valeri Brumei (U.R.S.S.) at
letism — 303 puncte ; 2. Dawn Frasei 
(Australia) natatie — 273 puncte ; 3. Pe
ter Snell (Noua Zeelandă) atletism — 223 
puncte : 4. Rod Laver (Australia) tenis 
— 199 puncte i 5. Pentti Nikula (Finlan
da) atletism -—113 puncte etc.

NEW YORK 22 (Agerpres).— Luînd cuvîntul Ia Universitatea din Michigan, Walter Reuther, președintele sindicatului unit al muncitorilor din industria de automobile și de avioane, a cerut Statelor Unite să înceapă întrecerea economică cu Uniunea Sovietică și să renunțe la cursa înarmărilor. „Aș vrea să aibă loc o întrecere care să démonstreze care este sistemul social cel mai bun, pentru ca oamenii să-1 poată alege după ce se vor fi convins de acest lucițu", a spus vorbitorul.Adresîndu-se participanților la simpozionul consacrat problemei controlului internațional asupra armamentelor, Reuther a spus : „Avem de ales : fie omenirea va găsi un mijloc pentru a pune capăt cursei înarmărilor, fie cursa înarmărilor va pune capăt omenirii”.Dacă se va alege întrecerea pașnică cu Uniunea Sovietică, a continuat Reuther, „vom avea în față un viitor strălucit. Această întrecere va da‘ speranța că problemele ce stau

în fața omenirii vor fi rezolvate în condițiile păcii, automatizării producției, cu ajutorul mijloacelor de creare a belșugului“.Vorbitorul a cerut Statelor Unite să înceapă „o vastă ofensivă pașnică", deoarece, în prezent, „în țara noastră există puternice forțe ca asociația lui John Birch, care doresc să distrugă tot ce a creat mai bun secolul XX“.Referindu-se la recenta criză din Marea Caraibilor, Reuther a spus : „Consider că schimbul de mesaje dintre Kennedy și Hrușciov este e- venimentul cel mai încurajator din ultimii 20 de ani. El înseamnă că noi putem obține dezarmarea“.La același simpozion a luat cuvîntul și un reprezentant al Departamentului de Stat al S.U.A. El a asigurat pe conducătorii companiilor industriale că în politica guvernului american nu se așteaptă nici un fel de schimbări radicale care să paralizeze producția de armament.
Revendicările studenților greciATENA 22. — Corespondentul A- gerpres transmite : La 21 decembrie s-a încheiat la Salonic, Conferința Națională a studenților greci care a dezbătut situația învățămîntului din Grecia.In cuvîntările lor participanta au scos în evidență deficiențele serioase care domnesc în învățămîntul mediu și superior, lipsa de cadre didactice, a sălilor de cursuri, a laboratoarelor și bibliotecilor.După două zile de dezbateri participantă au adoptat o moțiune în care cer elaborarea de urgentă a unui program pentru un învătămînt democratic, national și legat de problemele contemporaneității, sporirea bugetului pentru învătămînt cu 15 la sută și predarea în toate școlile și universitățile numai în limba populară „dimotiki”. (în prezent în Grecia se folosesc practic două forme de predare ale limbii grecești :

„katarevusa”, limba folosită în acte și documente oficiale, în școlile superioare și de unele ziare, și „dimotiki”, limba populară folosită în vorbirea curentă, în școlile elementare, și parțial în presă și literatură — N.R.).

Un mesaj
al partidelor comuniste 

din tarile arabePRAG A 22 (Agerpres). — CETERA Reprezentanții partidelor comuniste din țările arabe, care se află la Praga, unde au participat la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, au adresat primului ministru al Algeriei, Ben Bella, un mesaj în care își exprimă regretul profund în legătură cu interzicerea Partidului Comunist din Algeria.în acest mesaj se spune : „Interzicerea Partidului Comunist din Algeria este contrară intereselor unității forțelor nationale algeriene, telurilor nationale și democratice, pentru care au luptat aceste forte și în special Partidul Comunist din Algeria. Această hotărîre dăunează consolidării independenței și dezvoltării Algeriei. Ea aduce foloase doar dușmanilor păcii și eliberării popoarelor, imperialiștilor și colonialiștilor. A- ceastă măsură dăunează cauzei eliberării nationale și democrației în țările arabe.In interesul cauzei Algeriei, în interesul consolidării luptei de eliberare a țărilor arabe și democrației cerem anularea acestei hotărîri“.
Înțelegere cu privire la eliberarea contrarevoluționarilor 

cubani luați prizonieri Ia Playa GironHAVANA 22 (Agerpres). — La Havana s-a anunțat oficial că- în urma tratativelor purtate între Fidel Castro, primul-ministru al Cubei, și reprezentantul familiilor contrarevoluționarilor cubani a fost realizată o înțelegere cu privire Ia eliberarea contrarevoluționarilor luati prizonieri în timpul atacului de la Playa Giron. în baza unei hotărîri a Tribunalului Revoluționar din Cuba, Republica Cuba va primi despăgu-

biri in valoare de 63 milioane de dolari, pentru acoperirea pagubelor provocate de contrarevoluționari. în decurs de șase luni în Cuba vor fi livrate medicamente, instrumentar medical și produse alimentare pentru copii pînă la concurența acestei sume. Se crede că primul transport de medicamente va sosi în Cuba sîmbătă noaptea. Prizonierii contrarevoluționari vor fi puși în libertate la 24 decembrie.o ie ire ire ie I u ir 11 io> ie is
SCRISORI ALE LUI LISZTIn cursul operațiuniloj de revizuire și aranjare a arhivelor din orașul Szekszard (R. P. Ungară), a lost descoperită o importantă colecție de 58 de scrisori și jurnalul personal al marelui compozitor Franz Liszt, datînd din perioada șederii sale în acest oraș (1865). Ele urmează să lie publicate în mai multe limbi,
URME ALE UNEI FIINȚE

DE ACUM 14 MILIOANE DE ANIAgenția Reuter relatează că antropologul britanic dr. L. S. B. Leakey a denumit fosilele descoperite la Fort Ternan (Kenya) anul trecut „Kenyapithecus Wickeri“, după numele fermierului care le-a descoperit.Leakey a subliniat că aceste fosile (ambele părți ale unui maxilar superior și un dinte de pe maxilarul inferior) datează de 14 milioane de ani și aparțin unei ființe care are mult mai multe trăsături comune cu omul decît tot ceea ce se cunoaște din epoca respectivă.
„CONCERT“ ORIGINALLa Wiesbaden (R.F.G.) a avut loc țecent un concert original: „In fața unui pian fără capac, un tî-

năr a început să clădească cuburi de diferite culori. Grămada de cuburi s-a prăbușit apoi peste coarde. Tînăiul a lovit o dată cu pumnul în clape, a sărit pe pian și a început să calce coardele cu pi

cioarele. Pentru această „manifestare muzicală“ primarul orașului a pus gratuit la dispoziția „melomanilor“ o sală a muzeului orașului. Fotografia înfățișează un aspect din timpul „concertului“.

„RĂZBOI ÎMPOTRIVA 

PORUMBEILOR"„Războiul împotriva porumbeilor" de
clarat de autoritățile municipale din Pa
ris a intrat intr-o nouă fază. La 20 de
cembrie — transmite agenția „France 
Presse" — prefectul poliției din Pa
ris a dat publicităfii o ordonanță, emisă 
pe baza unei legi din anul ...1790, prin 
care se interzice să se arunce grăunțe 
pasărilor pe întreg teritoriul capitalei 
franceze. Măsura împotriva porumbei
lor, care constituie un punct de atrac
ție al capitalei franceze, a fost luată 
sub motivul că aceste păsări „deterio
rează monumentele publice". ■

AVALANȘE DE ZĂPADĂ 

ÎN ELVEȚIA $1 AUSTRIANinsorile abundente care au căzut zilele acestea în Elveția și în regiunile muntoase ale Austriei au provocat avalanșe și au perturbat în mare măsură circulația rutieră și feroviară. Linia internațională a fost întreruptă de avalanșe în a- propiere de Saint Gothard și mai multe trenuri de marfă au fost paralizate sau chiar acoperite de zăpadă. In Austria, în regiunea Arlberg, a fost blocată complet linia ferată Zürich—Viena. Mai multe sate au rămas izolate.
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În sprijinul ideilor păcii și dezarmării
Luări de poziție 

ale președinților Mexicului 
și sfătuim ChileMEXICO 22 (Agerpres). — „Războ

iul nu este inevitabil. Tendința de a 
Isprăvi cu războiul bu este o utopie 
cl o posibilitate reală, care depindo 
de voința oamenilor“, a declarat Lopez Mateos, președintele Mexicului, la un dejun oferit în cinstea lui Jorge Alessandri, președintele statului Chile, aflat în Mexico într-o vizită oficială. „Lupta pentru pace — a spus 
el — include o luptă neîncetată pen
tru dezarmarea generală și totală și 
In primul rind pentru încetarea ime
diată a experiențelor nucleare, iar a- 
poi pentru interzicerea lor totală". Lopez Mateos a sprijinit ideea creării „unei zone denuclearizate" în A- merica Latină.în discursul de răspuns, Jorge Alessandri, președintele statului Chi
le, s-a pronunțat pentru necesitatea 
rezolvării problemelor internaționale 
litigioase pe calea tratativelor.
Miting la New York împotriva 

persecutării organizației 
„Femei, luptați pentru paceNEW YORK 22 (Agerpres). — New York a avut loc un mitingprotest împotriva persecutării organizației „Femei, luptați pentru pace !“. Săptămîna trecută Comisia Camerei Reprezentanților pentru anchetarea activității antiamericane a chemat pentru depoziții pe conducătoarele organizației. Conducătorii comisiei au sperat că în felul acesta vor împiedica organizația să desfășoare în S.U.A. lupta pentru asigurarea păcii între popoare, împotriva primejdiei unui nou război.Doamna Cora Wise, care a prezidat mitingul, a declarat în cuvîntul său că în pofida persecuțiilor, organizația „Femei, luptați pentru pace!“ este acum mai unită ca oricînd, nu poate fi intimidată și membrii ei au ferma hotărîre de ’ continua lupta.

i”La de

„Cosmos-12“ - un nou satelit artificial 
al Pămîntului lansat în U.R.S.S.

Toți vorbitorii au salutat pe conducătoarele organizației, care s-au înapoiat de la Washington, și au vorbit despre atitudinea în fața comisiei.La miting s-a dat melor de salut sosite pe adresa acestei organizații a meilor americane. Participanții miting au strîns fonduri pentru tinderea activității organizației.
Apelul comitetului de pregătire 

a Congresului femeilor 
din America Latină

lor curajoasăcitire telegra- din multe țări fêla ex-
neHAVANA 22 (Agerpres). „Să 

unim pentru apărarea vieții! Să ne 
lăturăm glasul la cererea întregii ome
niri, ca toate resursele care sînt folosi
te pentru înarmare să fie folosite pen
tru binele popoarelor șl pentru dez
voltarea științei, ca drepturile popoare
lor de a dispune de soarta lor să fie 
respectate“ — se spune înfr-un apel 
al comitetului de pregătire a celui de-al 
doilea congres al femeilor din America 
Latină, care își va desfășura lucrările 
la Havana, între 11 și 15 ianuarie. La 
congres vor participa de asemenea 
oaspeți din Europa, Asia și Africa.

Măsuri excepționale 
în două provincii din PeruLIMA 22 (Agerpres). — Junta militară din Peru a suspendat la 21 decembrie drepturile civile pe o perioadă de 30 de zile în provinciile Junin și Pasco, ca urmare a ciocnirilor care au avut loc în ultimele zile între minerii greviști și poliția peruviană. Potrivit agenției U.P.I., în cele două provincii guvernul a instaurat „starea de urgență”, în virtutea căreia poliția are dreptul să e- fectueze arestări și percheziții fără mandat. Toate întrunirile au fost interzise și orice alte activități pe care guvernul le consideră „periculoase” pot fi suspendate.

Crește mișcarea pentru 
independență în TahitiPARIS 22 (Agerpres). — TASS : La Paris a sosit o delegație din Tahiti — cea mai mare insulă a Polinesiei franceze—pentru a primi din partea guvernului francez garanții în legătură cu viitorul acestei posesiuni franceze. După cum informează ziarul „France Soir“, la ultimele alegeri din Adunarea insulei au cîști- gat adepții autonomiei. în cadrul campaniei electorale s-a cerut de asemenea să se acorde independență insulei Tahiti.în același timp polinesienil sînt foarte neliniștiți de planurile care prevăd construirea pe insulele Man- gareva (la 1 000 de km de Tahiti) a unei baze nucleare franceze.
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MOSCOVA. La Moscova a avut loc o consfătuire unională de patru zile consacrată principalelor probleme ale științei istoriei sovietice. Boris Ponomariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., a prezentat la consfătuire raportul „Sarcinile științei Istoriei și

In cinstea apropiatei sărbătoriri a 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romine, 
la reprezentanțele diplomatice ale 
țării noastre din străinătate au loc 
diferite manifestări consacrate aces
tei sărbători.

Ambasadorii R. P. Romine în 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, R. D. 
Germană și ministrul R. P. Ro
mine în Franța au organizat con
ferințe de presă la care au par
ticipat un mare număr de ziariști 
din țările respective. Ambasadorii 
au vorbit celor prezenți despre rea
lizările obținute de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, în anii puterii populare, 
despre politica de pace a R. P. Ro-

mine. Ei au răspuns la diferitele în
trebări puse de ziariști.

Ministrul R. P. Romine în Belgia 
a organizat în sala „Shell Building" 
din Bruxelles o gală de filme în ca
drul căreia au fost prezentate fil
mele ,,Post-restant" și „Letopisețul 
de piatră". Legația R. P. Romine la 
Viena și reprezentantul permanent 
al R. P. Romîne pe lingă Oficiul eu
ropean al O.N.U. din Geneva au 
oferit gale de filme documentare 
romînești.

La Conakry, capitala Republicii 
Guineea, a avut loc vernisajul expo
ziției „Romînia în imagini". Cu a- 
cest prilej au fost prezentate fil
mele romînești „Două viori" și „Cio- 
cîrlia". (Agerpres)

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite :La 22 decembrie 1962, în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pămîntului, „Cosmos-12".Satelitul a fost plasat pe o orbită avînd următorii parametri : perioada inițială de revoluție — 90,45 minute, distanța maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu) — 405 km, distanța minimă (la perigeu) 211 km, unghiul de înclinare al orbitei față de planul Ecuatorului — 65 grade.La bordul satelitului au fost instalate :— aparatură științifică destinată continuării cercetărilor spațiului cosmic, în conformitate cu programul anunțat de TASS la 16 martie 1962.— un radio-emițător care funcționează pe frecvența de 19,995 Mhz.— un sistem radio pentru măsurarea cu precizie a elementelor orbitei și un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor privind funcționarea instrumentelor și a aparaturii științifice.Aparatura instalată la bordul satelitului funcționează normal.Centrul de calcul și coordonare prelucrează informațiile primite de la satelit.
Bopă convorbirile din Bahamas

Roma „Saptamînaa început sîmbătă „Săp- 
organi-

La Roma 
tămîna culturii romînești", 
zată sub auspiciile Asociației italiene 
pentru strîngerea legăturilor cultu
rale cu Romînia.

In seara aceleiași zile a fost orga
nizată o gală de filme documentare 
despre pictura romînească în secolul 
al XIX-lea. Au fost prezentate do
cumentarele „Theodor Aman”, „Nico
lae Grigorescu” și „Ștefan Luchian".

In cadrul acestei săptămîni, la

au or- 
demon- 
protest 

bazelor

locuiesc la 
York Se intensifică lupta partizanilor

piegătirea cadrelo.r științifice și pedagogice în domeniul istoriei”. Consfătuirea a adoptat hotărîiea de a .pregăti o lucrare fundamentală despre istoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. In prezent, eforturile oamenilor de știință sovietici sînt concentrate asupra elaborării istoriei Uniunii Sovietice și aP.C.U.S. (TASS).
PARIS. „Eliberați popoarele coloniale, încetați discriminările" — se spune într-o telegramă adresată de Cheddy Jagan, primul ministru al Guyanei britanice, președintelui S.U.A., Kennedy, primului ministru al Angliei, Macmillan, și primului ministru al Canadei, Diefenbaker, care s-au aflat zilele acestea în arhipelagul Bahamas.

culturii romînești“
„Circolo culturale Montesecro" din 
Roma a fost inaugurată „Expoziția 
teatrului romîn de marionete". Cu 

•acest prilej, prof. Maria Signorelli- 
Volpicelli a vorbit despre dezvolta
rea acestui teatru in R. P. Romină.

Cu prilejul „Săptămînii culturii 
romînești" vor avea loc conferințe, 
prezentări de filme și 
despre arta populară, 
frumusețile României.

GIORGIO

diapozitive 
folclorul și

PASTORE

frățesc tuturor membrilor Partidului Comunist din Germania care lîncezesc în închisorile vest-ger- mane.
BONN. La 22 decembrie curtea federală din Karlsruhe (R.F.G.) a pus în libertate provizorie pe Konrad Ahlers, redactor șef al revistei „Der Spiegel”. Ahlers a fost arestat la 28 octombrie în timp ce-și petrecea concediul în Spania, sub acuzația de „atentat la securitatea statului”.

Cetățeni de ori
gină portoricană 
care 
New
ganizat o 
strație de 
împotriva 
S.U.A. Instalate In 
Porto Rico. Demon
stranții au cerut 
totodată elibera
rea deținuților po
litici portoricanl.

din Oman

CAIRO. Acțiunile partizanilor din 
Oman împotriva trupelor colonialiste 
engleze capătă o amploare tot mai 
mare — se arată într-o telegramă 
primită la 20 decembrie de reprezen
tanța de la Cairo a Imamului Oma
nului. Partizanii din Oman au atacat 
recent două posturi militare engleze, 
pricinuindu-le mari pierderi.

BERLIN. Angenfort, membru al C.C. al Partidului Comunist din Germania, care în urmă cu cîteva luni a evadat dintr-o închisoare din R.F.G. a adresat prin postul de ra- Deutschlandssender“ un salut

RIO DE JANEIRO. La 21 decembrie au declarat grevă generală marinarii, comandanții și personalul tehnic al flotei comerciale a Braziliei. Ei revendică stabilirea unui nou tarif de salarizare. Greva a paralizat 300 de nave. A fost pusă în stare de alarmă flota maritimă militară, care a primit ordinul să ocupe toate navele comerciale și să oblige echipajele să-și îndeplinească funcțiile.
SANAA. După cum relatează postul de radio Sanaa, Republica Arabă Yemen a fost recunoscută de 36 de țări.
CARACAS. Asociația „Pro zuela”, care-i întrunește pe triașii din Venezuela, a cerutanulat imediat tratatul comercial S.U.A., ca răspuns la reducerea către Statele Unite a importului petrol din Venezuela.

oficial
Vene- indus- să fie cu de de

La conferința’ sindicală 
internațională de la Leipzig 

convorbire cu Louis saillant, secretar general al federației Sindicale Mondiale
Recent, s-a ținut la Leipzig o 

conferință sindicală internațio
nală consultativă, convocată din 
inițiativa Federației Sindicale 
Mondiale — în legătură cu pro
blema consecințelor economice și 
sociale ale Pieței comune.

In timpul conferinței, trimisul 
nostru Horia Liman a avut o 
convorbire cu tovarășul Louis 
Saillant.Precizînd obiectivele conferinței sindicale internaționale consultative, secretarul general al F.S.M. a spus că acestea au fost în primul rînd să definească consecințele economice și sociale ale „Comunității Economice Europene“, așa-zisa Piață comună. în al doilea rînd, ana- lizînd noile aspecte ale politicii monopolurilor, să găsească metodele cele mai eficace pentru organizarea unei activități sindicale pe plan internațional la un nivel cu mult mai ridicat decît pînă acum, corespunzător noii situații create. Piața comună lovește în interesele tuturor muncitorilor din toate țările capitaliste.în legătură cu aspectele economi- co-sociale legate de Piața comună și relevate de conferință, Louis Saillant a subliniat fenomenul concentrării monopoliste a producției ca o caracteristică primordială a Pieței comune. Mari companii industriale fuzionează creînd supramonopoluri cu un caracter cosmopolit care înghit întreprinderi mici și mijlocii sau le ruinează. în Franța, 30 la sută din companiile electrice au fost lichidate. în Germania federală 17 mari grupuri monopoliste dispun de peste 80 la sută din acțiunile din industrie. Pe de altă parte, stimulate de acest proces de unificare, monopolurile nord-americane au apărut la rîn- dul lor în consiliile de administrație ale „antantelor europene", îndeosebi In industria constructoare de automobile cum este cazul lui Stude

baker, Daimler-Benz, Slmca șl Chrysler. Alte grupuri monopoliste au acaparat piețele străine, în primul rînd în țările slab dezvoltate, ale căror zăcăminte miniere și carbonifere le exploatează în mod sălbatic.Fenomenul concentrării forțate și al eliminării celor slabi este încă mai evident în agricultură. între anii 1957-1960, un număr de 370 mii țărani vest-germani și-au părăsit pămîntu- rile. După aprecierile oficiale, pînă în anul 1970, alți 1 100 000 vor fi ruinați, în urma asaltului conjugat al monopolurilor și al guvernelor cărora acestea le dictează voința lor. Comisia agricolă a Comunității E- conomice Europene C.E.E. prevede ruinarea, în anii următori, a încă 8 milioane țărani, din care 2,3 milioane în Franța.O problemă de cea mai mare importanță este aceea a rolului preponderent pe care grupurile monopoliste vest-germane încep să-l aibe în cadrul C. E ,E. In anul 1960, monopolurile siderurgice din R. F. G. dădeau 47 la sută din producția globală a țărilor C.E.E.Pentru a-și putea spori profiturile, pentru a face față concurenței, monopolurile își perfecționează metodele de exploatare a clasei muncitoare. Ritmul muncii a fost intensificat în toate țările Pieței comune. Productivitatea nu se obține numai prin mecanizarea și automatizarea procesului de producție ci mai ales prin accelerarea ritmului de muncă.Metodele de exploatare folosite au drept consecință uzura fizică și psihică, incapacitatea prematură de a munci. în fiecare an, 60 la sută dintre muncitorii vest-germani care ar trebui să iasă la pensie la vîrsta legală, ies din muncă înainte de termen, datorită uzurii accelerate. Cazurile de îmbolnăvire Înregistrează cifre impresionante. De asemenea

și numărul accidentelor de muncă, datorită insuficienței măsurilor de protecție a muncii. Accelerarea ritmului a provocat, anul trecut, in industria vest-germană 3 milioane accidente.Pe de altă parte. Intre durata săptămînii de lucru stabilită prin legi sau prin contracte colective și durata efectivă prestată, decalajul este mereu mai mare. Scăderea puterii de cumpărare îi constrînge pe muncitorii înșiși să accepte practica orelor suplimentare. în unele întreprinderi s-a ajuns pînă la 70 ore de lucru pe săptămînă.împotriva acestei sălbatice exploatări. muncitorii din Europa capitalistă au dus lupte încununate de succes. Aș cita grevele recente ale metalur- giștilor italieni, grevele din Franța pentru reducerea săptămînii de lucru, fără scăderea salariilor, sau grevele din R.F.G. care, numai în primele cinci luni ale acestui an, au imobilizat patru milioane muncitori și s-au soldat cu reducerea duratei muncii.în legătură cu așa-zisa liberă circulație a muncitorilor, pe care presa monopolurilor o prezintă ca pe o soluție împotriva șomajului, Louis Saillant a spus că aici ne aflăm în fața unei grosolane mistificări. Adevărul este că în toate țările C.E.E. se manifestă mereu mai accentuat tendința licențierii muncitorilor. De la crearea C.E.E. numărul minerilor belgieni a scăzut aproape cu 50 la sută, iaj în R.F.G. au fost concediați 150 000 mineri. Concurența a dus la închiderea uzinelor de automobile Borgward A.G. din R.F.G., cîteva mii de muncitori rămînînd pe drumuri de luni de zile. In Franța muncitorii mineri și metalurgiști trăiesc cu grija și incertitudinea zilei de mîine. întreprinderi considerate „nerentabile” — adică acelea care nu oferă profituri destul de ridicate pentru monopoliști sînt închise, cu toate

consecințele care decurg din aceasta. Tratatul de la Roma al C. E. E prevede posibilita
tea muncitorilor rămași fără lucru de a emigra în alte țări ale Pieței comune. In Franța, numai a- nul trecut au venit aproape 79 000 muncitori străini. După datele oficiale, Republica Federală număra, în iunie 1960, aproape 650 000 muncitori străini.Ce se urmărește prin această „liberă circulație“ nu este greu de înțeles. Muncitorii străini sînt supuși unor discriminări atît în ceea ce privește natura muncii pe care o depun (de cele mal multe ori sînt obligați să accepte munci penibile), cit șl în privința locuințelor, a asigurărilor sociale, a drepturilor sindicale și a salariilor care sînt, în general, inferioare. Astfel ei devin o masă de manevră în mîinile mo- nopoliștilor, care îi folosesc pentru a slăbi luptele revendicative ale propriilor muncitori, pentru a impune acestora condiții de viață și de muncă neomenești, pentru ă exercita presiuni asupra salariilor.In aceste condiții este absolut indispensabil ca sindicatele să constituie un front comun cu muncitorii emigrați, să-i antreneze în lupta împotriva tratamentului discriminatoriu, să-i organizeze în acțiuni împotriva tendinței monopolurilor de a sparge unitatea clasei muncitoare, de a adînci exploatarea.în condițiile unei concurențe înverșunate în însuși interiorul Comunității Economice Europene — a spus apoi Louis Saillant — grupurile monopoliste urmează politica reducerii costului mîinii de lucru.In același timp, paralel cu creșterea profiturilor realizate de monopoliști, se remarcă o creștere sensibilă a impozitelor pe salarii, adică o nouă reducere a veniturilor celor

Louis Saillant s-a referit apoi la concluziile ce s-au desprins la conferință pentru activitatea viitoare a F.S.M.La conferință, a spus el, s-a propus constituirea unui comitet sindical mondial de consultare și unitate de acțiune antimonopolistă, compus din reprezentanți ai sindicatelor din toate continentele, care să stimuleze lupta antimonopolistă pe o bază comună. Aceaetă propunere a fost sprijinită de participanții la oonferință. Un ecou puternic a găsit de asemenea sugestia de a se organiza, o Comunitate Economică Africană, menită să apere independența față de monopoluri a popoarelor Africii.S-a propus, în sfîrșlt, intensificarea acțiunilor menite să ducă la unitatea de acțiune pe bază de egalitate a organizațiilor sindicale din Europa occidentală — condiție esențială a succesului în lupta antimonopolistă. Se poate afirma de pe acum că se manifestă o tendință tot mai marcată a unor sindicate neafiliate la F.S.M. de a colabora cu noi, de a-și uni forțele cu noi.Federația Sindicală Mondială s-a pronunțat din nou pentru dezvoltarea comerțului între toate țările, împotriva oricăror discriminări în relațiile comerciale internaționale. Normalizarea și dezvoltarea comerțului internațional nu pot fi decît în avantajul clasei muncitoare înseși, întrucît ar îngădui folosirea capacităților de producție și reducerea șomajului. Noi ne-am pronunțat pentru convocarea unei conferințe sindicale care să ia în discuție problema lărgirii relațiilor comerciale internaționale, fără discriminări. O serie de delegați au sugerat în a-

în largi cercuri politice, ca și în presa 
din capitala Angliei au fost înfîmpinate 
cu vii critici rezultatele anunțate, cu 
care s-au terminat vineri convorbirile 
desfășurate timp de 3 zile în insulele 
Bahamas între președintele S.U.A., Ken
nedy, și primul ministru al Angliei, 
Macmillan.

Deși cîteva ziare conservatoare în
cearcă să-l justifice pe Macmillan, sus- 
(inînd că el nu a făcut decît „să se 
plece în fața inevitabilului", titlul „Capi
tularea lui Macmillan. Kennedy cîștigă 
pe toată linia”, apărut în ziarul conser
vator de mare tiraj „Daily Express", 
exprimă în fond chintesența articolelor 
și comentariilor pu
blicate sîmbătă di
mineața de ansam
blul presei engleze, 
comentarii în care 
acordul încheiat 
în urma întrevederii este apreciat chiar 
ca fiind o „trădare“.

Ziarul „Times” consideră că rezulta
tul la care s-a ajuns, concretizat în re
nunțarea de către premierul britanic, 
sub presiunea S.U.A., la racheta ameri
cană aeriană de tip „Skybolt" și 
înlocuirea ei temporară cu rachete a- 
mericane de tip „Polaris“, în pers
pectiva organizării viitoare a unei 
forțe nucleare a N.A.T.O. „nu dă sa
tisfacție pretențiilor Angliei de a 
fi o putere nucleară independentă”. 
Pînă și „Daily Telegraph", oficiosul 
partidului conservator, recunoaște că 
„independența nucleară provizoriu pre
lungită a Angliei este foarte relativă, 
din moment ce depinde de furniturile 
Washingtonului".

Ziarul conservator mai sus citat, 
„Daily Express", este însă mult mai ca
tegoric în aprecieri. El consideră că 
„tranzacția din Bahamas este în între
gime inacceptabilă”, căci ea înseamnă 
„sfîrșitul Angliei ca putere nucleară in
dependentă". Un alt ziar conservator, 
„Yorkshire Post", declară că „Anglia 
trebuie să tragă consecințele de pe 
urma faptului că S.U.A. nu s-au purtat 
ca un aliat model".

Dar de ce ține atîta Anglia, ca și 
Franța, de altfel, să-și asigure o așa- 
zisă „independență nucleară“ ? Aceas
ta, pentru că ea nu se poate împăca 
cu controlul american în domeniul ar
mei atomice, vrea să obțină o oarecare 
egalitate în drepturi cu S.U.A. în coa
liția atlantică și totodată, — ceea ce 
de obicei nu se declară oficial — nu
trește o frică reală că arma nucleară 
ar putea ajunge în mîinile Bonn-ului. 
Perspectiva organizării unei forțe nu
cleare a N.A.T.O., bloc în care milita— 
riștii vest-germani ocupă poziții de 
vîrf, nu poate decît să accentueze ca
racterul agresiv, potrivnic păcii și secu
rității internaționale, al tranzacțiilor ce 
se pun la cale în legătură cu armele 
nucleare.

Totodată presa laburistă și liberală 
insistă asupra cheltuielilor sporite la care 
Anglia va fi obligată în urma acordului 
din Bahamas, arătînd că Anglia s-a obli
gat nu numai la noi „investiții nucleare", 
dar și la sporirea înarmării sale clasice,

Adenauer, după 
ce a anunțat că se 
retrage în cursul 
anului 1963, în
cearcă să-și pre
lungească din nou 
ieșirea de pe 
scena politică.

— Plec, plec... 
plec... uite că 
plec 1...

(Desen de 
EUGEN TARU)

Corespondenjă 
din Londra

potrivit cerinței pe care S.U.A. o pre
zintă în ultima vreme tuturor „aliaților" 
săi. Ziarul „Guardian" califică acordul 
din Bahamas drept „risipă și sursă de 
primejdie". Nu puțini oameni politici 
subliniază în aceste zile că cheltuielile 
necesitate de achiziționarea rachetelor 
„Polaris", „vor fi enorme" — cum a 
declarat liderul laburist George Brown 
— și că înfăptuirea planurilor în legă
tură cu noua tranzacție ar necesita 
foarte mulți ani.

In ce privește primejdia suplimentară 
pe care o reprezintă acordul din Ba
hamas pentru securitatea Angliei, tre
buie menționat comentariul publicai de 

„Daily Express" în 
numărul său din 21 
decembrie. „Prin
cipalul scop urmă
rit de americani în 
cadrul convorbiri

lor dintre Kennedy și Macmillan — 
scrie ziarul — este de a-l convinge 
pe de Gaulle că „relațiile speciale" — 
termen folosit de Winston Churchill în 
1946 — dintre Anglia și S.U.A. au luat 
sfîrșit. De acum înainte, S.U.A. vor 
trata Anglia la fel ca Franța", scrie 
„Daily Express“, și în trei ani Germa
nia occidentală va fi ridicată la aceeași 
situație egalitară“.

Arătînd că disputa în jurul rachetei 
„Skybolt" a avuf ca urmare accepta
rea de către Anglia a ideii organizării 
„unei forțe nucleare a N.A.T.O.", agen
ția U.P.I. subliniază : „Acest lucru ar 
putea să facă mai dificil pentru de 
Gaulle să-și mențină poziția sa nega
tivă în această privință”.

întreaga presă engleză este de pă
rere că, la întoarcerea din Bahamas, 
Macmillan „va avea mult de furcă“ 
în Anglia, îndeosebi atunci cînd va 
trebui să prezinte condițiile acordului 
cu S.U.A. în parlament, care se redes
chide la 22 ianuarie 1963. Cercurile 
politice și de presă din Londra decla
ră că dificultățile cărora va trebui să 
le facă față Macmillan sînt legate și 
de evoluția tratativelor dintre Anglia 
și Piața comună. Se consideră că fraza 
din comunicatul anglo-american care 
exprimă „interesul pe care S.U.A. îl 
poartă rezolvării rapide a problemei a- 
derării Angliei la Piața comună“ nu 
este decît oglindirea noilor presiuni 
exercitate de S.U.A. pentru a obține 
aderarea Angliei în condițiile nefavora
bile impuse de Franța și R. F. Ger
mană.

Față de acest întreg ansamblu de 
probleme în care tocmelile economice 
se înlănțuie cu tranzacțiile de arma
ment nuclear și clasic, reacția oa
menilor simpli și iubitori de pace din 
Anglia a fost exprimată de ziarul 
„Daily Worker“ care a scris: „Nici ra
chetele Skybolt și nici Polaris nu sînt 
necesare pentru apărarea Angliei. Pen
tru aceasta este necesară o politică de 
stopare a cursei înarmărilor, de în
făptuire a dezarmării generale și to
tale, de reglementare prin tratative a 
tuturor problemelor internaționale li
tigioase".

JOHN GRITTEN

ce muncesc.In toate țările C.E.E. muncitorii se opun cu energie acestei politici. Datorită unor metode de acțiune su-ple (greve, săptămîni revendicative, zile de acțiune etc.), datorită combativității lor, ei au obținut, în vremea din urmă îmbunătățiri de salarii destul de importante. La rîndul lor însă, monopolurile și guvernele a- flate In slujba lor recurg la represiuni sîngeroase sau la-legi menite să limiteze și chiar să suprime dreptul la grevă.

cest scop convocarea unei conferințe a sindicatelor din țările neutre. Ca orice inițiativă de natură să lărgească perspectiva luptei noastre pentru coexistență pașnică, pentru relații normale între popoare, această propunere merită să fie luată în considerare.Dezbaterile conferinței — ne-a spus în încheiere tovarășul Louis Saillant — au subliniat odată mai mult calea pe care trebuie să meargă mișcarea sindicală — spre unitate, ca o condiție fundamentală a succesului în lupta antimonopolistă.

„Federația Rhodesieî și Nyassaîandului 
se destramă“SALISBURY 22 (Agerpres). — 

„Federația Rhodesieî și Nyassalan- 
dului se destramă” — astfel comentează agenția France Presse acceptarea de către guvernul britanic a retragerii Nyassaîandului din federația amintită. După cum se știe, încă din 1953, din momentul creării federației de către colonialiștii englezi, populația africană din cele trei teritorii componente — Rhodesia de

sud, Rhodesia de nord și Nyassa- landul — s-a declarat împotriva noii forme de dominație colonială și a început lupta pentru independență.Declarația pe care guvernul britanic a fost silit s-o facă sub presiunea mișcări; de eliberare din Nyas- saland a dat un nou avînt unor cereri similare de ieșire din federație ale liderilor partidelor africane din Rhodesia de nord.
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