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In interiorul ziarului

Cu planul anual îndeplinit

(Foto A. MIHAILOPOL)Arc de triuznf.

în regiunea 
Hunedoara

în regiunea 
Galați

I
Centralele 

Jepartamentu- 
lui energiei 

electrice

întreprinderile 
industriale din 

regiunea 
Maramureș

industriale din 
regiunea 
Crișana

TlRGU-MUREȘ (coresp. „Scîn
teii“). — Zilele acestea alte 21 
întreprinderi din regiunea Mureș-

Danjou — O formă 
colonialism colectiv

In ziua de 26 decembrie centra
lele aparținînd Departamentului 
energiei electrice din Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice și-au 
realizat planul anual,

Pînă la data îndeplinirii pla
nului, colectivele acestor unități au realizat o produc
ția de energie electrică cu 18,5 la sută mai mare față 
de cea din anul trecut. îndeplinirea mai devreme a 
producției anuale de energie se datorește faptului că 
în mai multe sectoare alo economiei naționale planul 
s-a realizat înainte de termen. (Agerpres)

————;———- ORADEA (coresp. „Scînteii"). —
întreprinderile Colectivele întreprinderilor indus-

trialo din regiunea Crișana și-au 
realizat sarcinile anuale de plan 
la producția globală și marfă cu 
12 zile mai devreme. Valoarea 

producției Industriale din regiune a crescut în acest 
an cu 344 milioane lei față de anul trecut.

Datorită aplicării a numeroase măsuri tohnico-or- 
ganizatorice, extinderii mecanizării și perfecționării 
procesului de producție, productivitatea muncii a 
crescut cu G la sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut ; totodată s-au realizat economii peste plan 
Ia prețul de cost în valoare de 34 milioane lei.

BAIA MARE (coresp. „Scinteii").
— In ziua de 25 decembrie alte 
7 întreprinderi și unități econo
mice din regiunea Maramureș au 
anunțat îndeplinirea planului a- 
nual de producție. Printre acestea

se numără Combinatul chimico-metalurgic din Baia 
Mare, Fabrica „Unitatea" din Sighet, exploatările 
miniere din Băiuț, Cavnic șl altele.

Cu acestea, planul producției industriale al între
prinderilor șx unităților economice din regiunea Ma
ramureș pe anul 1962 a fost îndeplinit.

Numai în 11 luni din acest an au fost date peste 
plan 1 476 tone acid sulfuric, peste 3 900 mc cherestea, 
mobilă în valoare de aproape 11 000 000 lei, 3 500 ma
șini de gătit șl alte produse.

La 25 decembrie, întreprinde-
întreprinderile ^le Industriale din, regiunea OI-

industriale 
din regiunea 

Oltenia
tenia au raportat îndeplinirea 
planului anual la producția glo
bală. Anul acesta, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din această 

parte a țării au realizat o producție cu 15,7 la sută 
mai mare decît cea din 1961. Față de anul 1950, pro
ductivitatea muncii realizată în anul acesta este de

2,5 ori mai mare. întreaga producție industrială a Ol
teniei din 1938 s-a realizat în acest an în numai 21 de 
zile.

O dată cu îndeplinirea producției globale, colecti
vele întreprinderilor din regiune au obținut economii 
peste plan în valoare de circa 37 000 000 lei.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
în ultimele 2 zile alto 12 între
prinderi industriale și coopera
tiste din «regiunea Galați și-au

îndeplinit planul anual de producție. Printre acestea 
se numără uzinele „Laminorul", Complexul de indus
trializare a lemnului din Brăila, fabricile „Dunăreană" 
și „Policolor" din Galați ș.a. Cu acestea, peste 50 de 
întreprinderi industriale, de industrie locală și coope
ratiste din regiune au raportat îndeplinirea planului 
anual de producție.

In 11 luni întreprinderile din regiunea Galați au rea
lizat economii suplimentare Ia prețul do cost în va
loare de 23 600 000 lei, precum și benelicli peste pre
vederile planului în sumă de 22 500 000 Iei.

DEVA (coresp. „Scînteil"). — 
In regiunea Hunedoara, numărul 
colectivelor întreprinderilor care 
raportează îndeplinirea sarcinilor 

de plan înainte de termen sporeșto de la o zi la alta. 
Pînă acum pesto 20 de întreprinderi, printre care Com
binatul carbonifer Valea Jiului, uzina „Victoria“-Călan, 
Termocentrala Paroșeni, numeroase secții de bază ale 
Combinatului siderurgic Hunedoara au îndeplinit pla
nul anual la toți indicii.

Ca urmare a*intrării  în producție a noi capacități, 
a sporirii indicilor de utilizare a agregatelor și apli
cării metodelor avansate de muncă, a crescut consi
derabil volumul producției miniere și siderurgice.

în regiunea
Mureș-Auto-

v -, Ulli 1UU1U11UU VlUlt'â-

noma Maghiară Autonomă Maghiară au îndeplinit
planul anual la producția glo

bală. Printre ele se află și Fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tîrgu-Mureș. Colectivul acestei întreprinderi 
a reușit să obțină, în primele 11 luni ale anului, prin 
reducerea consumurilor specifice de materii prime și 
o valorificare mai bună a rezervelor interne, economii 
suplimentare în valoare de 1 634 000 lei șl 2 164 000 lei 
beneficii peste plan.

Numărul întreprinderilor din regiune care și-au în
deplinit planul anual la producția globală se ridică 
în prezent la 60.

De-o vîrstă cu Republica
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Ieri, în sala sporturilor din Con
stanța, a avut loc un spectacol iestiv 
intitulat „De-o vîrstă cu Republica" 
prezentat în cinstea celei de-a 15-a a- 
niversări a Republicii, de către mem
brii cercurilor artistice ale Casei pio
nierilor din localitate. Spectacolul, al
cătuit din coruri, recitări, cîntă 
realizările înfăptuite de regimul nos
tru în anii Republicii, viața fericită 
a tineretului din patria noastră etc. 
Programe asemănătoare au fost pre
zentate și de către pionierii și școla
rii de la Tulcea, Medgidia și din alte 
orașe.

Sesiune științifică
La Lugoj a avut loc o sesiune știin

țifică organizată de filiala locală a So
cietății de științe istorice și filologi
ce, în cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii. In ca
drul sesiunii — la care au participat 
numeroși invitați din țară — au fost 
prezentate comunicări despre începu
turile mișcării muncitorești în Banat, 
despre înfăptuirile din anii puterii 
populare in orașul și raionul Lugoj, 
precum' și alte comunicări științifice.

Cu acest prilej, în sala Casei raio
nale de cultură „Ion Vidu” din Lu
goj, a fost deschisă o expoziție de fo
tografii, grafice și documente ce în
fățișează înflorirea acestei vechi așe
zări bănățene în anii regimului de
mocrat-popular. (Agerpres)
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Primirea tovarășului S. A» Dange 
la C. C. al P. M. R.

în ziua de 26 decembrie, tovarășul 
S. A. Dange, președintele Consiliu
lui Național al Partidului Comunist 
din India, a fost primit la Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
■Romîn."

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica,

membri ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politie, 
precum și Ghizela Vass, membru al 
Comitetului Central.

Cu acest prjlej a avut loc un 
schimb de păreri care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.
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IN VECHI CHILIMURI OLTENEȘTI
Lipseau cadre, au lost trimiși la specia
lizare primii tehnicieni și Ingineri în U- 
niunea Sovietică. Astăzi, într-o singură 
hală a uzinelor, ar încăpea, dacă ar mai 
exista, toate atelierele și făbricuțele din 
Craiova anului 1938. Gradul de dezvol-

se.
muzeul „Procesul luptătorilor ceferiști 
și petroliști din 1934“, aducerile a- 
minte ale unui bătrîn comunist. Con- 
fruntînd cu prezentul, imaginile întune
cate ale unui trecut de care nu știu de
cît din auzite, ei au înțeles și mai bine 
cit de mult au a 
celor care 
poporului.

Dacă ar 
început in
tentat s-o fac — aș fi luat un tînăr de 
mină și l-aș fi purtat pe plaiurile noas
tre oltenești 
treacăt, fie și 
rile dobindife

■ poporului. Să 
lectroputere".

' năm istoria uzinei, am începe cu zilele 
cînd se construiau aici doar unelte 
șl vagonețl pentru șantierele de 
construcții. Începuturile au fost grele,

și-au

fi fost 
muzeu

prefui lupta și jertfa 
închinat viafa slujirii

să continui colocviul
— și m-aș fi simții

acum emblema 
„7 Noiembrie" pe 
125 000 de mașini 
modernă de pro- 
de reparafii, fabri-

Zătrenl au cfevenlf centra petrolifera, 
In anii puterii populare, gorjanul a În
vățat meserii noi. Din loc în loc, acolo 
unde creșteau merii pădurefi, bătuți de 
vînturi, se ridică turlele metalice care 
susțin păienjenișul firelor de înaltă ten
siune, pe unde trec fulgerele electrice 
de la Paroșeni.

Se schimbă fața orașului Craiova. A- 
nul acesta s-au dat în folosință nume
roase apartamente, două blocuri turn 
în construcție cu 10 etaje vor domina 
orașul. Pentru tineri s-au construit școli, 
două complexe 
sport.

...La Tismana, 
acolo unde vin
folclor, 400 de femei din cooperativa 
,,Arta Casnică" însăilează cu acul pe 
gherghef poezia motivelor oltenești. 
Artistul popular a pus totdeauna în cu
sătura lui ce i-a fost mai drag, mai a- 
propiat de suflet. Și nu ne miră văzind 
cum apare in chilimul gorjan imaginea 
stilizată a marilor prefaceri, cu tot ce 
e nou în peisajul oltenesc.

Colectivul secției oțelărle a Uzinelor 
,23 August” din Capitală șl-a îndeplinit 

sarcinile de plan pe acest an cu 16 zile 
înainte de vreme. De la data îndeplinirii 
planului aniial șl pînă în prezent oțelarll 
de aici au produs în plus I 200 tona de 
oțel lichid și piese de bună calitate. Iată 
cl(lva fruntași în producție care au con
tribuit la obținerea acestui succes (de la 
stingă la dreapta) Marin Mihalcea, șef de 
schimb. Alexandru Sămîrdeanu, prim to- 
pltor, Niculae Scorțea, ajutor topltor, 
Alexe Constantin, șef de brigadă forma
tori, Mihal Ciocan, șef de brigadă for
matori șl Vasile Dumitru, formator.

(Foto : M. Andreescuj

riudenfeșfl, sili de

să-l arăt fie și numai în 
numai în parte, realiză- 
de forfa descătușată a 

începem cu uzinele „E- 
Dacă ar fi să consem-

Am luat parte, de curîn'd, la un club 
muncitoresc din Craiova, la sărbătoarea 
majoratului. Am întîlnit aici tineri minu- 
nafi, cu acea siguranjă în mișcări și in 
priviri a omului care știe că viitorul e 
al lui, că toate drumurile îi sînt deschi-

l-am revăzut a doua zi ascullind la ,are tehnică al uzinei poate fi mai bine 
înțeles dacă menționăm că la procesul 
de producfie, alături de muncitori, iau 
parte 1 200 de tehnicieni și ingineri.

Să trecem în revistă alte realizări. O 
altă mare unitate industrială craioveană 
ridicată pe ruinele unor ateliere insalu
bre,' și-a bătut pînă 
„Fabricat la uzinele 
un număr de peste 
agricole. O fabrică 
duse lactate, Uzina
ca de textile ,,Independenta“, șantierul 
marelui complex industrial din preajma 
Craiovei completează peisajul industrial.

Constructorii de nave din Turnu Se
verin realizează azi intr-un singur an 
ce-ar fi realizat altădată în zece. Mi
nerii de la Rovinari au scos din cariere 
șl galerii 5 000 vagoane de cărbune 
peste prevederile planului. Combinatul 
de Industrializare a lemnului de la Tirgu 
Jiu produce 'djn plin, Bîltenl, Țlclenl,

In nordul Gor/ulul, 
mereu culegătorii de

LUCIAN ZATTI

Recomandările Comitetului pen
tru Premiul de Stat al Republicii 
Populare Romine privind acor
darea Premiului de Stat pe anul 
1962 autorilor unor lucrări din 
domeniul științei, al tehnicii și 
invențiilor, al literaturii și artei.

Expoziția republicana 
de artă plastică 

artiștilor amatori

Miercuri la amiază 
sala Consiliului local 
din Capitală, cea de-a lll-a expozifie 
republicană de arfă plastică a artiști
lor amatori de la orașe șl safe, orga
nizată de Comitetul de Sfat pentru Cul
tură și Artă și Consiliul Central al Sin
dicatelor din R.P. Romînă.

Expozifia cuprinde aproape 
lucrări de pictură, sculptură, 
scenografie șl artă decorativă, 
în cea mal mare parte de oțelari, strun
gari, mineri, tipografi, țărani colectiviști, 
Ingineri, medici, profesori, elevi, ele 
redau aspecte din vlafa muncitorilor 
din fabrici șt uzine, Imagini din viaja 
satului colectivizat, a constructorilor, a 
tineretului șl copiilor.

îns-a deschis,
al sindicalelor

400 de 
grafică, 

Semnale

(Agerpres) 

în fotografia : aspect din expoziție.
(Foto : R. Costln)

Am scris multe 
pagini de litera
tură despre viața 
săienilor noștri din 
epoca premergătoare primului răz
boi mondial. Deseori oameni din alto 
țări, sub ai căror ochi au ajuns a- 
ceșt-e pagini- și cu care am avut pri
lejul să mă întîlnesc, m-au întrebat:

— Dar oare este întru totul ade
vărat ceea ce ai scris dumneata? 
Nu cumva ai mai și exagerat?

— De ce vi se pare că aș fi exa
gerat?

— Pentru că dacă faptele povestite 
de dumneata au avut loc într-ade- 
văr, cîrmuitoril din acel timp ai țării 
dumitale ar fi trebuit să piară în 
spînzurătoare.

— Nu, am răspuns ori de cîte ori 
mi s-au spus vorbe ca acestea sau 
destul de apropiate de acestea. Cîr- 
muitorii de altădată ai țării mele 
n-au pierit în spînzurătoare. Au mu
rit de moarte, în casele lor, încon
jurați de întristatele lor familii și cei 
mal moțați dintre ei au fost înmor- 
mîntați cu funeralii naționale. Iar 
alții, care încă n-au apucat să moa
ră, trăiesc pe aici, prin apropiere, 
în chiar țara dumneavoastră, ca... 
exilați politici. Și, după cîte am a- 
flat, n-o duc rău.

— Dar din ce trăiesc?
— Cum din ce? Din ce-au furat de 

la noi pe vremea cînd erau mari șl 
tari și au pus din vreme la adă
post, în băncile dumneavoastră.

-Nu vreau să schimb aceste însem
nări într-o schiță literară. Aci și a- 
cum nu are ce căuta literatura. Gîn- 
dindu-mă însă că s-ar putea ca șl 
la noi unii oameni tineri să nu cu
noască unele aspecte prea aspre, 
prea brutale, din viața de altădată 
a țărănimii noastre oglindite în li
teratură, îmi îngădui să transcriu aci 
cîteva rînduri pe care le-a publicat 
ziarul „Deșteptarea" din 29 martie 
1931: „...Țăraniiîșl vînd pe nimic 
pămîntul, vetrele și tot ce se poate 
vinde. își vînd și copiii. Se întorc 
cele mai rele timpuri ale robiei. Mi
zeria țărănimii scoate la iveală toa
tă putreziciunea regimului „civili
zat". Sub altă înfățișare acesl regim 
este vechea robie, robia milioanelor 
de țărani care muncesc pentru a 
mări bogăția șl luxul cîtorva mii de 
trîntori „aleși".

Să fie clar. Nu este vorba de lite
ratură. Ci de constatări. Presa pro-

ZAHARIA STANCU
gresistă dinaintea 
primului război 
mondial, ca și pre
sa progresistă din

tre cele două mari războaie, e plină 
do asemenea documente autentice. 
Cînd se ocupă de viața muncitori
lor și a populației sărace a orașe
lor, documentele sînt la fel de zgu
duitoare. Toate, dar absolut toate, 
sînt adevărate acte de acuzare la 
adresa burghezo-moșierimii, adevă
rate acte de acuzare a monarhiei, 
indiferent dacă pe monarh l-a che
mat Carol I sau Carol II, Ferdinand 
I sau Mihai. Răsturnînd și sfărîmînd 
monarhia acum cincisprezece ani, 
izgonind de la putere clasele ex
ploatatoare, poporul nostru și-a fă
cut dreptatea de mult așteptată. în
temeind Republica Populară Romînă, 
poporul nostru și-a împlinit un vis 
vechi. Victoria obținută acum cinci
sprezece ani a încununat lupta de 
veacuri dusă de poporul romîn pen
tru libertate, independență, bunăsta
re și fericire.

Lumea veche, cu năravurile ei, cu 
nedreptățile ei, cu urîțeniile ei a fost 
îngropată adînc șl pentru totdeauna 
de către poporul nostru acum cinci
sprezece ani. Și oricît ar dori dom
nul bancher X sau domnul politician 
Y din nu știu ce mare stat occiden
tal, proverbul care spune că „mor
tul de la groapă nu se mai întoarce“ 
nu va putea fi răsturnat.

Vorbim mereu — și o facem cu 
inimile pline de îndreptățită mîndrle 
— de eroii zilelor noastre. Dar lumea 
veche, lumea. îngropată de noi acum 
cincisprezece ani nu șl-a avut și ea 
„eroii” ei? Ba bine că nul „Eroii“ 
anului 1907 au fost asasinii celor 
unsprezece mii de țărani răsculați. 
Iar numele lor erau: Carol I (rege), 
Ionel Brătianu (prim ministru și mi
nistru de interne) șl Alexandru Ave- 
rescu (general însărcinat cu „poto
lirea" răscoalelor). Au mai existat 
și alți „eroi" mai mărunței. Să nu 
mai mînjim pagina și cu blestema
tele lor nume. „Eroul” principal al 
masacrelor de la 13 Decembrie 1918 
se numea Ferdinand și purta și el 
pomposul titlu de rege. Același soi 
de „eroism" l-a practicat, pe vre
mea marii greve de la Grivița, în 
februarie 1933, Carol al II-lea.

însă în afară de acești „eroi“ în
coronați și în afară de „eroii” lingăi 
ai treptelor tronului, lumea veche 
îngropată adînc și pentru totdeauna 
acum cincisprezece ani de către po
porul nostru a mai avut, și altiel de 
„eroi“.

Cine mai erau și aceștia?
Ni-i arată pe larg și cu destule 

amănunte presa acelui timp În
tunecat. Ei erau marii șperțari și 
marii șperțuiți,. escrocii care, dînd lo
vituri, se îmbogățeau peste noapte 
pe spinarea țării, politicienii mîrșavi 
care scoteau țara la mezat, aven
turierii marilor falimente frauduloa
se. Numele lor ocupau coloanele șl 
uneori chiar paginile ziarelor.

Acum cincisprezece ani poporul 
nostru a abolit monarhia și, sub 
conducerea partidului marxist-leni- 
nist al clasei noastre muncitoare, a 
apucat pe drumul cel nou, al con
struirii socialismului. Moștenirea pre
luată de la vechiul regim burghezo- 
moșieresc era grea. Ca un gigant 
care-șl irosise uriașele-i forțe într-un 
adînc somn de veacuri, poporul s-a 
trezit și cu un avînt fără pereche s-a 
apucat să-și făurească patria lui 
nouă și viața lui nouă. Fără îndoială 
că n-a fost ușor șl că vasta operă de 
construcție de care ne bucurăm as
tăzi, nivelul Itt care am ajuns, rea-

(Continuare In pag. n-a)
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SCÎ STEI A Nr. 5755

La Comitetul pentru Premiul de 
Stat s-au primit: propuneri pentru 
acordarea Premiului de Stat al Re
publicii Populare Romine pe anul
1962.

L IN DOMENIUL ȘTI3NȚE5
1. Acad. Grigore C. Moisil.
„Teoria algebrică a mecanismelor 

automate” (un volum, 1959)
propusă de Academia R. P. Ro

mine.
2. Prof. Octav Onicescu și prof. 

Gheorghe Mihoc.
„Grupul de lucrări din domeniul 

statisticii matematice și calculului 
probabilităților” (1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro
mine.

3. Acad. Horia Hulubei.
„Pentru contribuții la realizarea 

lucrărilor de cercetare științifică 
din domeniul fizicii nucleare" 
(1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro
mine.

4. Prof. Theodor V. ïonescu.
„Grupul de lucrări din domeniul 

ionilor negativi și fizicii ionosferei" 
(1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro. 
mîne.

5. Ing. Constantin Iliescu.
„Lucrările care au condus la rea

lizarea betatronului I.F.A.”
propuse de Academia R. P. Ro

mine.
6. Acad. Hie G. Murgulescu, Si- 

mion Sternberg și Dumitru I. Mar
chidan.

„Studiul proprietăților fizico-chi- 
mice ale sărurilor topite" (grup de 
lucrări, 1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro
mine.

7. Prof. Șerban Solacolu.
„Chimia fizică a silicaților teh

nici” (un volum, 1957)
propusă de Ministerul Invățămîn- 

tului și de Ministerul Industriei 
Construcțiilor.

8. Acad. Gheorghe Ionescu-Sisești 
și prof. Irimia Staicu.

„Agrotehnica” (vol. I și vol. II, 
1958)

propusă de Academia R. P. Ro
mine.

II. IN DOMENIUL TEHNICII ȘI INVENȚIILOR
1. Prof. Dumitru Dumitrescu, ing. 

Vasile Ionescu și ing. Constantin Ia- 
mandi.

„Grupul de lucrări privind studiul 
teoretic și experimental al mișcării 
lichidelor cu suprafață liberă” 
(1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro
mîne.

2. Ing. Vasile M. Popov.
„Grupul de lucrări privind ïeoria 

stabilității sistemelor automate neli
neare” (1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro- 
mîne. '

3. Ing. Adrian Călin Vasilescu și 
ing. Victor Pimsner.

„Utilizarea rațională a presiunii 
de zăcămînt a gazelor naturale”

propusă de Academia R. P. Ro
mîne.

4 Ing. Alexe Bublic, ing. Gheor
ghe Sillon, ing. Tiberiu Maniu, ing. 
Nicolae Peligrad, ing. Emil Nicoară, 
ing. Fabiu Chițulcscu, ing. Dumitru 
Tomozei și maistru Ion Todor.

„Instalații moderne de foraj seria 
tip 2 Dh—75 A, T. 50' și „Turboam- 
breiaje și convertizoare hidraulice 
de cuplu”

propuse de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini.

5. Ing. Panait Meliseratos, ing. 
Mircea Marinescu, ing. Flaviu An
gliei, ing. Gelu Kahu, ing. Petre 
Diaconu, ing. Nicolae Tudosie și 
maistru Dumitru Cazacu.

„Pentru contribuțiile originale

Prime de vechime 
pentru mineri

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
La minele aparținînd Triistului mi
nier „Ardealul“ s-au acordat zilele 
acestea, pentru activitate rodnică și 
îndelungată în subteran, prime de 
vechime minerilor. Valoarea totală a 
primelor acordate este de 5 828 000 
lei. Minerii de la exploatarea Voi
vozi, de exemplu, au primit prime 
în valoare de 1 680 000 lei, cei din 
Sărmășag — de circa 1 400 000 lei, 
iar cei din Șuncuiuș — de peste 1 
milion lei.

Printre minerii fruntași cu activi
tate îndelungată în subteran, care au 
primit prime de vechime, se numără 
Vasile Mărcuș, fruntaș la mina Să
lajul, Florian Hidișan, de la ‘mina 
Voivozi, Gavrilă Petruș. de la mina 
Șuncuiuș și alții.

Rezultatul concursului 
de vitrine cu prilejul 

„Săptămînii economiei“
Premiile pe țară pentru cele mai 

reușite vitrine participante la con
cursul organizat de Ministerul Co
merțului Interior în colaborare, cu 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
care a avut ca scop popularizarea 
ideii economisirii la C.E.C. și a măr
furilor care pot fi cumpărate cu su
mele economisite au fost acordate ur
mătoarelor unități comerciale :

Premiul I : magazinului „Timpa“ 
din Brașov ; premiul II : magazinu
lui nr. 2 „Textile" Cluj ; premiul III : 
magazinului nr. 9 de stofe din Cra
iova ; mențiune : magazinului Cen
tral din Piatra Neamț,

Comitetul pentru Premiul- de Stat 
a examinat aceste propuneri și re
comandă a fi distinși cu Premiul de 
Stat pe anul 1962 următorii autori 
pentru lucrările menționate :

9. Ing. Ion Dumîtriu-Tătăranu, 
ing. Sergiu Pașcovschi și mg. Radu 
Stelian.

„Arbori și arbuști forestieri 
și ornamentali cultivați în R. P. Ro- 
mînă" (un volum, 1960)

propusă de Ministerul Economiei 
Forestiere.

10. Acad. Ștefan Milcu.
„Ansamblul de lucrări privind 

gușa endemică și tiroidologia" 
(1956—1961)

propus de Academia R. P. Ro
mine.

11. Prof. Oscar Sager.
„Diencefalul“ (un volum, 1960) și 

„Morfologia formației reticulate" 
(monografie, 1959)

propuse de Academia R. P. Ro
mine.

12. Acad. Athanase Joja.
„Studii de logică" (un volum, 

1960)
propusă de Academia R. P. Ro

mine și de Ministerul rnvățămîn- 
tului.

13. Acad. Constantin Daicovlclu, 
acad. Emil Condurache, prof. Ion 
Nestor și prof. Gheorghe Ștefan.

„Istoria Romîniei" (volumul I, 
1960)

propusă de Academia R. P. Ro
mine și de Ministerul învățămîn- 
tului.

14. Acad. Tudor Vianu.
„Pentru lucrările de teoria și is

toria literaturii, publicate în ultimii 
ani

propuse de Acädemia R. P. ' Ro- 
mîne.

15. Prof. Virgil Vătășianu.
„Istoria artei feudale în țările ro- 

mîne” (un volum, 1959)
propusă de Academia R. P. Ro- 

mîne.

aduse în proiectarea și construirea 
cargoului de 3 250/4 500 tdw”

propusă de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor, de Mașini.

6. Ing. Dumitru Ionescu, ing. Va
leriu Anghel, ing. Aurel Păun și ing. 
Ana Partene.

„Fabricarea semicocsului prin 
procedeul carbofluid”

propusă de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini și de Mi
nisterul Minelor și Energiei Elec
trice.

7. Prot. Aurel Beleș și ing. Ion 
Stănculescu.

„Pentru grupul de lucrări știin
țifice din domeniul fundațiilor” 
(1956—1961)

propus de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini.

8. Iosif Lisovschi, ing. Ștefan Dîr- 
voreanu, ing. Gheorghe Dumitru, a- 
justor Iile Crețu și ing. Cristian 
Teodorescu.

„Dispozitive și mașini speciale 
pentru prelucrarea roților dințate 
și a pieselor grele”

propuse de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini.

9. Ing. Panou Ionescu, ing. Os
car Sorian. ing. Liviu Coman, ing. 
Octavian Smighelschi și ing. Ilarie 
Marinescu.

„Forjarea arborilor cotiți cu fi- 
braj continuu”

propusă de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini.

Consfătuirea colectiviștilor bănățeni privind cultura porumbului

Pămîntul este darnic 
cu cei care-1 muncesc bine

Colectiviștii din Cărpiniș, raionul 
Timișoara, au avut zilele trecute 
oaspeți deosebiți : colectiviști, lucră
tori din gospodăriile de stat, meca
nizatori de la stațiunile de mașini, 
și tractoare, ingineri și tehnicieni 
agronomi de pe întreg cuprinsul re
giunii, oameni de știință de la Insti
tutul Agronomic Timișoara. Cu toții 
au venit la Cărpiniș la invitația Con
siliului agricol raional ca să împăr
tășească din. experiența lor în obți
nerea de producții mari de porumb, 
să stabilească, pe baza experienței 
cîștigate măsurile cele mai potrivite 
.pentru obținerea unor recolte și mai 
bune în anul viitor.

La începutul consfătuirii, preșe
dintele Consiliului agricol raional 
Timișoara, ing. agronom Iulian Vi- 
șoiu a vorbit despre realizările și ex
periența gospodăriilor colective în 
cultura porumbului. în acest an, 14 
gospodării agricole colective din re
giunea Banat au realizat producții 
de 3 500—4 000 kg porumb boabe la 
hectar, 20 de gospodării — produc
ții de 4 000—5 000 kg, iar 11 au ob
ținut în medie peste 5 000 kg porumb 
’boabe la ha pe întreaga suprafață 
cultivată cu această cultură.

Rînd pe rînd părticipanții la con
sfătuire au vorbit despre experiența 
cîștigată în munca pentru o produc
ție sporită de porumb.

— Producția de porumb pe care am 
obținut-o în acest an este bună — 
a spus tov. Pompiliu Gemescu. in
giner agronom la gospodăria colec
tivă din Cărpiniș. Pe întreaga su

10. Ing. Eugen Boian, ing. Ale
xandru Bitang, ing. Otto Novy, ing. 
Liviu Mîndrea și ing. Liviu Tănă. 
sescu.

„Contribuții Ia realizarea lucrării: 
îmbunătățiri constructive și tehno
logice aduse motorului Diesel de 
2100 CP și generatorului electric 
aferent de la locomotiva Diesel e- 
lectrică de 2100 CP”

propusă de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini.

11. Ing. Alexandru Nourescu, prof, 
geol. Ion Băncilă, ing. Ion Rusmă- 
nică, ing. Dumitru Mosora și ing. 
Niculae Cernescu.

„Pentru contribuții la realizarea 
lucrării Uzina hidroelectrică V. I. 
Lenin — Bicaz"

propusă de Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice.

12. Geol. Augustin Vancea și geol. 
Vasilc Cita.

„Descoperirea unor noi zăcămin
te dc gaz metan în bazinul Tran
silvaniei"

propusă de Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

13. Ing. geol. Ion Petrișor, ing. 
geol. Constantin Teodorescu. geol. 
Dumitru Paraschiv, geol. Nicolae 
Grigoraș și geol. Mihai Popescu.

„Dovedirea platformei Moesiceca

m. SN DOMENIUL LITERATURII S3 ARTEI
1. Titus Popovici.
„Setea” — roman 
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
2. Marcel Breslașu.
„Pentru activitatea poetică desfă

șurată în perioada 1956—1961”.
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
3 Oscar Walter Cisek.
„Foc de vreascuri” — roman (lim

ba germană)
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
4. Franyö Zoltân.
„Pentru traducerile din lirica ro- 

mînă și universală din anii 1956— 
1961”

propuse de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

5. Dumitru Ghiață.
„Ciclul de lucrări de pictură rea

lizate în perioada 1956—1961”
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
6. Henri Catargi,
„Ciclul de lucrări;de pictură reali

zate în perioada 1956—1961” • 1;, , r
propus de Comitetul de Stat 

pentru Cultură și Artă.
7. Paul Erdös.
„Ciclul de desene Viață nouă în 

Oaș”
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
8. Mircea Basarab.
„Pentru activitatea dirijorală des

fășurată în perioada 1956—1961” 
propus de Comitetul de Stat pen. 

tru Cultură și Artă.
9. Dumitru Capoianu.
„Pentru lucrările : Concert pentru 

vioară și orchestră, Divertisment 
pentru-orchestră de coarde’și doi 
clarineți, Cinci cîntece din Ardeal și

★

în conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 170/1961 privind Pre
miul de Stat al Republicii Populare 

■ Romîne, recomandările Comitetului 
pentru Premiul de Stat se supun 
opiniei publice pentru observații și 
aprecieri.

După primirea observațiilor și a- 
precierilor, Comitetul pentru Pre
miul de Stat va definitiva lista lu- 

prafață de 620 de hectare am avut 
o producție medie de 5 360 kg 
boabe la hectar. Iată, pe scurt, cum 
s-a muncit în gospodărie pentru a 
se obține o asemenea recoltă. în
treaga suprafață destinată culturii 
porumbului a fost arată adînc în 

’toamna anului 1961. Pe o suprafață

Corespondență coleciivă 
de la redacția ziarului 

„Drapelul Roșu"

de 110 ha, s-a încorporat în sol, 
odată cu arătura, 3 550 tone gunoi 
de grajd. Semănatul s-a făcut între 
5—10 aprilie, la o ădîncime de 8-—10 
cm, colectiviștii fiind convinși că se- 
mănațul la vreme dă posibilitate se
mințelor să folosească mai bine' apa 
din sol. O mare atenție s-a acor
dat asigurării unei densități cores
punzătoare a plantelor la hectar, și 
lucrărilor de întreținere. Ținînd sea. 
ma de condițiile de climă, de fertili
tatea diferitelor tarlale, s-au asigurat 
densități diferite, de la 32 000—43 500 
plante la hectar.

Prin partea locului se spune că „po
rumbului îi place cîntec de sapă”. 
Aceste vorbe cuprind mult adevăr. 
Colectiviștii au aplicat pe întreaga 
suprafață o lucrare cu sapa rotativă, 
3 prașile mecanice și 3 manuale.

Asta nu înseamnă totuși că s-a 
reușit să se asigure lucrări de cea 
mai bună calitate pe întreaga supra

o nouă și importantă platformă pe
trolieră prin. descoperirea de zăcă
minte de țiței și gaze"

propusă de Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

14. Dr. Nicolae Teoßoreanu și Dr. 
Sava Timaru.

„Crearea unei rase noi de oi cu 
lînă fină — Merinosul de Palas” 

propusă de Consiliul Superior al 
Agriculturii.

15. Ing, Ștefan Grosu și ing. Va
leriu Stanciu.

„Construcții, originale de transfor
matoare dé mare putere 20—60 
MVA la tensiuni de 35—110 KV” 

propusă de Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini.

16. Prof. Cornel Penescu.
„Automatica și telemecanica sis

temelor energetice” (vol. I, 1959, voi. 
II, 1960, vol. III, 1961)

propusă de Ministerul învățămîn- 
tuluî.

17. Ing. Ovidiu Țiței, ing. Ion An- 
drieș, ing. Cecilia Hrîșcu, ing. Con
stantin Bordeianu și ing. Maria Se- 
cuiin.

„Cimenturi speciale” (pentru ba
raje, s’oride de ădîncime mare, cu 
întărire rapidă)

■ propusă de Ministerul Industriei 
Construcțiilor.

muzica din filmele Homo Sapiens, 
Scurtă istorie și Șapte arte"

propuse de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

10. Liviu Ciulei.
„Pentru regia și interpretarea din 

filmul Valurile Dunării"
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
11. Eugenia Maria Popovici.
„Pentru creațiile realizate în pie

sele de teatru : Surorile Boga, Arbo
rele genealogic, Maria, Apus de soa
re și Bădăranii”

propusă de Comitetul de Stat pen. 
țru Cultură și Artă.

12. Horea Popescu.
„Pentru regia pieselor Baia și A- 

ristocrații”
propus de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă.
13. Arh. Cezar Lăzărescu, ing. Ni

colae Laszlo, arh. Ludovic Staade- 
cker, arh. Lucian Popovici, arh. Vio
leta Constantinescu, arh. Mina Lau- 
rian, ing. Ion Neacșu și ing. Mihai 
Barbaiani.

„Ansamblurile de odihnă de la 
Eforie (etăpa'a Tl-a) și Mamaia"

propuse de Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Siste
matizare.

14. Arh. Victor Sebestyen, arh. 
Constantin Frumuzache și ing. Ni
colae Cezar Temelcu.

„Ansamblul de construcții din 
centrul orașului Galați”

propus de Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare.

15. Arh. Horia Maieu, arh. Tiberiu 
Ricci și arh. Ignace Șerban.

„Sala Palatului R. P. Romîne” 
propusă de Comitetul de Stat 

pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare.

*
crărilor și a autorilor lor și o va 
șupune spre aprobare Consiliului de 
Miniștri.

Observațiile și aprecierile vor fi 
trimise, pînă la data de 27 ianuarie 
1963, Comitetului pentru Premiul 
de Stat, la sediul Secretariatului 
General al Consiliului de Miniștri, 
București, Piața. Victoriei.

față. Dovadă, stau diferențele de 
producție obținute pe diferite tar
lale. Echipele conduse de Solomon 
Țăranu, Anton Schmith și Ion Ol- 
teanu au recoltat peste 12 000 kg po
rumb știuleți la hectar. Metodele a- 
grotehnice folosite de aceste echipe 
au fost discutate în cadrul unei adu
nări generale, a organizației de bază.

Și alți participanți la consfătuire 
au vorbit pe larg despre succesele 
lor, despre complexul de măsuri a- 
grotehnice ce trebuie aplicate pen
tru a șe obține recolte cît mai bune.

Mult interes au ștîrnit cele relatate 
de tov. inginer Mircea Neagu, preșe
dintele G.A.C. din Becicherecu Mic.

— Producția de porumb în gospodă
ria .noastră colectivă, a arătat el, a 
crescut an de an. Dacă în 1958 am 
obținut 2 850 kg porumb la ha, în a- 
cest an am recoltat pe o suprafață de 
535 ha cîte 4 245 kg porumb boabe la 
ha. Ce a contribuit la realizarea unor 
sporuri de producție tot mai mari 
de la an la an? Asigurarea unui pat 
germinativ bun, alegerea celor mai 
corespunzători hibrizi, semănatul la 
vreme, cît mai multe prașile — iată 
factorii care hotărăsc soarta recoltei 
de porumb. Toate acestea le-au în
țeles colectiviștii noștri. Greutatea 
cea mai mare au întîmpinat-o însă 
atunci cînd a venit vorba de densi
tate. O parte dintre ei țineau una 
și bună „pasul și firul“ Nu ne-am 
dat bătuți. Cu sprijinul organizației 
de bază, al U.T.M.-ului, am dus zi 
de zi muncă de lămurire pentru a-i 
face să înțeleagă marea importanță 
a densității optime la hectar. La casa

Cincisprezece ani
(Urmare din pag. I-a)

Uzările remarcabile în toate dome
niile și cu care ne mîndrim n-au 
răsărit singure din pămînt și nici 
nu ne-au picat din cer. Ele sînt, toa
te, rodiri bogat al muncii mîinilor 
noastre și al minților noastre, rodul 
politicii chibzuite și înțelepte a 
partidului, a Comitetului său Central.

Cincisprezece ani constituie o 
perioadă destul de scurtă în isto
ria unui popor, Raportînd reali
zările noastre din această perioadă 
la perioade mult mai lungi din ve
chea istorie a vechii Romînii, ajun
gem neîndoios la concluzia că ele 
sînt fără precedent de-a lungul în
tregii noastre Istorii. în acești cinci
sprezece ani, în procesul muncii 
din toate sectoarele de activitate, au 
apărut oamenii cei noi care, însufle
țiți de învățătura partidului, conști- 
enți de faptul că sînt oameni liberi, 
stăpînii adevărați ai țării care e a 
lor și că muncesc deopotrivă pen
tru buna lor stare și pentru întări
rea și înflorirea patriei, au devenit 
maeștri, fruntași în specialitatea lor. 
Aceștia sînt eroii — eroi adevărați 
în cea mai curată înțelegere a ,cu- 
vîntului — timpurilor pe care le 
trăim. Faptele acestor eroi și numele 
acestor eroi sînt popularizate acum 
în presa noastră Faptele și figurile 
acestor eroi ne interesează pe noi nu 
numai ca ziariști dar și ca scriitori.

Noi sate electrificate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii). — 

în satele Fotin și Colibași din raio
nul Rîmnicu-Sărat, Căldărușeanca 
și Bădeni Miluiți din raionul Mizil 
s-a aprins zilele acestea lumina elec. 
trică. Cu aceste localități numărul 
satelor din regiunea Ploiești in care 
s-a introdus lumina electrică anul a- 
cesta se ridică la 34.

în prezent în regiune sînt electri
ficate 462 localități rurale față, de 32 
cîte erau în 1947.

Electrificarea comunelor și satelor 
a permis și extinderea rețelei de ra- 
dioficare. în prezent în regiune exis
tă 194 localități radioficate cu peste 
87 000 difuzoare. în același timp exis
tă 122 500 abonați la radio și 16 500 
la televiziune.

laborator a gospodăriei am organizat 
expuneri pe această temă.

Rînd pe rînd și-au spus părerea 
Raikov Radivoi, președintele G.A.C. 
din Cenei, Matei Marcu, inginer la 
gospodăria colectivă din Sinandrei, 
Pavel Drăgoi, președintele G.A.C. 
din Cărpiniș. Ion Dobre, directorul 
G.A.S; Bulgăruș, Andrei Dzamb,. di
rectorul S.M.T. Gottlob, Oprea Se- 
gărceanu, cercetător la stațiunea ex
perimentală Lovrin, prof. dr. C. V. 
Oprea, de la Institutul agronomie, și 
alții.

— Pentru mine această consfătuire 
are o importanță deosebită — a spus 
tov. Matei Marcu, inginer la G.A.C. 
Sinandrei. Noi, cu toate că avem a- 
celeași condiții de climă și sol, am 
obținut o producție mai scăzută de 
porumb. După toate discuțiile care 
au avut loc în gospodărie, colecti
viștii și-au dat seama care sînt cau
zele. Nu am făcut pe întreaga su
prafață arătură de toamnă. De ase
menea, n-am asigurat densitatea opti
mă a plantelor la hectar. Și după cum 
a fost munca, așa au fost și recoltele. 
Am tras toate învățămintele din a- 
ceste lipsuri și sîntem hotărîți să a- 
plicăm tot complexul de măsuri a- 
grotehnice, toate metodele pe care 
le-am aflat aici, pentru a obține și 
n:oi producții mai mari.

Cei mai mulți dintre vorbitori au 
arătat măsurile luate pentru recolta 
anului viitor : s-au făcut arături 
adinei, s-au încorporat în sol canti
tăți însemnate de îngrășăminte ; cele 
mai multe gospodării colective și-au 
procurat sămînța necesară de po- 
rumb ; consiliile agricole raionale 
se ocupă în continuare de asigurarea 
.în toate gospodăriile a semințelor 
necesare, pregătirea temeinică a par
cului de tractoare și mașini agricole, 
desfășurarea în bune condițiuni a 
învățămîntului agrozootehnic pentru 
înarmarea colectiviștilor cu meto
dele cele mai bune de lucru la cul
tura porumbului.

Eroii de acest fel făuresc, în primul 
rînd. istoria mărețului nostru timp. 
Ei îmbogățesc și înfrumusețează pre
zentul. Și tot ei pregătesc viitorul.

Autorul acestor însemnări, care a 
scris destule pagini negre despre 
negrul trecut, va fi deosebit de feri
cit. în ziua în care va dărui tiparu
lui — și el speră că această zi 
va fi apropiată — o carte în 
care va fi zugrăvit veridic, și 
în toată grandoarea lor, acest 
fel de eroi. Iar dacă peste ani, 
va întîlni în țări străine oameni ca- 
re-i vor fi citit și aceste pagini și 
care-1 vor întreba dacă este adevă
rat ce a scris în noua lui carte, va 
răspunde cu mîna pe inimă și cu 
cugetul împăcat:

— Poftiți la noi în țară și vedeți 
cu propriii voștri ochi. Sîntem tot
deauna bucuroși de oaspeți.

— Nu vom mai întîlni acolo ță
rani care...

— Nici dacă-i veți căuta cu lumi
narea.

IN PREAJMA ANULUI NOU

2 milioane lei.

pomul de iarnă 
moașe •. globuii

Magazinele cunosc o mare afluenjă 
de cumpărători. Pregătirile pentru 
Anul Nou sînt în toi. Se cumpără 
brazi, podoabe sclipitoare, cadouri, 
jucării etc.

Organizațiile comerciale, magazi
nele s-au pregătii din vreme să în- 
tîmpine plăcutul eveniment. Pentru 
desfacerea articolelor specifice, In 
multe orașe au apărut bazare specia
le. Podoabe și jucării s-au pus în vîn- 
zare și la librării, parfumerii și tutun
gerii. S-au Infiinjai zeci de unită)) 
temporare pentru deservirea cetățeni
lor cu aceste articole. Numai maga
zinul universal „Victoria" din Capitală 
a pus in vînzare jucării în valoare de

Pentru împo
dobirea brazilor 
penf'U anul nou, 
magazinele au 
fost aprovizionate 
cu 1 000 000 de 
luminări, circa 
1 200 000 de glo
buri, beteală etc. 
Podoabele pentru 
nr variate și fru- 
i diferite mărimi,

colorate și pictate, figurine repr'ezen- 
tînd păuni, veverije pe con de brad, 
cărăbuși pe frunză, fluturași și multe 
altele.

Preparate și meniuri— 
8a domiciliu

Oamenii și-au făcut din timp pla
nuri unde și cum vor petrece seara 
de revelion. Variante sînt destule : 
Intr-o cabană pe munte, la restaurant, 
împreună cu tovarășii de muncă din 
întreprinderi ori din instituée, sau în 
familie, în fafa micului ecran, îm
preună cu rudele și cu prietenii etc. 
Pentru a veni în ajutorul gospodine
lor, atil de ocupate în aceste zile, or
ganizațiile comerciale au luat măsuri 
speciale, lată de pildă, ce a hotărît 
Trustul de alimentafie publică din 
Capitală :

® Se pot co
manda prepa
rate și semi- 
preparafe de 
orice fel la u- 
nitatea „Gos
podina" din 
strada Acade
miei nr. 5, la 
din strada Rosi 
12 98 411 și Pia 
(telefon 15 78 00).

® Cozonaci, fursecuri, prăjituri, tor
te se pot comanda la cofetăriile „Le
băda" (cafea Victoriei nr. 38), „Pin
guin“ (Bulevardul Muncii nr. 90), 
„Floreasca“ (str. Bach, hr. 4), „Uni
versității" (B-dul Republicii nr. 6), 
„Victoria“ (calea Victoriei nr. 14), „O- 
pereta“ (blocul turn din Piafa Splaiu
lui) și altele.

® Pentru seara de revelion se pot 
comanda la domiciliu meniuri com
plete. T.A.P.L.-București asigură trans
portul, vesela necesară și, la cerere, 
chiar personalul care să servească 
masa în tot timpul nopții. în felul 
acesta se poate realiza visul oricărei 
gospodine ; acela de a avea posibi
litatea să stea la masă cu musafirii, 
să se distreze la fel ca ei. Se pot 
face comenzi pentru seara de reve
lion și fără, veselă sau personal de 
deservire. Toate comenzile se primesc

bucătăriile de bloc 
ti nr. 14 (telefon 
I Splaiului nr. 3—5

în anii puterii populare, tine
retului din patria noastră i-au 
fost create condiții tot mai bune 
de studiu, de dezvoltare multila
terală a aptitudinilor și talentelor 
sale. învățămîntul de toate gra
dele este complet gratuit.

La începerea acestui an de stu
diu, aproximativ 16 370 de școli 
de cultură generală, pedagogice, 
profesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri și-au deschis primitoare 
ușile în fața celor peste 3 mili
oane de elevi. Așa cum se vede 
și din graficul de mai sus, față 
de cei 1604 481 de elevi care au 
învățat în anul 1938—1939, în 
acest an școlar, numai cursurile 
de zj ale școlilor de cultură ge
nerală sînt frecventate de 
2 810 697 elevi. Au luat ființă 174 
de noi școli profesionale de me
canici agricoli și 168 de școli teh
nice agricole, în care învață circa 
69 000 de elevi.

în anul acesta au fost distri
buite gratuit elevilor din clasele 
I—VII aproximativ 17 400 000 de 
manuale școlare; au fost puse la 
dispoziția școlilor de cultură ge
nerală noi materiale didactice în 
valoare de circa 20 de milioane 
de lei.

pînă la data de 28 decembrie la te
lefoanele 14 64 82 și 15 56 1 1.

în aceste zile laboratoarele cofe
tăriilor își vor intensifica activitatea, 
asigurînd magazinelor produse speci
fice. Foile de plăcintă, cozonacii, tor
turile vor însuma zeci de mii de ki
lograme.

PanÊru felicitări
Felicitarea de Anul Nou are o veche 

tradi)ie, poale tot afît de veche ca a- 
ceea a Anului Nou însuși. S-a editai 
un mare numă' de felicitări tipărite, 
cu obișnuitele urări ; ele se vlnd la 
tutungerii și la oficiile poștale. în 
ziua de 1 ianuarie, In holu'ile poștei 
centrale din Capitală vor fi amenajate 
2 standuri unde vor fi puse in vinzare 
astfel de felicitări. Telegramele de fe
licitare vor fi și ele scrise pe impri
mate ilustrate.

Pentru a?se a- 
sigura maximum 
de operativitate 
în distribuirea tri
miterilor poștale, 
ghișeele vor lu
cra cu personal 
suplimentar, în a- 
ceste zile s-au 
mai prevăzut 

curse suplimentare între gară și ofi
ciile poștale pentru transportul cote
țelor, mărirea numărului factorilor 
poștali etc.

în zilele de 1 și 2 ianuarie oficiile 
poștale lucrează cu program obișnuit, 
de la 6 dimineaja pînă seara la o- 
rele 21.

Publicul va mai găsi deschis lă se
diul poștei centrale din Capitală și, 
un ghișeu C.E.C.

pentru tineret 
și copii

în vacanfa de iarnă a elevilor vo' 
avea loc zilnic, la diferite cinemato
grafe din Capitală, programe speciale 
de filme pentru tineret și copii. Din 
ele spicuim filmele : „Balada solda
tului", „Băiefii noștri", „Patru In po
top", „Aventurile lui Kroș", „A'me și 
porumbei", „Motanul pedepsit", 
„Șoarecele și leul", „Fierbi, ulcică, 
fierbi I".

Programele de filme pentru tinerel 
și copii vor putea fi vizionate în 17 
cinematografe din diferite cartiere ale 
Capitalei, printre care ; înfrăfirea în
tre popoare, Floreasca, Luceafărul, 30 
Decembrie, Maxim Gorki, Munca, Uni
rea etc.

De asemenea, vor avea loc matinee 
speciale pentru preșcolari, pentru ele
vii școlilor medii și elementare.

Telefoanele 
Jub Moș GeHlâ

Știaji că în a- 
cesfe zile I se 
poate da »elelon 
lui Moș Gerilă, 
că I se pot pune 
felurite întrebări ? 
La numărul 
16 22 02 răspun
de zilnic Intre o- 
rele 8 și 22. La 
numărul 15 11 20 
răspunde între o 
rele 18—19.

Copii, Moș Gerilă așteaptă telefo
nul vostru I
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Combinatul do industrializare a lemnului
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«Centrala termoelectrică

Aspect dintr-o
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In anii ce s-au scurs de la 
proclamarea Republicii, po
porul nostru muncitor, condus 
de partid, a transformat din te
melii economia țării. Pe harta 
patriei au apărut, ca rezultat al 
politicii de industrializare so
cialistă, noi combinate, uzine, 
fabrici, centrale electrice, sche
le petroliere, mine, înzestrate 
cu utilaje și instalații moderne. 
In perioada 1949—1961 au 
fost construite în industria re
publicană peste 280 de între
prinderi și secții noi ; alte uni
tăți industriale au intrat 
funcțiune în acest an.

Obiectivele industriale intra
te în producție în anii aceștia, 
pentru construirea cărora sta
tul a investit fonduri importan
te, au asigurat creșterea conti
nuă a forțelor de producție, va
lorificarea la un nivel mai înalt 
a resurselor naturale, sporind 
an de an avuția națională. 
Noile unități de producție au 
ridicat la viață economică în
floritoare toate regiunile țării, 
constituind pe drept cuvînt o 
mîndrie a întregului popor.

Fotografiile din această pa
gină înfățișează cîteva din o- 
biectivele industriale con
struite în anii Republicii.
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Vedere parțială a Combinatului chimic

secjie a Fabricii de radiatoare șl băi din fontă

il

Un interior de la Fabrica de fire și fibre sintetice
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Un concurs al speranțelor și certitudinilor
Se spune că între artă și statisti

că nu se poate stabili un raport con- 
cludent. Nu m-am putut opri totuși, 
consultînd programul celui de-al pa
trulea concurs republican al tineri
lor artiști din teatrele dramatice, să 
fac un mic bilanț din care reiese că 
în decursul unei singure săptămîni, 
335 de actori din teatrele noastre 
(peste 200 aparținînd teatrelor din 
afara Capitalei), 20 de regizori și 24 
de scenografi și costumieri se pe
rindă prin fața publicului și a juriu
lui, prezentînd 30 de spectacole, 
fragmente și poeme din literatura 
clasică și contemporană. Dacă n-ar 
fi fost vorba decît de o simplă sta
tistică, ea n-ar fi meritat, poate, să 
ne rețină atenția. Dar aceste cifre 
vorbesc prin limbajul lor despre a- 
vîntul vieții culturale din țara noas
tră, despre apariția și dezvoltarea 
unor teatre de ținută în fosta „pro
vincie” năpăstuită, despre condițiile 
de neimaginat în trecut, care se 
oferă, în anii republicii populare, 
interpreților artei teatrale romînești. 
Desigur că numai o mică parte a 
tinerilor interpreți vor putea să se 
mîndrească cu titlul de laureat al 
acestui concurs ; dar prin însuși ac
tul selecției, ei au prilejul de a se 
afirma, de a-și confirma valoarea și 
stadiul dezvoltării lor arțistice, de 
a se confrunta cu alții și cu ei înșiși.

Se pot vedea, în acest concurs, 
strădania și seriozitatea pe care 
noua generație le dovedește în pre
gătirea și realizarea spectacolului. 
Se poate vedea pasiunea pe care ti
nerii actori o depun față de profe
siunea pe care și-au ales-o. Se pot 
vedea căutări regizorale și scenogra
fice interesante, intenții inovatoare, 
strădania de a prelua și duce mai 
departe tot ce e mai bun în tradiția 
realistă a teatrului nostru. Ceea ce

Din spectacolele prezentate în cadrul concursului tinerilor artiști : (stingă). Leopoldina Bălănuță și 
Nicola© Pomoje în „De n-ar ii iubirile“, prezentat de Teatrul pentru tineret și copii ; (dreapta). O scenă din 
piesa „Chirița în Iași", prezentată de Teatrul de stat din Brașov.

scRumii impoTm mmm
Decenii de-a rîndu) oficialitatea 

de odinioară a cheltuit oarale cu ne
miluita ca să creeze o literatură 
de preamărire a regilor, dar nu a reu
șit să pescuiască decît penițe știr
be și plaivaze boante, pe care de mult 
le-a înghițit uitarea. Penibila lor ma
culatură a putregăit prin podurile șco
lilor de fără, hrănind nenumărate genera
lii de șobolani. Și chiar atunci cînd vreun 
scriitor de talent, strîns de ghiara neîndu
rată a mizeriei, a fost nevoit să semneze 
Vreo broșură de propagandă monarhică, 
lucru care — de altfel — s-a înfîmplat 
foarte rar, slova lui a fost atît de lipsită 
de suflul sacru al sincerității, îneît s-a 
înecat în același val de maculatură ofi
cială.

In schimb, fără nici un sprijin din par
tea nimănui, ba înfrunfînd cu bravură pro
cesele de lez-majesfate, scriitorii și publi
ciștii de seamă ai acelei epoci ne-au lă
sat o bogată și strălucită literatură an
timonarhică, pe care masele populare au 
primif-o cu entuziasm pentru că răspundea 
sentimentului lor de adversitate fafă de a- 
fceastă instituție de oprimare și silnicie.

O nouă culegere din această literatură 
ö ieșit de sub tipar zilele acestea, arătînd 
încă odată că lupta scriitorilor romîni îm
potriva monarhiei are o veche și nobilă 
tradifie * *).

care lovea Carol II prin fiecare faptă a 
lui. El s-a proclamat „voevodul culturii“ 
într-o vreme cînd nenumărați copii de 
oameni nevoiași nu puteau să uțmoze nici 
măcar școala primară din cauza sărăciei, 
cînd chiar cărțile de mare succes nu a- 
jungeau decît la tiraje care astăzi par ri
dicole și cînd scriitorii trebuiau să lupte 
din greu cu nevoile vieții.

După ce a vînturat la cîrmă toate parti
dele, exploatind vanitatea tuturor politi
cienilor, Carol II le-a desființat pe toate, 
instaurînd dictatura personală. Bintuif de 
o mare sete de bani, el a exercitat pre
siuni directe ca să obțină pe nimic pa
chetele de acțiuni ale celor mai mari 
fabrici din țară.

Cu aceeași ferocitate cu care urmărea 
sporirea averii lui, Carol II a urmăriȚ 
apărarea intereselor burghezo-moșie"^ 
el însuși ajungînd în cîțiva ani de jec
măneală unul dintre cei mai bogați oameni, 
din țară. Asasinatele de la Grivița, 
și multe altele, au fost patronate de el.

înfrunfînd teroarea dezlănțuită de Carol 
II, forțele democratice în frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea Partidului Co
munist din Romînia, care activa în condi
țiile celei mai grele ilegalități, au con
tinuat cu eroism lupta. Glasul lor se fă
cea auzit și în paginile publicațiilor ile
gale, care înfierau cu vigoare fărădele
gile monarhiei, ale claselor asupritoare.

*
Urcînd din nou treptele tronului, regele 

Mihai a mers mai întîi mînă în mînă cu 
Ion Antonescu. Sub domnia lui s-au comis,:-' 
oribilele crime ale Gărzii de fier, iar mal 
tîrziu țara a fost aruncată împotriva voin
ței ei în războiul criminal contra Uniunii 
Sovietice. In același timp s-a dezlănțuit 
împotriva tuturor forțelor patriotice cea 
mai sălbatecă prigoană.

După eliberare, regele Mihai a încercat 
să-și salveze tronul și să împiedice cursul 
normal al vieții publice, agățîndu-se de 
pulpana vechilor politicieni. Dar stofa, 
fiind veche și putregăită, s-a rupt. Poli
ticienii au rămas fără pulpană, iar regele 
a rămas în vînt. Prăbușirea lui, odată cu 
prăbușirea burghezo-moșierimii, era în or
dinea firească a lucrurilor.

Nobilele idealuri de la 1848, trădate de 
așa numitele „partide istorice“ sub patro
najul a patru regi, au fost împlinite și de- 
săvîrșite de popor abia în anii noștri, sub 
cîrmuirea partidului clasei muncitoare. E- 
liberafă de păturile parazitare și asupri
toare și de o monarhie care fusese tot 
timpul instrumentul și aliatul lor, țara a 
pornit cu însuflețire pe drumul larg al 
socialismului. Marile realizări din acești 
cincisprezece ani de republică nu 
sînt decît începutul unei ere noi și lu
minoase, în care ne așteaptă — an de as 
—- multe alte înfăptuiri,

După răsturnarea Iui Cuza, a fost adus 
pe tron Carol I ca aliat și instrument de 
execuție al celor două partide — libe
ral și conservator. Menirea domnitorului 
străin nu era să întărească țara, cum s-a 
trîmbifat atunci, ci tocmai dimpotrivă — 
să întărească burghezia și moșierimea 
împotriva țării. In memoriile sale, Carol 
I face prețioasa mărturisire că, după pă
rerea lui, „pentru fără ar fi fost mai ni
merit un regim mai absolutist“. Citind a- 
ceste cuvinte, A. D. Xenopol adaugă cu 
drept cuvînt: „lată deci, cu ce dispoziții 
sufletești pășea noul principe la aplica
rea Constituției“. (Istoria partidelor poli
tice în Romînia, vol. I, partea II. p. 546— 
547).'

Domnitorul urmărea deci același scop 
ca și cele două partide politice: instau- 

■ rarea unui regim „mai absolutist“ sub 
paravanul unei constituții democrat-bur- 
gheze. Acordul dintre cele două partide 
și domnitor era deci deplin. Consfitufia și 
celelalte legi vor rămîne pe hîrtie. Abu
zul, bunul plac și hafîrul vor domni mai 
departe. Țăranii, muncitorii, micii mește-

♦) „Mare farsor, Mari gogomani” — 
Literatură antimonarhică. Antologie și 
prefață de Al. Hanță. Editura pentru lite
ratură 1962.

LIVIU CIULEI 
artist emerit

nu trebuie însă uitat niciodată, ceea 
ce trebuie să fie mai presus decît pa
siunea pentru profesie, decît tendința 
înnoitoare, decît meșteșugul, este ne
cesitatea ca toate acestea să nu tră
iască doar ca scopuri în sine, ci să 
devină o punte suplă și directă pen
tru ca fondul de idei să fie pus în 
slujba aceluia căruia îi închinăm 
arta noastră — în slujba poporului. 
E o recomandare de la care nu mă 
exclud ; e grija pe care artistul — 
indiferent de greutatea specifică cu 
care participă la fenomenul specta
colului — trebuie s-o aibă mereu în 
vedere.

Realizările cele mai bune prezen
tate în concurs se bazează pe apli
carea consecventă a acestui princi
piu, tot astfel cum unele tendințe 
spre o „modă” efemeră, spre însuși
rea superficială a unor maniere ne 
obligă să subliniem încă și încă o- 
dată rolul determinant al conținu
tului în spectacolul de teatru. Sînt 
probleme asupra cărora, fără îndo
ială, va trebui să se revină în dis
cuțiile cu privire la concluziile ac
tualului concürs al tinerilor artiști.

Ca în orice domeniu al vieții și 
muncii noastre, produsul trebuie să 
fie de calitate. Lucrăm în domeniul 
artistic ; încape în acest domeniu și 
calitate etică și filozofică și afectivă 
și cetățenească — toate materiali
zate în expresia artistică finală. 
Milităm pentru o artă de conținut. 
Aceasta ne obligă ca operă artistică, 
ce se adresează unui public în plină 
dezvoltare, să cuprindă un lung și 
complex proces de gîndire, o neobo. 

sită cizelare a ap
titudinilor și gus
tului nostru, a ta
lentului, o perma
nentă îmbogățire 
a bagajului nostru 
de cultură. Este 
deosebit de plăcut 
să recunoști acest 
efort în multe 
din rezultatele cu 
care se înfăți
șează astăzi tînă- 
ra generație a tea-

TUDOR TEODORESCU-BRANIȘTE

șugari și chiar mica burghezie nu mai 
aveau nimic de sperat. Ei vor fi ținuți 
rpai departe sub aceleași vechi și grele 
apăsări.

La 10 mai 1866, în ziarul „Trompeta 
Carpaților“, Cezar Bolliac spunea politi
cienilor care îl aduseseră în țară pe Ca
rol I : „după ce ați vîndut opinca iarăși 
privilegiului, arvuni/i și țara întreagă 
străinului I“.

După cum în 1851 Nicolae Bălcescu se 
ridica împotriva aceleiași forme de gu- 
vernămînt, fiindcă „orișicît vei scădea-o 
din putere, domnia rămîne toi domnie". 
Dar „monstruoasa coaliție" tocmai aceas
ta voia : un domnitor pe care să-l mane
vreze împotriva năzuințelor democratice 
ale poporului.

Parlamentul votă în favoarea noului 
domnitor o „dofație“, cum se zicea pe 
atunci, cu mult prea grea pentru o țară 
mică și săracă. „Coroana" primi de a- 
semenea cîteva moșii mari și bogate. Tî- 
nărul principe de Hohenzollern, care du
sese acasă la el o viață destul de strîm- 
torată, se trezi mare proprietar rural, le
gat prin interesele lui de pătura avută a 
țării.

Dar o țară nouă e un vast teren de a- 
faceri. Intre multe alte lucruri, era nevoie 
de o rețea de căi ferate. Guvernul a- 
cordă această concesiune firmei germane 
Strussberg, în condiții deosebit de one
roase pentru noi. Urmează un lung șir 
de afaceri, în care numele lui Carol I a- 
pare mereu. In una din poeziile sale an- 
fidinastice, Alexandru Macedonski a lan
sat refrenul : La palat, / La palat, / S-a 
scos țara la mezafl. Macedonski a plătit 
cu pușcăria asemenea versuri. Al. Beldi- 
man declara ziua de 10 mai „zi de do
liu“ și scotea „Adevărul” în chenar negru, 
iar pe Carol I, pentru puterea lui de a 
„suge" averi peste averi, îl numea „re
gele burete“, tn ziarul „Lupta“, A. Vla- 
huță îl zugrăvea pe Carol ca „un rege 
cumplit și lacom, care s-a lăsat ca o foa
mete strașnică asupra unui popor nenoro
cit, blajin, darnic și îndurător din cale- 
afară".

Pentru Const. Miile, regele e „tova
rășul și capul clasei exploatatoare care a 
adus țăranul la sapă de lemn“ și care 
„grămădește milioane peste milioane din 
sudoarea poporului romîn“.

Sub titlul „Marele căpitan”, Anton Ba- 
calbașa îl zugrăvește astfel : „Fost loco

trului romînesc. Ar însemna însă 
să stăm pe loc dacă ne-am mul
țumi cu aceste rezultate, dacă un 
premiu ar fi considerat ca încu
nunare a unui drum și nu începu
tul lui.

Vreau să amintesc cu această oca
zie un fapt al cărui martor anonim 
am fost. Regretata directoare a tea
trului unde lucrez, Lucia Sturdza 
Bulandra, pregătea rolul „Mamou- 
ret". Era, cred, de 60 de ani pe sce
nă ; și, totuși, am avut senzația cer
tă că neliniștea creatoare, emoțiile, 
căutările ei, chiar și căutările unei 
noi modalități de expresie actori
cească marcau un debut teatral. 
Am învățat, în ziua acelei premiere, 
că niciodată nu terminăm în mese
ria noastră de a învăța, că debutăm 
de fiecare dată și față de public și 
față de noi înșine, că altfel se lasă 
peste ceea ce facem praful rutinei și 
al „meșteșugului“... E emoționant să 
vezi cum răsar, în jurul tău, în mi
nunatul peisaj al culturii romînești, 
ca peste noapte, noi și noi talente. 
Răsar nu numai actori și regizori, 
ci și dramaturgi ; chiar cu ocazia 
actualului concurs apar trei nume 
noi în dramaturgia romînească : 
Teodor Mazilu (cu satira „Proștii 
sub clar de lună”), Sergiu Fărcășan 
(cu „Steaua polară“) și Ionel Hristea 
(cu piesa „O singură viață”).

Nu e încă timpul concluziilor, dar 
pot spune că al patrulea concurs al 
tinerilor artiști din teatrele drama
tice demonstrează nivelul în conti
nuă ridicare al artei scenice romî
nești. Pentru propășirea acestei arte, 
pentru consolidarea legăturii ei cu 
masele largi de spectatori trebuie 
să ne străduim ca manifestările 
noastre să se înscrie tot mai puter
nic în frontul artei realist-socialiste, 
de la detaliu pînă la întreg. Să rea
lizăm o artă precisă și tăioasă în 
idee, dar în același timp caldă și a- 
trăgătoare, pătrunsă de un suflu op
timist, corespunzător încrederii o. 
mului zilelor noastre în viața și vii
torul său.

tenent în armata prusacă, Venit în Ro
mînia, a îmbrățișat cariera de domn, ca 
voluntar (...). Jn loc de mînuirea armelor, 
știe mînuirea sforilor (...) Comersant cla
sa I, nu plăteșle patentă. Acționar la mai 
multe fabrici și reacționar în politică“.

In aprilie 1887, G. Panu publică în 
ziarul „Lupta“ faimosul articol „Omul pe
riculos”, în care spune : „Astăzi, mai 
mult decît oricînd, este constatat că izvo
rul tuturor relelor, omul care comite a- 
buzuri și permite guvernului să tacă to
tul, este regele El este samsarul tuturor 
trădărilor intereselor nationale, el este su
fletul blestemai al regimului ce ne gu
vernează“. De data aceasta regele se 
hotărăște să dea o „lecție” celor care cu
tezau să-l atace. Panu e dat în judecată 
pentru crima de lez-majestate și, bine
înțeles, condamnat.

După cum se știe, în 1906 regele și-a 
serbat cu mare pompă cei patruzeci de 
ani de domnie. In acest scop, parlamen

Coperta revistei „Furnica" — 1905

Reproducem cîteva coperțî ale unor volume 
nou apărute în Editura pentru literatură.

„TEZAUR“ — o masivă antologie din poezia 
noastră contemporană închinată partidului și 
patriei socialiste. Volumul, apărut în condiții 
graiice deosebite, înmănunchează versurile a 
111 poeți din toate generațiile. Antologia oieră 
o imagine cuprinzătoare a dezvoltării poeziei 
romînești în anii puiezii populare.

„SCRIERI" de Tudor Arghezi este primul vo
lum al ediției în mai multe volume, cuprinzînd 
scrieri poetice și în proză ale marelui nosini 
scriitor. Sînt incluse în acest volum ciclurile 
de versuri „Cuvinte potrivite", „Flori de mu
cigai" și poemul „Aleluia“. Ediția cuprinde de
sene de pe manuscrise aparținînd autorului.

„MOMENT ISTORiC“ se intitulează o culegere 
de proză în două volume. Primul volum cuprin
de 33 reportaj® despre momentul memorabil al 
încheierii procesului de colectivizare a agricul
turii în țara noastră iar a! doilea reunește nu
vele, schițe și povestiri inspirate din realită
țile satului nostru de astăzi.

„MARE FARSOR, MARI GOGOMANI" — o an
tologie de literatură antimonarhică, reunind 
texte reprezentative de scriitori clasici și con
temporani, de ia Ion Budai-Deleanu, Alecu 
Văcărescu. și Grigore Alexandrescu la Tudor 
Arghezi, N. D. Cocea și Zaharia Stancu.

Volumul reproduce o serie de desene satirice 
antimonarhice din publicațiile vremii.

„LA MARGINEA ORAȘULUI", roman de AI. 
Simien, urmărește formarea revoluționară a u-

Festival literar
Uniunea Scriitorilor dîn R. P. Ro- 

mînă, în colaborare cu Casa priete
niei romîno-sovietice A.R.L.U.S., a 
organizat miercuri după-amiază un 
festival literar consacrat celei de-a 
15-a aniversări a proclamării R. P. 
Romîne. A vorbit criticul literar Vicu 
Mîndra, după care au citit din lu
crările lor poeții Camil Baltazar, 
Nina Cassian, Ion Crînguleanu, 
George Dan, Dan Deșliu, Mihai Ga- 
vril, Ioanichie Olteanu, Majtenyi 
Eric, Veronica Porumbacu și Victor 
Tulbure. (Agerpres)

Z/Te slăvim
J -/z draga

Concursul 
patrie

GHEORGHIENI (coresp. „Scînteii"). 
La Gheorghieni a avut loc faza finală 
a concursului raional „Te slăvim patrie 
dragă". Brigăzi artistice de agitație, e- 
chipe de dansuri etc., ale căminelor 
culturale au prezentat programe boga
te cuprinzînd momente din viața gos
podăriilor colective, realizări social- 
culturale din orașele și șalele raionului.

tul a votat un prim fond de cîteva mi
lioane, o sumă fantastică pentru vremea 
aceea și pentru o biată țară care avea 
de acoperit afîtea nevoi. Această auto- 
sărbătorire din 1906 a regelui i-a prilejuit 
lui Caragiale satira „Mare farsor, mari go
gomani“, în care spunea despre Carol I : 
Că-n loc să poarte o tichie, / Ca un far
sor ce este, el / Și-a pus pe cap cu fu
dulie / O cască mîndră de ofel (...) A- 
cum a-mbăfrînit în slavă / Sub casca lui 
de caraghioz /Și cam zaharisit la glava,/ 
Vrea chiar triumful grandioz“. Dar abia au 
contenit muzicile, abia s-au stins lumini
le multicolore din noul parc de la Fila
ret și undeva, în nordul Moldovei, țăra
nii s-au ridicat, cerînd pîine și dreptate.

Cel dinții sat care se răsculase avea 
un nume simbolic — Flămînzi. In cîteva 
zile, răscoala a cuprins țara întreagă. Rea
litatea, dureroasa realitate socială și po
litică dădea o replică promptă și cum
plită mascaradei de la Filaret. In parla
ment, șefii celor două partide, care pîna 
în ajun își aruncaseră cele mai grave în
vinuiri și insulte, se îmbrățișeaza^și plîng 
de emoție. „Monstruoasa coaliție“, care îl 
aduse pe rege pe tron, se reface într-o 
clipă. Marii latifundiari și marea burghe

zie își unesc puteri
le ca să-și apere 
moșiile și băncile, 
în spatele lor stă 
reqele.

Ceea ce a urmat, 
se știe. Guvernul li
beral, cu concursul 
parlamentului con
servator, a dezlăn
țuit asupra țării o a- 
devărată urgie. O- 
perația s-a soldat cu 
11 000 de țărani u- 
ciși fără judecată în 
marginea drumului, 
cu cîteva sate rase 
cu tunul de pe su
prafața pămîntulul 
și cu nenumărate și 
grele condamnări la 
pușcărie. Atunci s-a 
ridicat cu putere 
glasul Iui Vlahuță t 
Nu fi-ai iubit po
porul, majestate I / 
Sau nu l-ai înfeles 
— și e tot una / De 
sus și pînă jos s-a-n- 
tins minciuna, / Ea 
leagă și dezleagă-n 
(ară toate I

Vorbind despre 
miile de țărani uciși 
la 1907, N. D. Co
cea zugrăvea acest 
tablou sinistru : „Un 
statistician bizar a 
făcut socoteala că

nui iînăr muncitor — și odată cu el a unei în
tregi generații — trăind intr-un cartier munci
toresc în preajma celui de-al II-lea război 
mondial.

„KARIKÄS RISIPITORUL“, de Stttö Andrăs, cu
prinde povestiri și schițe despre fapte obiș
nuite, dar semnificative, din viața salului ar

delean de azi. Autorul caută să surprindă, în 
situații de multe ori hazlii, închegarea trăsătu
rilor noi în conștiința și atitudinea țăranilor co
lectiviști.

„DINCOLO DE NISIPURI" de Fănuș Neagu 
înmănunchează schițe și povestiri oglindind 
aspecte ale satului romînesc contemporan.Ședința festivă de inaugurare a noului local al Institutului de inframicrobiologie

Miercuri dimineața a avut loc șe
dința festivă de inaugurare a noului 
local al Institutului de inframicro
biologie al Academiei R. P. Romîne.

Au participat academicieni, me
dici, cercetători din institutele de 
specialitate și alți oameni de știință.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Atanase Joja, președintele 
Academiei R. P. Romîne, care a evo
cat tradițiile medicinii noastre — 
încununate de succese deosebite în 
anii puterii populare.

Felicitînd călduros pe colaborato
rii institutului, în frunte cu directo
rul lui, academicianul St. S. Nicolau, 
vorbitorul a arătat că noua institu
ție științifică, modernă, creată prin 
grija partidului și guvernului, con
stituie un moment important în is
toria științelor medicale romînești.

Au mai luat cuvîntul, subliniind 
importanța acestei instituții științi
fice moderne, dr. loan Sandu, ad

dacă s-ar fi înșirat cadavrele țărănești 
în lungul și în latul Căii Victoriei, pe o 
parte a cheiului Dîmboviței și pînă din
colo de Piafa Mare, maiestatea sa ar li 
putut să meargă de la palat pînă în 
Dealul Mitropoliei, ca să citească mesajul 
de deschidere a Camerelor, pășind pe 
un covor moale de carne țărănească“.

In 1912 s-a ridicat în parlament ches
tiunea răscoalelor. Unde sînt dosarele sîn- 
geroasei represiuni? La ministerul de in
terne, unde ar fi trebuit să fie, nu pot 
fi găsite. Marghiloman, care deținea de
partamentul respectiv, îl întreabă pe rege 
și notează întreaga discuție în memoriile 
sale. Regele : „Dosarele sînt la mine“. 
Marghiloman : „Ar trebui să se întoarcă 
la minister, fie chiar sigilate". Regele: 
„Da, poate mă voi lega și eu cu o sfoară 
împrejur“. Marghiloman : „Dar ce pot răs
punde unei interpelări ?” Regele: „Ve|i 
spune că dosarele sînt acolo unde trebuie 
să fie; oricînd pot avea dosare la mine; 
am dosare de la afacerile străine“. (Al. 
Marghiloman: „Note politice", 1927, voi. 
I, p. 103).

Nu știu ce să admiri mai mult — ipo
crizia întrebărilor lui Marghiloman sau 
cinismul cu care răspundea regele? In 
orice caz regimul „mai absolutist“ pe 
care îl dorea Carol I încă de la începutul 
domniei se înfăptuise de mult și de mult 
era în plină înflorire. Patronînd coaliția 
burgheziei și moșierimii, regele își lua 
drepturile de sfăpîn, care i se păreau fi
rești.

Ca sfăpîn abuziv îl zugrăvește și Tu
dor Arghezi în admirabilul și magistralul 
pamflet intitulat „Omul cu ochii vineți“. 
Ochi care „Au înghefat energiile, au în
covoiat hotărîrile, au strămutat (inta fișfe- 
cărei arme, și dacă apele ar ii avut un 
scop omenesc, le-ar fi întors și pe ele din 
matca lor și le-ar fi zăprit izvoarele de-a 
pururi“.

în timpul domniei lui Ferdinand, lucru
rile au mers și mai rău. Noul rege a că
zut de la început sub influența lui Ion I. C. 
Brătianu, care l-a manevrat tot timpul în 
folosul partidului său.

Războiul a fost o grea piatră de în
cercare. In scurt timp ieși la iveală toată 
șubrezenia întregii noastre organizații de 
stat. Un duh de îndreptățită răzvrătire fră- 
mînfa sufletele celor mulți și înșelați. Din 
nou liberalii și conservatorii își dădură 
mina ca să-și apere pozițiile primejduite. 
Și „monstruoasa coaliție“ burghezo-moșie- 
rească se alcătui iarăși pentru salvarea 
unui regim care se dovedise încă odată 
nefast pentru țară.

Revoluția din Octombrie a dat un for
midabil impuls mișcării de eliberare so
cială din toată lumea. Atunci a trecut și 
peste țara noastră un puternic suflu de 
viață nouă. Burghezia și moșierimea și-au 
luat în grabă măsurile de apărare. Starea 

junct al ministrului sănătății și pre
vederilor sociale, și acad. St. Milcu, 
secretar-prim al Academiei R. P. 
Romîne.

Acad. St. S. Nicolau, directorul 
Institutului de inframicrobiologie al 
Academiei R. P. Romîne, a mulțu
mit partidului și guvernului pentru 
noile condiții create oamenilor de 
știință din țara noastră pentru in
tensificarea cercetării științifice puse 
în slujba apărării sănătății omului, 
angajîndu-se în numele întregului 
colectiv al institutului să muncească 
în așa fel îneît să dea satisfacție și 
bucurie celor care au inițiat și rea
lizat această nouă și importantă con
strucție destinată științei.

Noua clădire a Institutului de in
framicrobiologie al Academiei R. P. 
Romîne oferă toate condițiile pentru 
sporirea aportului cercetătorilor în 
domeniul inframicrobiologiei la dez

de asediu și cenzura presei au fost men
ținute și după război. Curțile marțiale au 
luat locul tribunalelor civile. De la asasi
natul individual, sub pretextul fugii de sub 
escortă, s-a trecut la masacrul în masă de 
la 13 decembrie 1918. Partidul comunist, 
care luase ființă în 1921, a fost scos în 
1924, în afara legii și supus celei mai 
crunte prigoane. Procesele înscenate se 
țineau lanț, urmate de condamnări grele. 
Burghezia și moșierimea, marea finanța și 
marea industrie încercau, cu sprijinul ma
siv al regelui, să împiedice mersul îna
inte al vremii.

N. D. Cocea, care dusese o violentă 
campanie împotriva lui Carol I, a continuat 
cu aceeași dîrzenie lupta contra lui Fer
dinand. Unul din articolele lui din 1919 se 
termină cu strigătul: „Trăiască regele, 
care... prepară, grăbește și precipită cea
sul revoluției socialei“ Mai tîrziu, în 1923, 
el trimite regelui acest drastic avertis
ment: „Baionetele, oricît de numeroase, 
n-au apărat niciodată pe regii nemernici 
de inevitabila răspundere (...) Regele Fer
dinand al Romîniei nu poale avea prezum
ția deșartă să creadă că va avea mai mul
te baionete decît au avut predecesorii lui 
pe căile opresiunii și ale ghilotinei“. Pen
tru articolele sale antimonarhice N. D. Co
cea a fost dat în judecată și condamnat 
la 18 luni de pușcărie, pedeapsă pe care 
a executaf-o în penitenciarul din Cra
iova.

Pe lîngă aceste odioase procese care 
sugrumau libertatea gîndirii și a cuvîn- 
fului, guvernele au recurs la un procedeu 
mult mai expeditiv. Ele confiscau pur și 
simplu ziarele care cuprindeau un atac 
contra regelu' sau contra unuia din mem
brii familiei regale. Din pricina acestor 
măsuri represive lupta prin presă împo
triva monarhiei devenea, practic, imposi
bilă.

★
Sub domnia tui Carol II s-a înscris o 

pagină tragică pe care țara a plătit-o atît 
de scump: instaurarea, cu concursul parti
delor așa-zis „istorice“, a dictaturii re
gale. Ca să-și libereze tronul, a trebuit 
să-l detroneze pe Mihai. Nu mai mi-aduc 
aminte care revistă umoristică din străi
nătate l-a numit în derîdere, cu drept 
cuvînt, „Carol II, succesorul fiului său“. 
Dar pentru ca Mihai să nu rămînă totuși 
un rege detronat, tatăl său i-a găsit a- 
cest titlu de operetă — „voevod de 
Alba lulia“.

Desigur că țara suferea atunci de mul
te lipsuri. Carol II a descoperit însă una 
pe care n-o băgase de seamă nimeni : 
uniformele militare nu erau destul de 
strălucitoare. Și noul rege desenă el în
suși alte uniforme, ceea ce a fost o foar
te bună afacere pentru fabricile de postav. 
Un milion de pamfletari antimonarhici n-ar 
fi putut lovi in monarhie cu puterea cu 

voltarea științei, la apărarea sănă
tății omului. Clădirea, situată pe Șo
seaua Mihai Bravu, este formată din 
trei corpuri, acoperind o suprafață 
de peste 5 400 mp. Ea cuprinde labo
ratoare moderne, destinate cercetă
rilor fundamentale de inframicrobio
logie, săli de lucrări practice pentru 
specializarea și formarea noilor ca
dre, pentru învățămînt și documen
tare. Cercetătorii institutului au la 
dispoziție laboratoare utilate cu a- 
parate dintre cele mai perfecționate.

Darea în folosință a noului local 
al Institutului de inframicrobiologie 
constituie un aport însemnat la lăr
girea bazei materiale a cercetării 
științifice din țara noastră, o contri
buție la dezvoltarea activității de 
specializare și formare a noilor ca
dre de cercetători în lupta pentru 
ocrotirea sănătății populației.

(Agerpres)
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către noul 
ambasador al Republicii Populare Democrate Coreene 

in Republica Populară Romînă
La 26 decembrie, tovarășul Ștefan 

yoitec, vicepreședinte al Consiliului 
tie Stat al Republicii Populare Ro
mine, a primit pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
Giăn Du Hoan, care și-a prezentat 
Scrisorile de acreditare.

jupă ce a transmis Consiliului de 
‘otat, Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne și poporu
lui romîn calde felicitări și urări 
cordiale din partea Prezidiului Adu
nării Populare Supreme, a Cabine
tului de Miniștri și a poporului co
reean, ambasadorul R.P.D. Coreene 
a remarcat succesele realizate de 
poporul romîn, care a luat ferm pu
terea în propriile sale mîini, sub 
conducerea justă a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, obținînd 
o victorie strălucită în revoluția și 
construcția socialistă, în creșterea 
nivelului său de viață material și 
cultural.

Succesele poporului romîn aduc un 
e aport nu numai la cauza pros- 

îtății Romîniei, dar și la cauza 
întăririi puterii lagărului socialist, a 
apărării păcii și securității în lumea 
întreagă.

Giăn Du Hoan a exprimat recu
noștința poporului coreean pentru 
sprijinul material și moral acordat 
de către poporul romîn atît în pe
rioada războiului de eliberare a pa
triei, cît și în perioada de refacere 
și reconstrucție de după război.

în încheiere, el a relevat că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
popoarele ambelor țări, se dezvoltă 
zi de zi.

După ce a mulțumit ambasadoru
lui Giăn Du Hoan pentru felicitările 
și urările cordiale transmise, precum 
și pentru aprecierile calde cu privire 
la realizările poporului romîn, obți
nute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în opera de de- 

șăvîrșire a construcției socialiste în 
patria sa, tovarășul Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a arătat că oamenii muncii din Re
publica Populară Romînă se bucură 
sincer de realizările obținute de po
porul coreean, sub conducerea Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, în frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen.

Tovarășul Ștefan Voitec a arătat, 
de asemenea, că poporul și guvernul 
romîn sprijină cerința îndreptățită a 
guvernului R.P.D. Coreene și a în
tregului popor coreean privind re
tragerea trupelor străine de pe teri
toriul Coreei de sud, pentru împli
nirea aspirațiilor sale naționale de 
reunificare pașnică a. patriei, pe 
baze democratice.

Tovarășul Ștefan Voitec și-a ex
primat convingerea deplină ca rela
țiile dintre cele două popoare se vor 
adinei și dezvolta continuu, spre bi
nele ambelor țări, în folosul unității 
puternicului lagăr socialist, pentru 
triumful cauzei socialismului și pă
cii în lumea întreagă.

în încheiere, tovarășul Ștefan Voi
tec l-a asigurat pe noul ambasador 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene în Republica Populară Ro
mînă că în îndeplinirea înaltei sale 
misiuni în țara noastră se va bucura 
de tot sprijinul din partea Consiliu
lui de stat și a guvernului Republi
cii Populare Romîne.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare. tovarășul Ștefan Voitec a 
avut o convorbire cu ambasadorul 
Giăn Du Hoan, la care au asistat to
varășii Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat.

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene a fost însoțit de 
Pac Rion Man, secretar II, Li In 
Ciun, secretar III, Kim Nam Ghiu, 
Kim Fa Ge și Li Ha Zun, atașați ai 
ambasadei.

(Agerpres) 

înapoierea de la Geneva 
a delegației Republicii 

Populare Romîne
Miercuri s-a reîntors în Capitală, 

venind de la Geneva, delegația Repu
blicii Populare Romîne, condusă de 
tov. George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care 
a participat la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare.

• La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față tov. Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, precum și funcționari superiori 
din acest minister. (Agerpres)

Plecarea unei delegații 
la Havana

Miercuri dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Havana, 
o delegație formată din tovarășii 
Aurel Ardeleanu, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor, Ale
xandru Buican, vicepreședinte al In_ 
stitutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, și Tudor 
Postelnicu, membru al Biroului Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor, care va participa la 
festivitățile ce vor avea loc cu prile
jul celei de-a IV-a aniversări a re
voluției cubane.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți reprezentanți ai 
C.C.S., ai C.C. al U.T.M. și ai 
I.R.R.C.S.

A fost de față ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Cuba în R. P. Romînă, Ma
nuel Yepe Menendez,

(Agerpres)

Cu Siecare an capitala Uniunii Sovietice se îmbogățește cu noi și noi construcții. Numai în primele 9 luni ale acestui an, moscoviții 
au primit în folosință locuințe în suprafață de 2 378 000 m p, 48 de școli și internate, 13 policlinici, o nouă linie de metrou. în cursul anului 
viitor în capitala sovietică vor mai fi construite peste 122 000 de locuințe noi, 52 școli și zece policlinici. în fotografie t Moscova văzută de 
la înălțimea macaralelor. (Foto : Gh. Vințilă)

EXPOZIȚIE AGRICOLĂ'. La Sa- 
Ionta s-a deschis zilele acestea o ex
poziție agricolă. Sînt expuse produ
se agricole ale unor gospodării de 
stat și gospodării colective fruntașe 
din regiune. Numeroase fotografii, 
desene și grafice ilustrează deose
birea dintre viața amară din trecut 
a țărănimii și viața nouă, de azi a 
colectiviștilor.

CONCURS DE FOTOGRAFII 'AR. 
TISTICE. Peste 80 de artiști foto
grafi și fotoamatori din Capitală și 
din alte orașe ale țării au participat 
la un concurs de fotografii cu su
biecte inspirate din realizările în
făptuite în anii Republicii.

Au fost prezentate aproape 900 de 
lucrări, din care juriul concursului a 
selecționat peste 100 care vor fi pre
zentate într-o expoziție.

BRIGĂZI ȘTIINȚIFICE LA SATE. în 
ultimele două luni în satele regiunii 
Iași s-au deplasat peste 130 brigăzi 
științifice care au stat de vorbă la 
căminele culturale cu aproape 30 000 
de cetățeni.

CONCURS DE CREAȚIE POPULARĂ. 
'Membrii cercurilor literare din orașele 
regiunii Bacău, clin școli, gospodării de 
stat și colective, din marile întreprinderi 
au prezentat în cadrul unui concurs de 
creafie populară peste 200 lucrări lite
rare și de artă plastică — poezii, schițe, 
povestiri, texte pentru brigăzile artistice 
de agitație, piese de teatru, sculpturi etc.

INFORMAȚII
• Miercuri, în sala mare a Palatului 

Cultural din Tg. Mureș a avut loc un 
concert festiv al Filarmonicii de stat din 
localitate, dedicat celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R. P. Romîne, la care 
și-a dat concursul violonistul Ștefan 
Ruha, laureat al concursurilor internațio
nale de la Moscova, București, Paris.

© Miercuri seara Ia librăria „Mihail 
Eminescu ” din Capitală a avut loc o 
manifestare literară, organizată de Cen- 

’ de librării și difuzare a cărții, cu pri
it 1 apariției volumului I din „Scrieri” 
de. Tudor Arghezi. Au luat parte scrii
tori, studenți și numeroși oameni ai mun
cii iubitori ai poeziei argheziene.

Bucure§fi Cupa „A 1i-a 
aniversare a R.P. Romîne“

Competițiile sportive organizate în 
padrul cupei „A 15-a aniversare a 
Republicii Populare Romîne” se află 
în plină desfășurare. Astăzi de la 
"ora 16 în sala Dinamo se dispută 
'semifinalele turneului de volei. La 
'feminin, Rapid va juca cu Voința, 
iar Dinamo cu Progresul. Iată semi
finalele masculine : Rapid—Steaua 
și Dinamo—Progresul.

Vineri în sala Giuleștî au loc se
mifinalele competiției de baschet : 
Voința—Știința (f) ; Unirea—Rapid 
'(f) ; Știința—Steaua (m). Primul joc 
începe la ora 18. Finalele vor avea 
loc duminică, tot în sala Giulești.

La arena ■ Unirea se desfășoară 
întrecerile de popice, la care parti
cipă cei mai buni jucători din Bucu
rești, Ploiești și Giurgiu.

Duminică la manejul din calea 
Plevnei. în organizarea clubului 
Steaua. încep întrecerile de călărie 
la care participă, printre alții, cu- 
noscuții sportivi Gh. Langa, V. Pin- 
ciu, V. Bărbuceanu, O. Recer. Con
cursul începe la ora 10.

PRESTĂRI DE SERVICII LA SATE. In 
vederea satisfacerii într-o mai mare mă
sură a necesităților curente ale populației 
de la sate, cooperația de consum a înfiin
țat numeai în cursul acestui an peste 500 
noi secții de prestări de servicii, ceea ce 
a făcut ca volumul total al prestărilor să 
crească în acest an cu 67 la sută față de 
anul 1961.

UNIVERSITATE POPULARA. La Pi
tești S-a deschis o universitate popu
lară. Pînă acum peste 200 oameni ai 
muncii din Pitești s-au înscris pentru 
a frecventa cursurile universității. 
Lecțiile vor fi predate de către profe
sori de Ia Institutul pedagogic din Pi
tești și de la școlile medii, și de spe
cialiști.

zăpadă ; agregate mecanice
tFoto : M. Cioc)

În Capitală la curățirea străzilor de 
la lucru.
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IN CITE VA RINDURI
Fotbaliștii romîni au învins marți 

cu 4—0 (2—0) la Marrakech o
selecționată marocană, alcătuită pe 
scheletul echipei Etoile, cîștigătoarea 
„Cupei Marocului’’. Jocul a fost urmărit 
de peste 15 000 de spectatori. Golurile e- 
chipei noastre au fost marcate de Constan
tin (2), fonescu și Ghergheli. Echipa romî
nă, sub denumirea de reprezentativa ora
șului București, a jucat în următoarea 
formație : Sfetcu — Popa, Nunweiller III, 
Ivan — Jenei, Koska (P. Emil) — Pîrcă- 
lab, Constantin, Ionescu, Țîrcovnicu 
(Ghetgheli), Tătaru.

Fotbaliștii noștri se reîntorc în țară 
sîmbătă.

*
Astă-seară, sala sporturilor de la Fio- 

reasca va găzdui două întîlniri interna
ționale de handbal.

De fa ora 18,15 echipa feminină a R.P. 
Romîne va întîlni echipa Iugoslaviei, ur- 
mind ca în continuare selecționata mas
culină studențească a R. P. Romîne să 
joace în compania echipei Iugoslaviei.

À
Campioana mondială de patinaj viteză, 

Inga Voronina, a debutat cu succes în 
noul sezon, cîștigînd meciul celor 6 orașe 
desfășurat la Kirov. în ultima zi de con
curs, Inga Voronina a realizat ce) mai 
bun rezultat din lume (la patinoarele de 
șes) parcurgînd distanța de 1 000 m in 
timpul de l’36”5/10.

Un alt concurs feminin de patinaj vi

Concursul tinerilor 
artiști

Miercuri 26 decembrie, în fața 'ju
riului concursului tinerilor artiști au 
fost prezentate următoarele specta
cole : Teatrul de stat din Brașov — 
„Chirița în Iași" de V. Alecsandri, 
(regia Ion Simionescu, scenografia 
Elena Simirad-Munteanu) ; Teatrul 
de stat din Constanța — „Hei, oa
meni buni" de W. Saroyan, (regia 
Petru Mihail, scenografia Dan Sa- 
chelarie) și fragmente din „Febre“ 
de Horia Lovinescu ; Teatrul de stat 
din Galați r— „Poveste din Irkutsk’1 
de A. Arbuzov, (regia Vlad Mugur, 
scenografia Adalbert Wilke) ; Tea
trul de stat din Tg. Mureș (secția ro
mînă) — „Hei, oameni buni” și „Mi
cile tragedii" de Osvaldo Dragun.

teză a avut loc în orașul Perm. Aici pe 
primul loc s-a clasat campioana olimpică 
Lidia Skoblikova.

★
Reprezentativa olimpică de fotbal a 

U.R.S.S. s-a întors la Moscova din tur
neul întreprins în America de Sud. După 
cum se știe, „olimpicii” au susținut 3 
întîlniri obținînd rezultate apreciabile: 1-2 
cu Santos ; 1-0 cu Palmeiras și 0-0 cu 
Universidad Santiago.

★
Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., e- 

chipa cehoslovacă de hochei pe gheață 
Sonp Kladno a evoluat în orașul Gorki în 
compania formației locale Torpedo. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au cîștigat cu 6-4 
(3-1; 2-2; 1-1).

★
Selecționata de fotbal a Algeriei își va 

inaugura noul sezon internațional la 6 ia
nuarie, cînd va juca la Alger cu echipa 
olimpică a R. P. Bulgaria.

★
Echipa de fotbal Vasas Budapesta, care 

întreprinde un turneu în țările Americii 
Latine, a întîlnit la San Jose (Costa Ri
ca) formația Alajuala. Meciul s-a termi
nat la egalitate : 1-1 (0-1).

★
După turneul întreprins în Indonezia, 

formația sovietică de fotbal Pahtakor 
Tașkent a sosit în Cambodgia. Fotbaliștii 
sovietici au întîlnit în primul meci selec
ționata armatei cambodgiene, obținînd 
.victoria cu scorul de 1-0 (0-0).

TELEGRAME EXTERNE
încheierea plenarei C.C.S. din U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 26 
decembrie și-a încheiat lucrările 
cea de-a Xl-a Plenară a Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

Plenara a dezbătut și a aprobat 
raportul „Cu privire la rezultatele 
Plenarei din noiembrie a C.C. al 
P.C.U.S. și sarcinile sindicatelor”, 
prezentat de V. Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S. A fost adoptată hotă- 
rîrea cu privire la convocarea celui 
de-al Xin-lea Congres al sindica
telor din U.R.S.S. la 28 octombrie
1963.

Plenara a hotărît să creeze în ca
drul C.C.S. un birou pentru munca

O F P 8R F T HJ T II ND F N I
„BRITISH MUSEUM

ARE NEVOIE DE FONDURI“

„British Museum, cel mai impor
tant muzeu britanic, are mare ne
voie de fonduri și de o organizare 
mai modernă’ — își intitulează zia
rul „Times“ o relatare despre re
centele dezbateri din Camera Co
munelor în care s-a recunoscut 
criza prin care trece această cu
noscută instituție de cultură din 
Anglia.

în momentul 6'e față — a spus 
deputatul laburist Mitchison — se 
înregistrează o scădere îngrijoră
toare a numărului vizitatorilor în 
diferitele săli ale muzeului și se 
face simțită lipsa unor amenajări 
corespunzătoare pentru diferitele 
exponate. S-a cerut, de asemenea, 
guvernului să sporească alocația 
actuală pentru muzeu, alocație care 
a fost în mod unanim recunoscută 
ca fiind „cu totul neîndestulă
toare".

ENCICLOPEDIE PENTRU COPII

In Uniunea Sovietică a luat sfîr- 
șit editarea unei enciclopedii în 
zece volume pentru copii.

Sâ înceieze războiul 
nedeclarat din Vietnamul 

de Sud
HANOI 26 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 26- decembrie Minis
terul Apărării al R. D. Vietnam a 
organizat pentru corespondenții 
vietnamezi și străini o conferință de 
presă la care s-a dat citire unei scri
sori adresate de Vo Nguyen Giap, 
ministrul apărării al R. D. Vietnam, 
președintelui Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din Viet. 
nam.

în scrisoarea ministrului apărării 
se atrage atenția Comisiei interna
ționale asupra situației din Vietna
mul de sud, care se agravează ca ur
mare a intervenției militare tot mai 
largi a Statelor Unite ale Americii.

Imperialiștii americani au consti
tuit o rețea întreagă de baze teres
tre, navale și aeriene, folosindu-le 
pentru extinderea războiului împo
triva patrioților sud-vietnamezi. în 
momentul de față Statele Unite dis
pun în Vietnamul de sud de peste 
11 000 de soldați și ofițeri. Trupele 
americano-diemiste au organizat în 
ultimele 18 luni peste 1 000 de ope
rațiuni împotriva patrioților.

în încheiere, Vo Nguyen Giap, mi
nistrul apărării, cere Comisiei in
ternaționale ca, făcînd uz de influ
ența de care dispune, să cheme gu
vernul S.U.A. la încetarea războiu
lui nedeclarat din Vietnamul de sud, 
la retragerea întregului armament 
și a personalului militar și, în ace
lași timp, să ceară autorităților lui 
Ngo Dinh Diem încetarea represiu
nilor împotriva populației, lichida-, 
rea lagărelor de concentrare din 
Vietnamul de sud. 

sindicatelor din industrie și un bi
rou pentru munca sindicatelor din 
agricultură. Aceste organe sînt sub
ordonate Prezidiului Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

Organe similare urmează să fie 
create în toate consiliile sindicale ale 
republicilor unionale și în consiliile 
sindicale a nouă republici autonome, 
în ținuturi și regiuni, unde, ca ur
mare a reorganizării organelor de 
partid, se înființează cîte două co
mitete regionale sau de ținut ale 
partidului (pentru industrie și pen
tru agricultură), urmează să fie 
create corespunzător cîte două con. 
silii sindicale.

In această enciclopedie articolele 
nu sînt dispuse în ordine alfabe
tică, ci grupate pe teme, fiecare 
volum tratînd despre o anumită 
temă. în primul volum, de exem
plu, sînt grupate diferite date des
pre planeta noastră, iar în volumul 
VII — despre istoria omenirii. En
ciclopedia pentru copii se bucură 
de o largă popularitate, fiind citită 
nu numai de copii, ci și de cei 
adulți. La redactarea ei au parti
cipat peste 1 000 de persoane — 
academicieni, profesori, agronomi, 
cadre didactice, scriitori și ziariști.

CRIZA CINEMATOGRAFIEI
DIN HOLLYWOOD

Industria cinematografică din Holly
wood trece printr-o criză. După cum 
s-a recunoscut în mod oficial, în 1962 
nivelul produefiei ei a fost „cel mai 
scăzut din întreaga sa istorie". Ziarul 
„Daily Variety“, care apare la Holly
wood, a comunicat că în tot cursul anu
lui 1962 s-au produs cu 26 la sută mai 
pujine filme decît în anul 1961, care 
și el a fost socotit drept „an destul de 
slab" din punctul de vedere al pro
ducției de filme.

Mai mulfi giganfi ai industriei cine
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CONCURSUL TINERILOR ARTIȘTI : 

(Sala Teatrului Tineretului, ora 10) : 
Teatrul Maghiar <le stat din Satu Mare : 
Război și pace ; (Sala Filimon Sîrbu. 
ora 15) : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : Proștii sub clar de lună , 
(Sala Național-Comedia, ora 19,30) ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" : Cercul 
do cretă caucazian.

TEATRE : Teatrul do Operă și Balet 
al R.P. Romîne : Manon — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Elixirul dra
gostei — (orele 15) ; Rosemarie (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : Cercul 
de cretă caucazian (premieră) — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Teatrul „C. 1.
Nottara" (Sala Magheru) : Frații Kara
mazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Sala Studio — 
str. Alex. Sahla nr. 76) : Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala Libertatea) : Emil și 
detectivii — (orele 17) ; Foștii copii — 
(orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : O lună de confort — (orele 
10) ; Antigona și ceilalți — (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : O scară de 
folclor muzical evreiesc — (orele 20) 
Teatrul regional București : Mateiaș 
Gîscarul — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba 
revistei — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). (Sala Dalles) : Muzica bat-o 
vina — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — 
(oreie 16). Circul de stat : Valea tranda
firilor — prezentat de ansamblul circu
lui din R. P, Bulgaria — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer în India și Birmania — Vizita 
solilor poporului romîn în Indonezia : ru
lează la cinematografele Magheru (10,30: 
12,30; 16,30). Tineretului (18,30; 20,30). Omul 
de lîngă tine: Republica (10; 12,15; 14,30; 
10,45; 19; 21,15) Mîndrie : Magheru (18,30;
20.30) . Tinerii — cinemascop : rulează la
cinematografele V. Alecsandri (10; 12,15; 
15.15; 17,45; 20,15; 22,30). București (9.15: 
11,30 ; 13,45; 16,30 ; 18,45 ; 21), 1 Mai
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gh. Doja

Trupele portugheze din Angola au fost puse 
în stare de alarmă

JOHANNESBURG 26 (Agerpres). — 
Ziarul „Daily Mail“, care apare la 
Johannesburg, a publicat o corespon
dentă din capitala Angolei, Luanda, în 
care se arată că trupele coloniale por
tugheze d:n acest teritoriu au fost puse 
în stare de alarmă. Ziarul relatează ca 
în ultima vreme au avut loc mai multe 
ciocniri între trupele portugheze și pa- 
triofii angolezi într-o regiune situată la 
mai pufin de 100 de mile de Luanda. 
Numai cu cinci zile în urmă unități por
tugheze au fost prinse înfr-o ambusca
dă organizată de pafriofi în regiunea 
Quidaxe. In cursul acestei ambuscade 
au fost uciși, potrivit ziarului, 6 soldați 

matografice din Hollywood au fost ne- 
voifl să reducă considerabil produefia 
de filme, iar o firmă ca „Twentieth 
Century Fox", ale cărei filme au rulat 
pe aproape toate ecranele lumii, nu a 
produs în 1962 decît 3 filme.

PENDULĂ ELECTRONICĂ
La Geneva s-a demonstrat o 

nouă invenție : pendula electro
nică. Precizia de funcționare a a- 
cestei pendule electronice se apro
pie de cea a ceasurilor atomice. 
Confecționarea acestor pendule e- 
lectronice deschide perspective noi 
care nu au putut fi realizate cu 
pendulele obișnuite.

„UN MONSTRU SUBLIM” 

portughezi. „Este greu, scrie ziarul, dei 
objinut cifre complete cu privire la nu
mărul victimelor, dar la Luanda se află 
repede despre ultimele ciocniri, deoa
rece militari răniți sînt în mod frecvent 
transporta^ în acest oraș cu elicopte
rele. Ambulanjele pot fi adesea văzute 
gonind pe străzile orașului“.

Populația Adenului se pronunță 
tot mai hotărît 

pentru independență
SANAA 26 (Agerpres). — Moha

med Salem Bassendo, reprezentant 
la Sanaa și Cairo al Partidului So
cialist „Al Șaab” din Aden, a făcut 
o declarație în care a arătat că 
„populația din Aden și emiratele si
tuate în sudul Yemenului, vizate să 
fie incluse de către colonialiștii en
glezi în așa-zisa Federație a Arabiei 
de sud, nu acceptă altă soluție decît 
Să li se acorde independența. Ea do
rește, de asemenea, plecarea colo
nialiștilor englezi din aceste teritorii 
și realizarea unității cu noul stat in
dependent, Republica Arabă Yemen”.

„Sîntern hotărîți, a subliniat Mo
hamed Salem Bassendo, să conti
nuăm cu și mai mare fermitate lupta 
împotriva imperialiștilor și agenților 
lor din Aden și din celelalte teritorii 
din sudul Arabiei, mergînd pînă la 
folosirea forței dacă vom fi tratați 
cu forța”.

★
CAIRO. După cum relatează zia

rul „Al Ahram”, autoritățile colo
niale engleze din Aden au arestat 35 
de activiști sindicali și 107 muncitori 
care au participat la mișcarea de 
protest împotriva includerii Adenu
lui în Federația Arabiei de sud.
A fost ucis viceguvernatorul 

englez al Adenului
ADEN. După cum anunță agenția 

Reuter. în seara zilei de 25 decem
brie, Mohammed Bubker Dyani, vice
guvernatorul englez al Adenului, a 
fost ucis de o mină pusă pe șoseaua 
pe care se deplasa cu automobilul.

matograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Contele de Monte Cristo — cinemascop 
(ambele serii) : B. Delavrancea (11; 16 ; 
20). Matinee speciale pentru copil și ti
neret ; Băieții noștri — Petrolache Făt- 
Frumos rulează la cinematograful Olga 
Bancic. Trei pinguini — Fierbi, ulcică, 
fierbi — .Jochen cel leneș : M. Emines
cu. Trei pescari — Șoarecele și leul — 
Furnicuța lăudăroasă — Pisictița — Po
veste nocturnă : Flacăra. Misterul cas
telului părăsit — Copiii cîntă : Floreasca. 
Poșta aeriană — Tuna și Truțuna — Mo
tanul neascultător : Munca. Pisicuța — 
De ce plîngc girafa — Cine-i mai puter
nic — Soarele : G. Bacovia. Golful urși
lor albi — Efectul culorilor : B. Dela
vrancea.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Filmul pentru copil 
„Ancora“. 19,30 — Un spectacol de neui
tat : Rapsodia Romînă. 20.15 — Tineri 
actori în studio : Chirița în Iași, come
die de V. Alecsandri. spectacol prezentat 
de colectivul Teatrului de stat din Bra
șov, în cadrul concursului republican al 
tinerilor artiști. în pauză : Aspecte de 
la expozițiile regionale și interregionale 
de artă plastică (de J. Brutaru). In în
cheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece și umedă cu cer schimbător mal 
mult acoperit. Au căzut ninsori intermi
tente mai frecvente în sudul și estul 
țării. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 înregis
tra valori cuprinse între — 1 grad la 
Constanța șl Mangalia și — 12 grade la 
Rădăuți. Dimineața s-a semnalat ceață 
locală în Transilvania.

Timpul probabi! pentru zilele de 28, 
29 și 30 decembrie. Vreme umedă cu 
cer mai mult acoperit. Precipitații sub 
formă de ninsoare la început apoi local 
se va transforma în lapoviță și ninsoare. 
Vînt moderat, temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între — 8 gra
de și + 2 grade local mai coborîte, Iar 
maximele între - 5 grade și + 5 grade. 
Local condiții favorabile poleiului ; vre
mea devine umedă și se va încălzi. Ce
rul mai mult acoperit. Temperatura în 
creștere. Vînt moderat.

Salvador Dali, cel mai de seamă 
reprezentant al picturii suprarealiste, 
are o nouă idee : vrea să picteze o 
femeie care să aibă nasul în locul 
urechilor iar urechile să țină loc na
sului. O tînără arfisfă italiană s-a ofe
rit să-i servească drept model. Ea 
este dispusă să se supună „interven
ției chirurgicale“ de care are nevoie 
„maistrul“ pentru realizarea tabloului 
dorit. „Este atît de frumos modelul 
îneîf va ieși un monstru sublim“ — a 
declarat Salvador Dali.

(8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45; 22), 23 
August (11,30; 14; 16,30; 19 ; 21,30), G.
Coșbuc (10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45; 22). 
Cînd copacii erau mari : I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 21), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 16; 10;
20) . Miracolul lupilor — cinemascop :
rulează la cinematografele Elena Pavel 
(10: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Popular 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Președintele — 
centru înaintaș : Victoria (10 ; 12,15 ;
14.30; 16,30: 18.30; 20,30), Alex. Sahia (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Floreasca (16; 18,15 :
20.30) , Drumul Serii (16; 13; 20). Circul : 
Tineretului (10,30; 12,30). Regăsirea : Ti
neretului (14,30; 16,30), 8 Martie (15 ; 17; 
19; 21), Miorița (10; 12; 16,30; 18; 20,30). 
Moara diavolului : Lumina (rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
13,45, după-amiază 16; 18,30; 20,45). înfră
țirea între popoare (10,30 ; 16; 18; 20), Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). Telegrame : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program pentru copii : 13 Septembrie (10;
11.30) . Magistratul : 13 Septembrie (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). G. Bacovia (15; 17; 19;
21) , 30 Decembrie (12; 15; 17; 19; 21). Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). O viață rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . Permisie pe țărm : Cultural (1G ;
18,15; 20,15). Povestiri vesele : Alex. Po
pov (rulează în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele 21 — și program de 
filme documentare), 8 Mai (15,30; 13: 20,15). 
Ultima bătălie : Grivița (15; 17: 19; 21). 
16 Februarie (16; 18; 20). Celebrul 702
rulează la cinematograful M. Emi
nescu (16; 18,15; 20,30). Hamlet rulează la 
cinematografele V. Roaită (9; 12; 15; 18; 
21), Arta (14; 17: 20). Perle negre : Uni
rea (16; 18: 20). Șoferii iadului : Flacăra 
(16: 13,15: 20,30). Celebrul 702 rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (15 : 17 ; 
19. 20,45). Alarmă pe insulă : Munca (16; 
18,15; 20,30) Profesiunea doamnei War
ren : Moșilor (16; 10; 20). Crimă fără pe
deapsă rulează la cinematografele Donca 
Simo (16; 18,15; 20.30). Ilie Pintilie (16; 18; 
20). Cînd comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei : Olga Bancic (15 ; 18 ; 
20.45). Oameni și fiare — ambele serii ru
lează la cinematograful C-tin David (16;
19.30) . Pompierul atomic rulează la cine
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peste 3 000 de țaram cultivatori de 
tutun și reprezentanți ai unor orga
nizații țărănești. Ziarul .,Ethnos” 
menționează că în această regiune 
zac nevîndute 1 000 000 kg de tutun.

Un sntemu cu cosmonaute sovietici
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Un 

corespondent al agenției TASS a 
cerut un interviu de Anul Nou cos- 
monauților sovietici Iuri Gagarin, 
Gherman Titov, Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici.

Cosmonautul Andrian Nikolaev a 
spus că în urma zborurilor stațiilor 
interplanetare omenirea va afla 
despre adîncurile spațiului interste
lar, ceea ce nu se poate afla de pe 
Pămînt.

Comentînd recentul acord inter
venit între Academia de Științe a 
U.R.S.S. și Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), Gherman Titov a subli
niat : în explorarea cu succes a 
Cosmosului prezintă o mare impor
tanță diviziunea muncii între țări, 
acțiunile lor coordonate. A fost plă
cut să aflăm că acest acord a fost 
semnat, dar, desigur, atunci cînd, 
în cele din urmă, va fi adoptată 
propunerea sovietică cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
dezlegarea enigmelor Universului se 
va desfășura incomparabil mai 
rapid.

Pavel Popovici a spus, la rîndul 
său : Salut acest acord și voi lucra 
cu plăcere mînă în mînă cu astro- 
nauții americani, iar ulterior și cu 
reprezentanți ai altor țări.

în cursul convorbirii cu cosmo- 
nauții a venit vorba despre viitoa-

rele zboruri ale omului spre plane
tele sistemului solar.

Iuri Gagarin a spus că pentru 
început el. ar dori să zboare spre 
planetele sistemului solar, iar, ulte
rior, și dincolo de limitele lui.

Gherman Titov, a declarat că toc
mai el a cerut să zboare primul în 
Lună. După părerea cosmonautului 
nr. 2, mai întîi va fi necesar, după 
toate probabilitățile, să se plaseze 
un satelit greu pe o orbită circum- 
terestră sau chiar să se realizeze o 
mare stație interplanetară _ locuită. 
Iar de acolo navele cosmice vor 
putea porni direct spre Lună.

Andrian Nikolaev a exprimat pre
supunerea că în viitor Luna va de
veni o uriașă rampă de lansare, 
bine utilată. De acolo va fi mai ușor 
decît de pe Pămînt să se lanseze 
nave interstelare spre Marte și Ve
nus. Iuri Gagarin a adăugat că pen
tru zborul spre aceste planete vor 
fi necesare nave grele, la bordul 
cărora se vor afla, desigur, atît in
gineri, cît și radiotelegrafiști și oa
meni de știință. Un asemenea zbor 
va dura cîțiva ani. Gagarin soco
tește că, poate, va fi realizat un 
ciclu închis de reproducere a tutu
ror celor necesare vieții omului la 
bordul navei.

încheind convorbirea, cosmonau- 
ții sovietici au declarat că sînt gata 
să îndeplinească în noul an orice 
sarcină dată de partidul comunist 
și de guvern.

59

PARIS 26 (Agerpres). — 
într-un bilanț al 
1962, agenția 
Presse subliniază că aces- 
fa a fost pentru U.R.S.S. 
un an „de noi triumfuri în 
„Cosmos". Agenția scrie : 
„După zborurile lui Ga
garin și Tifov, Uniunea 
Sovietică a depășit în 
1962 o nouă efapă în cu
cerirea Cosmosului, etapa 
plasării pe orbită a „ge
menilor spațiului" : maio-

anului 
Franco

rul Andrian Nikolaev și If. 
colonelul Pavel Popovici, 
care și-au luat zborul la 
11 și 12 august. Cei doi 
oameni au efectuat, unul 
— 64 și celălalt — 48 de 
revoluții. Timp de trei 
zile ei au ținut întreaga 
lume în încordare". A- 
genția relevă că nu este 
departe timpul cînd 
menii sovietici vor
duce puternicele lor ra
chete spre planetele sis-

oa- 
con-

ternului solar. în conti
nuare, agenția scrie des
pre strălucitele realizări 
ale științei și tehnicii so
vietice în cercetarea spa
țiului cosmic prin lansa
rea sputnicilor din seria 
„Cosmos” și a stafiei au
tomate interplanetare 
„Marte-1" care, arată a- 
genția, are întîlnire la în
ceputul lui iunie 1963 cu 
planeta Marte.

MOSCOVA 26 (corespondență de 
la AI. Stark). La Palatul de Cultură al 
Uzinei „Serp i Molot“ din Moscova a 
avut loc o adunare festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii din Moscova, 
consacrată ce'ei de-a 15-a aniversări 
a proclamării R. P. Romîne.

In prezidiul adunării au luat loc N. 
Firiubin, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., S. Zavoljski, 
șef de secfo' la C.C. al P.C.U.S., V. 
Duvakin, secretar al C.C. al U.T.C.L., 
P. Kriukov, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru legături culturale cu 
țările străine, N. Dankov, vicepreședin
te al Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu țările 
străine, A. Reabinin, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sovietului oră
șenesc Moscova, vicepreședinte al 
Consiliului de conducere al Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, mem
bri ai Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie, vechi membri 
ai P.C.U.S., fruntași în muncă din în
treprinderile Moscovei, precum și Ni
colae Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
Raisa Dementieva, secretară a Comite
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S. 
După intonarea imnurilor de sfat ale 
U.R.S.S. și R. P. Romîne, a luat cuvîntul 
Leonid Soloviov, secretar al C.C.S. din 
U.R.S.S., care a făcut o amplă trecere în 
revistă a realizărilor obținute de po
porul nostru sub conducerea partidului 
în cei 15 ani de la proclamarea Repu
blicii.

Au luat apoi cuvîntul I. Korolkov, 
șeful unei brigăzi de muncă comunistă 
de la Uzina „Serp i Molot“, și studenta 
Tamara Nedoșugova de la Institutul pe
dagogic „Lenin“.

Tov. Nicolae Guină, ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova, a vorbit despre 
politica internă și externă a țării noas
tre.

Maeștri ai artei din Moscova împre
ună cu artiștii Teatrului popular de 
balet al Palatului de cultură de la 
„Serp i Molot“ au prezentat un festi
val artistic la care și-a dat concursul 
și Constantin Iliescu, aspirant la Con- 

Ceaikovski“ din Moscova, 
Internațional

făcut o frumoasă surpriză participanfilor 
la adunarea festivă : fiecare oaspete a 
primit ediția specială a ziarului de 
zină „/'Aarfenovka", consacrată în 
(regime celei de-a 15-a aniversări 
R. P. Romîne. Ziarul publică printre 
tele însemnările muncitorilor de 
„Serp i /violof“ care au vizitat R. P. Ro- 
mînă anul acesta.

Cu prilejul adunării festive, în holuri
le palatului de cultură s-au organizat 
două mari expoziții : una consacrată 
dezvoltării metalurgiei și construcției de 
mașini din țara noastră, iar a doua cu 
lucrări ale artiștilor plastici amatori de 
la Uzinele „Republica" din București.

Manifestarea care a avut loc la Mos
cova în cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R. P. Romîne s-a des
fășurat înlr-o atmosferă de caldă prie
tenie.
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LA SFÎKȘIT
DE AN

ANGLIA : Scăderea 
producției industriale

servatorul
laureat al Concursului 
„George Enescu".

Colectivul Uzinei „Serp I Molof« a

la ambasadele 
Belgrad și Phe-

WASHINGTON. In ciuda timpului 
nefavorabil, marți au fost postate în 
fața Casei Albe pichete ale partiza
nilor păcii care cereau interzicerea 
experiențelor nucleare. Pichetele au 
fost organizate de mișcarea pacifi
stă americană „Grupul de acțiune 
pentru pace". (U.P.I.).

MOSCOVA. A luat sfîrșit ședința 
comisiei pentru probleme ideologice 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. La lu
crările ei, care au durat trei zile, au 
participat tineri scriitori, pictori, 
compozitori din Moscova.

Au fost discutate problemele ideo
logice de creație trasate oamenilor 
de artă de N. S. Hrușciov și alți con
ducători sovietici în convorbirea cu 
oamenii de literatură și artă, care a 
avut loc la 17 decembrie.

La ședință a luat cuvîntul Leo
nid Ilicev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comisiei pen
tru problemele ideologice (TASS).

SOFIA. La 24 și 25 decembrie a a- 
vut loc cea de-a treia sesiune a A- 
dunării Populare a R. P. Bulgaria. 
S-au discutat o serie de proiecte de 
lege.

rit cu diverși comandanți militari al 
forțelor O.N.U.

NEW YORK. „Știrile sosite din 
Washington — relatează corespon
dentul american al ziarului britanic 
„Financial Times” — arată că pre
ședintele Kennedy intenționează să 
propună sporirea cheltuielilor mili
tare americane cu 2 pînă la 3 mi
liarde dolari în bugetul militar j/ a 
anul fiscal 1963—1964.

Declarațiile șahului Iranului

Construcția unui combinat 
la Kabul cu ajutorul U.R.S.S.

Conferințe de presă 
ia Belgrad și Phenian
La 25 decembrie 

R. P. Romîne din
nian au fost organizate conferințe de 
presă la care au luat parte numeroși 
ziariști din țările respective și cores
pondenți străini. Reprezentanții di
plomatici au vorbit despre dezvol
tarea Romîniei în cei 15 ani de la 
proclamarea Republicii și despre po-, 
litica. externă de pace a țării noastre.1 

(Agerpres)

KABUL. La 24 decembrie, Muham
med Daud, primul ministru al Afganis
tanului, a pus piatra fundamentală a 
combinatului de construcții do case din 
Kabul, care se construiește cu ajutorul 
Uniunii Sovietice. Luînd cuvîntul la 
ceremonie, primul ministru a spus prin
tre altele : „Îmi face o deosebită plă
cere să inaugurez astăzi un nou șantier, 
unde lucrăr'le vor fi executate cu aju
torul dezinteresat al Uniunii Sovietice 
— (ară care ne este prietenă.

ATENA. La Agrinio (Grecia) a 
avut loc o mare adunare de protest 
împotriva prețurilor scăzute oferite 
do industriași, la care au participat

TUNIS. „Slăbirea încordării și apro
pierea dintre Uniunea Sovietică și Iran 
nu a început astăzi. Această slăbire a 
început acum cîfeva luni și ne stră
duim să dezvoltăm relațiile de priete
nie dintre țările noastre“, a declarat 
șahul Iranului într-un interviu acordat 
directorului general al Agenției Tunis 
Africaine „Tratatele care ne leagă de 
Turcia, Pakistan, Anglia și Statele Unite, 
a spus șahul, nu ne împiedică să ne 
dezvoltăm relațiile cu Uniunea Sovie
tică. A fi prieten cu America nu în
seamnă de loc a fi adversarul vreunei 
alte țări din lume".

PARIS. Potrivit știrilor apărute în 
presa occidentală, S.U.A. au făcut 
cunoscut aliaților lor atlantici că 
intenționează să reînnoiască pac
tul lor militar cu Spania, care expi-i 
ră în anul 1963,

FRANȚA : Indicii de inflație

LONDRA 26 (Agerpres). — „In
dustria britanică se află în fața unei 
perioade de stagnare sau chiar de 
declin”, scrie ziarul „GUARDIAN” 
analizînd cifrele oficiale date publi
cității zilele acestea de către Oficiul 
central de statistică al Marii Brita
nii cu privire la activitatea indus
trială. Indicele producției industriale 
ia scăzut cu 3 puncte în cursul lunii 
ioetombrie, iar indicele industriei 
manufacturiere a înregistrat o scă
dere mai importantă — de 4 puncte. 
hEste limpede acum, comentează 
Ziarul „Guardian” că nu s-a produs 
nici un fel de creștere a activității 
Industriale în Anglia anul acesta”.

PARIS 26 (Agerpres). — Intr-un 
raport prezentat Consiliului econo
mic francez se atrage atenția auto
rităților asupra indiciilor tot mai 
pronunțate de inflație în economia 
Franței. Analizîndu-se cifrele oficia
le cu privire la evoluția situației 
economice în Franța se arată că 
„există riscul de declarare a infla
ției”, care ar putea atrage după sine 
o gravă scădere a puterii de cum
părare a monedei franceze. Tendin
ța inflaționistă s-a accentuat și mai 
mult în cursul anului 1962, se spune 
în raport — „prețurile crescînd în 
acest an cu 4,1 la sută față de 1961, 
cînd înregistraseră o scumpire cu

la sută față de anul precedent”, 
același timp circulația financiară 

a crescut simțitor cu 17 pînă la 18 
la sută, față de anul 1961. Ziarul 
„Les Echos”, care reia aceste date, 
scrie că, în ciuda încercărilor de 
dezmințire ale reprezentanților gu
vernului, „nu este deloc exagerat să 
se recunoască o anumită inflație în 
economia Franței”.

3,5
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„Note discordante în corni economic 
al Înmii occidentale**

NEW YORK 26 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press reia declarafiile 
unui expert economic american, Karl 
Brandt, membru al Consiliului de ex- 
perți economici ai președintelui S.U.A., 
care îșl exprimă îngrijorarea față de 
semnele de criză economică manifes
tate pe planul economiei capitaliste. 
Este vorba, după cum subliniază eco
nomistul american, 
scădere a prețului 
ceea ce ,,< 
nomia țărilor slab 
producătoare de

de o „neliniștitoare 
materiilor prime", 

.amenință în mod serios eco- 
dezvoltate", mari 

materii prime. Ceea 
ce nu precizează agenția, este fap- 
ful că scăderea prețului materiilor 
prime se datorește impunerii pe 
cale artificială a prețurilor de că
tre marile puteri imperialiste care au

fot interesul să obțină materii prime 
pentru industriile proprii. Acest proce
deu îșl are însă dezavantajele sale : 
„Mal mulți economiști occidentali, re
latează agenția Associated Press, arată 
că un fenomen neliniștitor se petrece 
și la celălalt pol al scenei economice". 
Este vorba de criza de desfacere a 
mărfurilor din țările occidentala indus
trializate, care nu-și mai pot plasa pro
dusele din cauza sărăciei pe care Oc
cidentul a provocaf-o și o întreține în 
țările slab dezvoltate.

Associated Press își încheie analiza 
despre perspectivele economice ale 
lumii occidentale la sfîrșitul anului, sub
liniind că „apar tot mai evidente note 
discordante în corul economic al lumii 
occidentale".

DAMASC. Marți a sosit la Damasc 
o delegație oficială algeriană condu
să de secretarul general al Biroului 
Politic al-Frontului de Eliberare Na
țională, Mohammed Khider. Mem
brii delegației vor avea convorbiri 
cu conducători ai Siriei pentru strîn- 
gerea relațiilor dintre cele două țări 
și acordarea de către Siria a unui 
ajutor în vederea reconstrucției Al
geriei.

Represiuni împotriva
PARIS 26 (Agerpres). — Detașa

mentele de pedepsire- ale trupelor 
engleze, trimise pentru reprimarea 
răscoalei din Brunei, au început o 
razie de mari proporții împotriva 
unor grupuri disparate de răsculați. 
Cu ajutorul elicopterelor ele încear
că să bareze cărările care duc spre 
junglă, unde se retrag participanții 
la răscoală.

încurajat de prezența trupelor co-

loniale engleze, Saifuddin, sultanul 
din Brunei, a dizolvat Adunarea le
gislativă. Agenția France Presse 
transmite că în protectorat a fost 
decretată starea excepțională. Parti
dul „Rakjat", care a condus răscoa
la, a fost declarat în afara legii. Se 
operează arestări în rîndurile mem
brilor partidului și ai sindicatelor, 
în Sarawak autoritățile coloniale au 
interzis trei ziare.

ELISABETHVILLE. Continuîn- 
du-și activitatea, misiunea militară 
americană trimisă recent în Congo 
a vizitat marți și miercuri capitala 
Katangăi, Elisabethville-ul. Potrivit 
agenției Associated Press, această 
vizită a fost ținută secretă. Șeful 
misiunii, generalul Lewis Truman, a 
inspectat toate unitățile militare ale 
O.N.U. din Elisabethville și a confe-

Semnarea unui tratat 
de frontieră ckino-mongol

PEKIN 26 (Agerpres). — La 26 de
cembrie, la Pekin, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R^-T^ 'p 
Chineze, din partea guvernului 1 <£.
Chineze, și J. Țedenbal, președin 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mc. 
gole, clin partea guvernului R. P. 
Mongole, au semnat tratatul chino- 
mongol de frontieră. Semnarea tra
tatului a fost precedată de tratative 
între delegațiile guvernamentale ale 
R. P. Chineze și R. P. Mongole în 
problema precizării și stabilirii de
finitive a liniei de frontieră chino- 
mongole, care au avut loc la Ulan 
Bator și Pekin.

Cu prilejul semnării tratatului, la 
Pekin a avut loc un miting de masă 
la care au vorbit Pîn Cijen, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Chinez, președin
tele Comitetului popular al orașului 
Pekin, și J. Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

La miting au participat Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și alte persoane ofi
ciale, precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Pekin.

R. F, G. : Consecințele 
sporirii cheltuielilor militare

BQNN 26 (Agerpres). — Ministrul 
'de finanțe al Germaniei occidentale 
a anunțat că, ținînd seama de ra
portul între cheltuieli și venituri în 
bugetul federal pe anul în curs, este 
de așteptat ca actualul buget să se 
dovedească deficitar. In comunicatul 
Ministerului de Finanțe se arată că 
dezechilibrul este provocat de 
„cheltuielile extraordinare, în spe
cial, în domeniul militar“.

IZRAEL : 100 000 
de muncitori în grevă

TEL AVIV 26 (Agerpres). — ta 
25 decembrie a avut loc în Izrael o 
grevă generală de o oră, la care au 
participat 100 000 de muncitori. A 
fost întrerupt lucrul la 500 de între
prinderi din țară. Cauza grevei a 
constituit-o hotărîrea conducerii 
partidului de guvernămînt M.A.P.A.I. 
de a îngheța salariile muncitorilor, 
deși situația lor materială este din 
ce în ce mai proastă.
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Trupe coloniale engleze pe o șosea în apropierea orașului Seria 
(Brunei).

Un aspect de la demonstrația dij- 
mașilor care a avut loc zilele trecute 
la Pisa (Italia).

Ideea „asocierii*  unora din tinerele 
state africane la Piața comună da
tează încă dinainte de constituirea 
acestui bloc economic vest-european. 
Pe atunci s-a vorbit de crearea așa 
numitei „Eurafrica”. în urma pro
testelor înregistrate în țările respec
tive, proiectul „Eurafricii”. sub for
ma preconizată în 1952, a trebuit să 
fie abandonat. Dar în articolul 131 
al tratatului de la Roma, semnat la 
25 martie 1957, prin care s-a înfiin
țat Piața comună (sau Comunitatea 
economică europeană) se precizează 
că „statele membre sînt de acord 
să asocieze Comunității țările și 
teritoriile neeuropene care întrețin 
relații speciale cu Belgia, Franța, 
Italia și Olanda”.

Tratatul de la Roma preciza că 
prima perioadă de „asociere a țărilor 
de peste mări” este de cinci ani. 
Intrucît această primă perioadă 
s-a terminat, convenția privitoare 
la asociere a fost reînnoită, iar în a- 
cest scop un acord 
ajutor” pe termen 
fost parafat la 20 
Bruxelles. Acordul, 
căruia au luat parte 
ale Pieței comune și 18 țări africane 
foste colonii ’ —
Italiei, va fi 
fost ratificat

După cum 
care apar în țările africane, prin a- 
cest acord, puterile vest-europene 
intenționează ca, cu ajutorul Pieței 
comune, să-și mențină privilegiile în 
economia țărilor Africii. „Piața co
mună, arată ziarul „Al Kifah", care 
apare la Mogadiscio, capitala Soma
liei, este în fond o „nouă formă a 
vechiului imperialism". După cum 
se știe, scrie ziarul, Piața comună 
presupune exportul de alimente și 
materii prime din Africa în schimbul 
Importului de produse industriale fi
nite. 'Aceasta va duce la frînared 
progresului economic al statelor a- 
fricane, care este cu neputință fără 
dezvoltarea unei industrii proprii. 
Statele africane slabe economicește 
se vor pomeni inevitabil complet 
aservite de partenerii lor europeni.

Țările Africii, subliniază ziarul în 
încheiere, sînt datoare să facă co
merț cu întreaga lume, în special cu

PIERRE DANJOU

la

„de comerț și 
de cinci ani a 

decembrie la 
la elaborarea 
cele șase țări

ale Franței, Belgiei și 
semnat după ce va fi 
de țările participante, 
scriu numeroase ziare

statele socialiste, care doresc în mod 
sincer și dezinteresat să ajute țările 
slab dezvoltate în progresul lor eco
nomic". Clauzele acordului de 
Bruxelles îndreptățesc neliniștea opi
niei publice din tinerele state afri
cane.

Printre altele, acordul prevede alo
carea unui „ajutor” sub formă de 
împrumuturi și donații. Referindu-se 
la modul cum se intenționează să se 
repartizeze suma alocată drept „a- 
jutor“, ziarul tunisian „La Jeune A- 
frique" (Tînăra Africă) scria : „Re
partiția geografică a acestui ajutor 
depinde în bună parte de legăturile 
politice sau strategice pe care țările 
beneficiare le au cu țările europene". 
Subliniind un alt aspect, același ziar 
reamintea că este vorba de un „aju
tor condiționat“, care comportă pen
tru cei interesați obligația de a fo
losi creditele acordate exclusiv în 
țările de unde ele provin.

Cît privește destinația „ajutoru
lui“ oferit țărilor africane de Piața 
comună este grăitor următorul 
exemplu. Unul din organele ei a- 
nexe, „Fondul European de Dez
voltare” a aprobat în iulie și august 
1962 șaptesprezece proiecte de finan
țare destinate țărilor africane. A- 
ceste proiecte prevăd construcții și 
instalații ca drumuri, porturi, poduri 
și mijloace de comunicații. Toate 
acestea reamintesc metodele colo
niale, știut fiind că întotdeauna pu
terile coloniale s-au îngrijit mai ales 
de căile de comunicație, cu ajutorul 
cărora pot fi aduse în porturi mate
riile prime jefuite din colonii.

Grăitoare sînt și condițiile politice 
care însoțesc acest „ajutor”. Să men
ționăm, de pildă, pe cele prezentate 
de Germania occidentală. Delegatul 
său, secretarul de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe Lahr, a 
anunțat că R.F.G. va refuza să ra
tifice noua convenție dacă vreunul 
din cele optsprezece state africane 
va recunoaște Republica Democrată 
Germană. Acest exemplu spune 
mult despre felul cum se intențio-

nează să se îngrădească libertatea 
de acțiune țărilor africane vizate de 
aceste planuri.

Iată și alte fenomene caracteristi
ce legate de „asocierea” țărilor afri
cane la Piața comună. Departe de a 
scădea cum s-a spus inițial, prețu
rile au crescut neîncetat, (este vorba 
de produse importate). în Dahomey 
pînza de bumbac s-a scumpit între 
1958—1961, de la 175 la 325 de franci, 
înregistrînd adică o creștere a pre
țului de 90 la sută ; încălțămintea 
s-a scumpit cu 60 la sută ; zahărul 
cu 20 la sută. în Gabon se constată 
majorări ale prețurilor mergînd de 
la 30 pînă la 200 la sută. în Ciad, 
produsele fabricate s-au scumpit cu 
42 la sută.

Creșterea prețurilor la mașinile și 
îngrășămintele importate de țările 
africane este un fenomen gene
ral : 76 la sută pentru mașinile a- 
gricole ; 51 la sută pentru fosfați; 
58 la sută pentru mașinile-unelte.

Dar, în același timp, prețurile la 
produsele agricole africane destinate 
exportului au scăzut simțitor : cu 66 
la sută din 1954 pînă în 1960 la ca
cao; cu 29 la sută la cafeaua verde 
din Camerun; cu 28 la sută din 1950 
pînă în 1960 la nucile de cocos; cu 
17 la sută la arahidele din Nige
ria etc.

Oare nu sînt toate acestea me
tode tipic coloniale ? Noutatea con
stă doar în faptul că monopolu. 
rile franceze nu mai sînt de astă 
dată singurele beneficiare ; îm
preună cu ele participă monopolu
rile din celelalte țări ale Pieței co
mune în primul rînd R.F.G.

Buletinul oficial al ambasadei Re
publicii Malgașe (Madagascar), arăta 
recent că schimburile Republicii 
au crescut între 1956—1960 cu Repu
blica Federală Germană, Italia și 
Beneluxul ; bineînțeles cu aceleași 
caracteristici — sporirea importuri
lor și micșorarea exporturilor.

Monopolurile americane caută șl 
ele să obțină noi poziții pe piața 
africană. în 1956 investițiile particu
lare americane în Africa au totali
zat 287 milioane de dolari, iar în 1960 
ele au ajuns la 925 milioane de do
lari.

Africa 
siderată 
portant

continuă astfel să fie con- 
un cîmp de acțiune im- 
pentru capitalurile mo-

La sfîrșiful lunii trecute s-au încheiat 
la Londra lucrările conferinței în pro
blema noii constituții a teritoriului 
Nyassaland, protectorat britanic care 
intră în componenja Federajiei Rho
desia și Nyassaland. Reprezentanți
fricani, conduși de Hastings Banda, li
derul partidului Congresul Malawi, au 
obfinuf în cursul tratativelor unele 
concesii din partea 
glia a fost nevoită 
să acorde acestui 
teritoriu dreptul la 
autoguvernare nu 
mai tîrziu de luna 
februarie 1963. Cî- 
teva săpfămîni după conferinja de la 
Londra, Richard Butler, prim-minisfru 
adjunct al Marii Britanii, a anunfat că 
guvernul englez a hofărît să acorde 
Nyassalandului ieșirea din Federafia 
Rhodesiei și Nyassalandului. Data la 
care Nyassalandul va părăsi federajia 
nu a fost stabilită, Butler afirmînd că 
vor fi necesare tratative „îndelungate 
și dificile".

A început astfel o nouă efapă în 
lupta pentru libertate și independentă 
a poporului african din teritoriul Nyas-

Comentariul zilei

nopolurilor. In urma unor recente 
anchete a reieșit că, de pildă, în 
Gabon beneficiile societăților străine 
se ridică astăzi ca și în trecut la un 
nivel de 30—200 la sută.

După cum se vede, față de țările 
africane Piața comună joacă rolul 
unui colonialism colectiv. Ca urma
re, mizeria țăranilor și a muncito
rilor, în loc să se reducă după pro
clamarea independenței politice, se 
accentuează de la an la an.

Aceasta se datorește mai ales fap
tului că, potrivit condițiilor în care 
se acordă „ajutorul” furnizat de Pia_ 
ța comună, țările asociate din Africa 
sînt hărăzite să rămînă la starea de 
„sat mondial“, adică să fie furnizoa
re de materii prime ieftine, mai ales 
de produse tropicale și de bogății 
minerale și să nu tindă spre făurirea 
unei industrii proprii, pentru a con
suma produsele industriale din țările 
vest-europene.

Importul fără vamă al produselor 
agrare din amintitele țări africane 
în țările „celor șase” nu reprezintă 
nici o primejdie pentru acestea din 
urmă. Produsele pe 
zează țările africane 
rență mărfurilor 
Dimpotrivă exportul 
produselor industriale ale 
șase" spre tinerele state africane con
stituie o gravă primejdie pentru dez
voltarea industrială a acestor state.

Pentru a face față acestor a- 
menințări, conducătorii africani, ori 
cît de mare ar fi subordonarea lor 
față de „cei șase”, încearcă, sub 
presiunea exercitată de masele 
populare, să elaboreze mijloace de 
apărare. Este căutată o cale în di
recția creării unor piețe regionale 
independente, adică a unor piețe 
africane.

Dar, așa cum se vede și din artico
lele citate mai sus, în opinia publică 
din unele țări africane se consideră 
că unul din mijloacele cele mai bune 
pentru a rezista presiunii monopo
lurilor ar fi dezvoltarea fără discri
minări a comerțului internațional cu 
toate țările din lume, pe bază de 
egalitate și interes reciproc.

In general, existența sistemului 
socialist mondial și posibilitatea de 
a efectua cu țările acestui sistem 
schimburi avantajoase sporește ca
pacitatea tinerelor țări din Africa 
de a opune rezistență față de colo
nialismul ce a îmbrăcat forme noi 
și de a păși pe calea dezvoltării 
independente a economiei lor națio
nale.

saland (suprafața 125 000 km.p. ; 
populația — 2 900 000 de locuitori), 
încă din toamna anului 1953, cînd, în 
interesul prelungirii dominației colo
niale, a fost creată Federația Rhodesia- 
Nyassaland, populația acestui teritoriu a 
desfășurat o largă campanie de nesu
punere, cerînd cu hotărîre dreptul la 
autodeterminare și ieșirea din federa
ție. Pentru a înăbuși lupta africanilor, 

_ ____________ autoritățile coloniala 
au luat o serie de 
măsuri represive: 
decretarea stării ex
cepționale în 1959, 
arestarea a sute de 

pafrioți în frunte cu dr. Hastings Ban
da, interzicerea activității partidului 
Congresul Național African etc. Dar 
nici una din aceste măsuri nu au stăvi
lit lupta populației pentru, revendicările 
eh Autoritățile au fost nevoite să-l e- 
libereze pe dr. Hastings Banda, care 
a reînființat partidul sub numele de 
Congresul Malawi (după numele celui 
mai numeros grup do populație). In 
alegerile pentru Adunarea legislativă 
din toamna anului trecut, partidul Con
gresul Malav/i, care s-a prezentat în 
alegeri sub lozinca ieșirii din Fede
rație, a întrunit 99 la sută din voturi și 
a cucerit toate cele 20 de locuri în ca
mera inferioară. In total, în Adunarea

care le furni- 
nu fac concu- 
vest-europene. 
fără vamă al 

„celor

legislativă, Congresul Malawi a obți
nut 22 dm cele 28 de locuri.

Sub presiunea opiniei publice din 
Nyassaland, Anglia a consimțit în cele 
din urmă să înceapă tratative cu re
prezentanții populației din protectorat. 
Conferința recentă de la Londra a ho- 
tărît să se adopte o nouă constituție, 
în două etape. In prima etapă, care 
va frebir înfăptuită pînă în februarie 
1963, se va înlocui actualul consiliu 
legislativ cu un guvern ; problemele a- 
facerilor externe, apărării militare șt 
finanțele confinuînd să rămînă în com
petența guvernatorului englez.

Recunoașterea de către Anglia a 
dreptului populației din Nyassaland la 
autodeterminare a provocat o adîncă 
neliniște printre colonii albi din Africa 
Centrală, care se tem că și alte terito
rii afr icane ar putea să urmeze calea 
Nyassalandului. Ziarul francez „COM
BAT” scrie că „recunoscînd guvernului 
din Zomba (capitala Nyassalandului), 
dreptul de a se separa de Federafia 
Rhodesiei și Nyassalandului, Butler, 
prim-ministru adjunct în guvernul en
glez, creează un precedent care îl va 
împiedica să refuze guvernului african 
al Rhodesiei de nord dreptul de a urma 
acest exemplu".

Nu este de aceea 
ziar ca „Financial Times“, prezice 
„Anglia trebuie să se aștepte la o rup
tură inevitabilă ' — adică la destrăma
rea totală a instrumentului neocolonia
list, care este Federația Rhodesia și 
Nyassaland.

I. ALEXANDRESCU

de mirare că un
că-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Plata „Sctntell". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ee fao la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din Întreprinderi el lnatltutll. Tiparul» Combinatul Poligrafia Casa Sclntell


