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Broșura a apărut într-un tiraj de masă
(fotomontaj de M. Andreescu)

JJiitiinpinhuL 1963
Revelioanele minerilor

O raită prin magazine

construcției socialis- 
gresul al Ill.lea al

Expuneri făcută ia ședința solemnă 
a Marii Adunări Nationale 
— 29 decembrie 1962 —

La revedere 1 Anul acesta serbăm Revelionul în 
munți (fotografia din stingă). Cetățeni din orașul co
piilor (fotografia de sus).«

® Demostene 
Botez — Priveliș
tea plină de soare 
(pag. 3-a).

o Nicuță Tănase
— La drum cu 
Moș Gerilă (pag. 
3-a).

o Victor Vîntu
— Scurtă prefață 
la revelion (pag. 
3-a).

o Boris Polevoi
— Cînd orologiul 
turnului Spasski 
va bate miezul 
nopții... (pag. 5-a).

gazinele. La Iași, 
lui de stat s-a lărgit numai in 1962 
cu peste 40 de magazine textile și a- 
limentare, deschise la parterul noi
lor blocuri de locuințe. In unele uni
tăți de desfacere s-au înființat ra
ioane noi — în special pentru jucă-

In orașele Ploiești, Bu
zău, Cîmpina, Tîrgoviște 
și altele s-au dat în folo
sință anul acesta . blocuri 
de locuințe cu 1 675 apar
tamente. Au fost construi
te de asemenea școli me
dii noi la Ploiești cu 24 săli 
de clasă, la Băicoi și Brea
za cu cite 16 săli, la Slă- 
nic, Cîmpina, Sinaia și 
Bușteni.

meroase gospodării colective vor 
sărbători într-un cadru festiv pe co
lectiviștii fruntași. Revelioane ale 
colectiviștilor se organizează în pes
te 200 de gospodării colective din re
giunea Ploiești. Colectiviștii din 
Pocreaca, raionul Iași, au hotărît să 
petreacă noaptea de Anul Nou îm
preună, organizînd la căminul cul
tural o masă comună, urmată de 
dans, urări și momente vesele. In sală 
au și fost montați doi brazi falnici, 
frumos împodobiți. Orchestra cămi
nului cultural și 14 fluierași pregă
tesc programul artistic.

Pregătiri inten- 
se în vederea Re- 

gjTf velionului s-au fă- 
cut și în satele din 

M toate regiunile ță- 
pfei) rii., In regiunea 

București, în peste 
200 de cămine cul

turale, brigăzile artistice de agita
ție, echipele de dansuri, tarafurile, 
soliști vocali și instrumentiști, reci
tatori pregătesc programele artistice 
ce vor fi prezentate în fața colecti- 

t. Se

Și-acum la drum, să împărțim urările de Anul Nou,

IAȘI (coresp. 
„Scînteii"). — Pe 
străzile orașului 
domnește atmosfe
ra specifică sfîrși- 
tului de an. Foar
te animate sînt în 
aceste zile și ma- 

rețeaua comerțu-

PETROȘENI (coresp. „Scînteii"). 
La cluburile minerilor din Lupeni, 
Uricani, Vulcan și Petrila, în lo
caluri și la cabanele din .munți 
își por petrece noaptea de Anul 
Nou peste 2 000 de familii de 
mineri. Formații de muzică ușoară, 
tarafe, numeroase brigăzi artistice 
vor prezenta programe precum și 
tradiționalele plugușoare minerești. 
Sute de mineri vor întîmpina noul 
an la cabanele Straja și Cîmpu lui 
Neag, iar la cabana Rusu, minerii se 
vor întîlni cu siderurgiști hunedoreni 
și cu numeroși oameni ai muncii din 
Craiova și București. S-au făcut pre
gătiri și în 11 localuri ale I.A.P.L., 
unde își vor da întîlnire în noaptea 
de Revelion numeroase familii de 
oameni ai muncii din Valea Jiului.

fost cons-
17 spitale, 
sanitare a

nerpf,,:
soarta sa, Romînia a 
ani sub soarele Repp 
format. într-o țară 1 
conf-Stri-e ?i ascult4 
continua dezvoltare’ 
P Isează viguros în1 
cial-eulturală. UzF 
moderne, noile soi 
tot mn-eCtriCe' gosi 

puternice locuințe care î •’ 
sețează orașele, aș? . 
tura și învăfămînf arta și 

toate arată ce forțc

mutat în ultimele zile în lo
cuințe noi și în celelalte ora
șe și centre muncitorești din 
regiune. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, în 
regiune 2 200 de apartamen
te noi și-au primit locatarii.

toare si n același timp, profund 
realiste ’le planului pe 1963. Față 
de preværile planului de Șase ani, 
valoare- producției industriale pla
nificat? pentru 1963 este mai mare 
cu apaPe 9 miliarde lei — pro- 
ductișCroscÎHtl cu Peste 12 la sută 
jn ceparație cu anul 1962 — iar 
jn u;le ramuri de bază, cum sînt 
incjvria siderurgică, a construcții
le mașini, industria lemnului, 
pr,ucția va fi la nivelul prevăzut 
îpilanul șesenal pentru sfîrșitul a- 
Dui 1964. Fără îndoială că, 
uncind mai departe cu hărnicie și 
rguință, introducînd în producție 

ahnica cea mai avansată, luptînd 
,cu elan pentru sporirea productivi, 
tații muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produ
selor, oamenii muncii’vor traduce în 
fapt obiectivele planului pe 1963.

Poporul nostru este conștient că 
mărețele înfăptuiri care au schimbat 
radical înfățișarea țării și traiul oa
menilor muncii se datoresc faptului 
că în fruntea sa se află un aseme
nea conducător încercat cum este 
partidul nostru care, credincios atot
biruitoarei învățături marxist-leni" 
niste, mai unit, mai puternic ca ori- 
cînd, urmat cu încredere și hotărîre 
de mase, ne călăuzește spre un viitor 
fericit.

Nu există om în întreaga lume 
care acum, în pragul noului an, să 
nu-și pună întrebarea: ce va aduce 
1963 pentru cauza, atît de scumpă 
inimilor omenești, a păcii pe planeta 
noastră ?

Tabloul lumii contemporane este 
caracterizat prin creșterea continuă 
a forței și influenței sistemului mon
dial socialist — factor hotărîtor al 
dezvoltării mondiale — prin proce
sul de prăbușire a colonialismului, 
de adîncire a contradicțiilor ineren
te sistemului capitalist, care a in
trat într-o nouă etapă a crizei sale 
generale. Trecem pragul noului an 
cu optimismul și încrederea pe care 
ni le inspiră faptul că forțele păcii 
din lumea întreagă continuă să se 
dezvolte și să se consolideze, că 
stă în puterea lor să preîntîmpine o 
nouă conflagrație mondială. Lichida
rea situației periculoase din Marea 
Caraibilor, care adusese omenirea la 
un pas de catastrofa termonucleară, 
a confirmat această realitate a vre
mii noastre, constituind o victorie a 
rațiunii. întreaga omenire aprobă și 
sprijină poziția Uniunii Sovietice, - 
datorită căreia a fost salvată pacea 
lumii, au fost apărate cuceririle re
voluționare ale Cubei și independen
ța ei de stat.

Recentele evenimente au demon
strat odată mai mult că omenirea 
este hotărîtă să nu se lase împinsă 
în vîlvătăile unui incendiu nuclear, 
că realitatea contemporană impune, 
ca singura alternativă a războiului 
nuclear, necesitatea coexistenței paș
nice. înțelegerea intereselor celor 
mai arzătoare ale umanității, a nă
zuinței popoarelor spre o pace trai
nică, cere din partea tuturor gu
vernelor și conducătorilor de state 
un înalt spirit de răspundere, chib
zuință și perseverență pentru a re
zolva pe calea tratativelor toate pro
blemele litigioase, în orice parte a 
lumii. Chezășia puternică a apără
rii păcii constă în unitatea indisolu
bilă a țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor păcii și progresului.

Profundele transformări care au 
avut loc în ultimii ani în țara noa
stră, strălucitele succese ale poporu
lui romîn în toate domeniile econo
miei și culturii, activa manifestare 
a Republicii Populare Romîne în 
toate problemele fundamentale ale 
politicii externe au determinat spo
rirea prestigiului țării noastre pe 
arena internațională. Piatra unghiu
lară a politicii externe a statului 
nostru este prietenia, alianța și co
laborarea frățească cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialiste, 
întărirea necontenită a unității lagă
rului socialist, solidaritatea și spriji
nirea hotărîtă a mișcării de elibera
re a popoarelor, dezvoltarea relații
lor de colaborare cu toate țările, 
indiferent de sistem politic, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Liberi și stăpîni pe destinele lor, 
oamenii muncii din patria noastră 
intră pe porțile noului an cu mîn- 
drie și încredere în viitor, conti- 
nuînd neabătut, sub înțeleaptă că
lăuzire a partidului, mersul lor avîn- 
tat spre culmi tot mai înalte de pro
pășire și prosperitate.

LA MULȚI ANI, TOVARĂȘI !

nostru pășește în cel 
n al Republicii cu 

a bbține noi realizări în 
obiectivelor mobiliza.

rii, dulciuri și pentru obiecte de ga
lanterie mult solicitate. Numai în 
ultimele trei zile s-au vîndut în ma
gazinele lașului aproape 10 000 de 
paltoane și costume pentru bărbați 
și copii, peste 1 200 000 metri țesături 
de.bumbac, 100 000 de perechi de 
mănuși, ciorapi, fulare, însemnate 
cantități de încălțăminte de iarnă, 
jucării,’articole pentru împodobit 
Pomul de iarnă. Mulți cetățeni își 
cumpără aparate de radio, televi
zoare etc. S-au organizat în aceste 
zile și numeroase expoziții cu vîn- 
zare în sectorul produselor, indus-, 
triale și alimentare.
Cabanele își așteaptă oaspeții

în noaptea aceasta, pe întreg i- 
irinsul țării, milioane de cetățen&i 

patriei noastre, tineri și vîrstEi, 
muncitori, țărani, intelectuali, or 
saluta cu bucurie, în clinchet cna_ 
lin de pahare și cînțece vesele, a- 
rea pe lume a noului născut — 
1963. Este în firea oameniloisa 
treacă hotarul dintre ani cu iniile 
pline de lumina speranței. Anii pn- 
strucției socialiste au transfonat 
speranța în încredere profunda 
dită pe temelia solidă a n’" 
obținute, pe convingerea 
fie'- .e; an nou c_t_ _ ~‘

acest an au fost electrificate aproa
pe 50 de localități din regiune. Pen
tru ocrotirea sănătății au 
truite în satele regiunii 
Numărul circumscripțiilor 
crescut din 1955 și p-înă acum cu 53, 
iar cel al punctelor sanitare cu 22. 
La Făurei, însurăței și Bujor au fost 
construite policlinici noi. utilate cu 
aparatură modernă. A crescut mult 
și numărul caselor de naștere, ele 
ajungînd în prezent la 138.

Aproape că nu există sat, fie el 
cît de mic, în care să nu se fi cons
truit în acești ani case noi. Totali- 
zînd numărul locuințelor construite 
la sate în ultimii 10 ani se ajunge la 
cifra de peste 60 000.

tori de la Teatrul de Stat din Bra
șov, Teatrul muzical „Gheorghe 
Dima" și Teatrul de Estradă. For
mațiile artistice ale cluburilor mun
citorești de la Uzinele de tractoare 
și de la cele de autocamioane vor 
prezenta și ele programe artistice 
pentru oamenii muncii veniți să-și 
petreacă Revelionul.

Plugușoarele colectiviștilor

In Editura politică au apărut :

GH. GHEORGHIU-DEJ
Articole și cuvîntări 1961 —1962

BRAȘOV (CO- 
resp. „Scînteii") 

OSaKA--1' ' j — întreprinderea 
"j stațiunilor de o- 

,v‘ ® -JL dihnă din Predeal viștilor în noaptea Anului Nou. 
Ajr rSJT T.A.P.-Carpați fac repetiții și pentru plugușor. Nu-

au aprovizionat
J cabanele din mun

ții Bucegi cu tot ce e necesar ser
bării Revelionului. La cabanele Trei 
Brazi, Cristianul Mare, Capra Nea
gră și altele, sălile vor fi împodobi
te sărbătorește. La Poiana Brașovu
lui, în fața hotelului sporturilor, se 
împodobește un brad înalt de 50 de 
metri, iar pe alela care duce la ho
tel, pe o distanță de cîteva sute de 
metri, s-au instalat becuri multico
lore. Pentru cei ce vor petrece reve
lionul la Predeal și la Poiana Bra
șovului s-au alcătuit programe dis
tractive, care vor fi susținute de ac-

A XV-a aniversare 
a Republicii Populare Romîne

Vechile statistici arată că aproa
pe jumătate din populația satelor și 
comunelor care formează actuala 
regiune Galați era neștiutoare de 
carte. Astăzi, în satele regiunii 
funcționează 672 de școli elementare 
și medii. Pentru colectiviști și-au 
deschis porțile peste 800 de cămine 
culturale și case de citit etc., 783 
de biblioteci cu aproape 1 800 000 
de volume. Dacă în 1948 existau în 
satele regiunii doar 17 cinemato
grafe, astăzi numărul lor se ridică 
la 210. In 1944 erau electrificate în 
regiunea Galați doar două sate. In 
momentul de față colectiviștii din 
aproape 200 de sate și comune au 
lumină electrică în case. Numai în

BACĂU (coresp. „Scîn
teii“).— Zilele acestea, la 
Bacău, un nou bloc de lo- 
cuinje, cu 30 de apartamen
te, și-a primit locatarii. Prin
tre aceștia se numără strun
garul Emil Cișcovschi, de la 
întreprinderea de reparații 
și transporturi auto, Ion Va- 
silescu, muncitor la între
prinderea de industrie loca
lă „23 August“, maistrul 
Gheorghe Trifănescu, de 
la întreprinderile comunale, 
medicul V. Udrescu, șeful 
laboratorului spitalului unifi
cat de adulji, și alții. în a- 
cesf an, la Bacău, au fost 
date în folosință 604 apar
tamente. Multe familii s-au

: "ifiă-
realiz ilor

„.„o___ fernț că
■ .e. an nou este o nouă tiaptă 

. drumul ascendent al făuririunei 
vieți tot mai bune, mai fericii

Ultimele zile ale lui 1962 s-a des
fășurat în atmosfera insuflata ? 
unei mari sărbători — împlinea 
15 ani de la evenimentul măîț o ' 
istoria patriei, proclamarea Rpur 
cii Populare Romîne, care 
în fața poporului nostru cale 1 „ 
dării pentru, totdeauna a 
omului de către om, calea ,
depline a socialismului îu]ui 
și sate. Expunerea tofcința 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. $jnaie 
solemnă a Marii Adunări jn_ 
constituie un minunat bi|n anij 
făptuirilor poporului ron c+ivele 
Repub';-“’ zuSravind pr L tării 
^..Amoase ce se deschid / ■ •X
aoastre și trasînd sarcir ,
oamenilor muncii în lv « P . 
Worirea mai departe .nei s0" 
jähste Așa cum s-a aÆ3n-eF“l

iii, s-a trans- 
lUntată, cu o 

; ă socialiste, în 
p țară în care 
!eaga viață so- 

x51e și fabricile 
Te, mine și cen- 
jdăriile colective 
’hoile cartiere de 

înti^és? f, înfrumu- 
- - lamintele de cul- 

' " 1 sănătate
___ ,ca forțe creatoare 

grandioase dobîncl:?te un P°P°r care 
a scuturat jueul capitalist și este 
stapîn pe bogățiiR tării“-

Oamenii mune-K tara noastra 
au toate terne?fe»fîî: ?ă-și ia rămas 
bun de^’r-iă anul vfil cu satisfacția 
dator ,/ei îndeplinit cu? bucuria re- 

.«ațelor însuflețire dobîndite în 
xpta pentru desarșirea construe.

ției .socialiste. Ințreună cu depu
tății Marii Adună Națională, care 
au aplaudat cu eiiiziasm vestea în
deplinirii, la 24 »cembrie, a pla
nului de stat pe 1962 pe ansam. 
blul industriei, îrregul nostru po
por salută și felită eroica clasă 
muncitoare, pe td muncitorii, teh
nicienii, inginerii industriei noastre 
care au obținut æastâ remarcabilă 
realizare. Roadelepoliticii economi
ce a partidului nștru sînt ilustrate 
elocvent de fapt; că în 1962 pro
ducția globală a îdustriei a fost de 
aproape opt ori tai mare decît în 
primul an după nstaurarea Repu
blicii.

Anul care a fecut a fost anul 
izbînzii socialismlui la sate. Țără
nimea noastră ^lectivistă încheie 
acest an cu bunțrezultate; produc
ția agricolă acosră în întregime 
consumul populăei în continuă 
creștere și celelite nevoi ale eco
nomiei naționale Rezultatele obți
nute au demonslat grăitor superio
ritatea și mari? posibilități ale a- 
griculturii socialite.

Pe baza contiuei dezvoltări a 
economiei, veniti național a fost a_ 
nul acesta de 4, ori mai mare de
cît în 1948. Locințele noi în care 
s-au mutat zeci de mii de familii, 
majorările de searii din ultimii ani, 
fondurile însemate alocate pentru 
acțiuni social-ctturale reflectă gri
ja statornică a partidului, și statu
lui pentru contnua îmbunătățire a 
traiului celor cemuncesc.

Tn succesele top —lui nostru pe 
' tărîmurileeconfimiei și culturii 

'indește mrea forță a orîndui- 
Ti. ocialiste, ninunatele capacități 
ale poporului jescătușat din robia 
capitalistă, con'tructor entuziast al 
vieții noi.

Temelia traiilcă pe care o consti
tuie realizările primei jumătăți a șe_ 
senalului arată.'că mărețul program 
de desăvîrșire 
te trasat de Co 
partidului se îifăptuiește cu deplin 
succes. Poporu 
de-al 16-lea 
hotărîrea de a 
îndeplinirea
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UN SIMPLU GHID
Ä apărut în aceste zile o carte des

pre București, Nu este o cronică și 
nici un roman, nu e o culegere de re
portaje și nici de fotografii, ci un 
simplu ghid pe care Editura Meridiane 
11 oferă cititorului, o călăuză pentru 
cei ce vor să cunoască frumusețile și 
monumentele orașului, traseele trans
portului în comun, zeci și zeci de a- 
drese utile etc.

Desigur, ar ii greu de presupus ca 
lectura unui ghid să emoționeze pe 
cineva. Cronicari din alte vremuri și 
romancieri contemporani, poeți și pic
tori au zugrăvit Bucureștiul în zeci și 
sute de imagini vii și impresionante, 
de la străvechiul pod al Mogoșoaiei 
pînă la atelierele Grivffei revoluțio
nare, de la figura de luptător vizio
nar a lui Bălcescu, pînă la chipul con
structorului suit pe schelele unui 
bloc-turn. Și totuși, răsfoind acest ghid 
ve(i descoperi printre atîtea indicații, 
adrese și fotografii, căldura inimii și 
pasiunea autorului. Este un autor cu 
mii și mii de nume, un autor prodi
gios care sçrie cu compasul și mis
tria, ca uriașii din poveste, pe coli de

Una din podoabele arhitectonice apărute în peisajul bucureștean în 1962 — Pavilionul central al Ex
poziției economici naționale.

Capitala are primul său cinepanoramic. Sala „Patria" a lost complet renovată și amenajată în acest scop

Din materiale plastice Un film documentar antimonarhic
Dacă pînă în ană puterii populare, 

în țara noastră se fabricau doar cîteva 
obiecte din bachelifă și aminoplasf, as
tăzi industria de materiale plastice rea
lizează numeroase produse cu cele mai 
diverse utiliză'i. Colectivele fabricilor 
de prelucrare a materialelor plastice au 
realizat în 1962 peste 200 de sortimente 
noi din polietilenă, polisfiren, policlo- 
rură de vinii, bachelifă.

Pentru sectorul de construcții se rea
lizează pardoseli dure sau semielastice, 
pardoseli din dala sau covoare în dife
rite culori, acoperiri de pereți cu plăci 
din material plastic etc. Se fabrică de 
asemenea un sortiment variaf de con

Umbră și lumină

kilometri pătrați, cartea Bucureștiului 
de azi.

Există în primele pagini ale acestei 
cărți două imagini care ne invită la 
meditație. Prima reprezintă hrisovul 
lui Vlad Țepeș, care pomenește pen
tru prima oară de „Cetatea București
lor" ; a doua surprinde o horă dez
lănțuită, o horă a bucuriei, prima 
horă încinsă pe pămîntul Republicii 
Populare Romîne. De prima imagine 
ne despart 503 ani, de cea dem doua 
ne despart doar 15 ani ! Răsioiți mai 
departe filele cărții și vefi vedea ce 
au însemnat acești 15 ani în viafa de 
cinci secole a Bucureștiului,

Un ghid nu se poate substitui lite
raturii, un ghid descrie cu precizie, 
bazat pe documente, hărfi și fotogra
fii, imaginea exactă a orașului. Fără 
să ignoreze monumentele și vesti
giile trecutului, ghidul Bucureștiu
lui apărut acum ne dezvăluie, fără 
metafore și figuri de stil, ci doar 
prin adrese, imagini și cifre, un ade
văr impresionant : orașul cu cinci 
veacuri de istorie în spate este un 
oraș tînăr.

ducte, izolații, cabluri, tuburi și acceso
rii de îmbinare.

O largă utilizare au materialele plas. 
fice în Industria electrotehnică. Numai 
pentru aparatele de radio se produc 
azi peste 100 de piese din polietilenă 
și polisfiren, iar la fabricarea frigide
rului „Fram” sînt folosite 18 piese din 
material ■ plastic. Pentru industria con
structoare de mașini se realizează de 
asemenea numeroase piese și repere, 
profile și tapițerii, volane ș.a.

Din mase plastice se fabrică și o se
rie de articole ca : ambalaje pentru in
dustria de medicamente, huse pentru 
motociclete, haine și pelerine de 
ploaie, diverse articole de uz casnic.

Să deschidem cartea la capitolul 
„Unități industriale". Vom afla aici că 
volumul producției industriale a ora
șului București depășește cu 20 la 
sută întreaga producție din 1938 a in
dustriei Romîniei și că în perioada 
1950—1961 numărul muncitorilor din 
industria socialistă a orașului a cres
cut de la 110 679 la 210 089. Apoi, a- 
dresele sau fotografiile unor unități 
industriale, creafie a regimului demo
crat-popular : Uzinele „Tudor VJadi- 
mirescu", Uzinele de mașini agricole 
„Semănătoarea'’ „Electronica'', Com
binatul pentru industrializarea lemnu
lui „Pipera", Fabrica de mase plasti
ce „București", Fabrica de produse 
lactate și multe altele.

Să răsfoim capitolul „Instituții de 
învățămînt". De la școlile noi din 
Floreasca sau Ciulești și pînă la com
plexele sociale pentru studenți de pe 
B-dul 6 Martie, Splaiul Independentei, 
ghidul oglindește dezvoltarea învăță- 
mîntului în Capitala patriei noastre. 
Să dăm doar cîteva cifre. Dacă în 
anul școlar 1938—1939 erau în Bucu
rești 13 facultăfi cu 17 791 studenfi,

Dumjnieă dimineața a avut loc la 
cinematograful „Patria“ din Capi
tală premiera filmului documentar 
„Coroana sfărâmată“. Realizat pe 
baza unor materiale ale Arhivei na
ționale de filme, Academiei și Băn
cii R. P. Romîne, filmul este un 
pamflet antimonarhic, care înfăți

CLUJ Unități șî servicii noi
CLUJ (coresp. „Scînteii”). — Uni

tățile cooperației meșteșugărești din 
regiunea Cluj au efectuat în acest 
an prestări de servicii către popu
lație, al căror volum depășește cu 
peste 24 400 000 lei pe acela de anul 
trecut. Au fost înființate 92 de uni
tăți noi și noi forme de deservire, 
cum sînt: tricotaje la comandă la 
Turda, Gherla, Zalău, Aiud, Bistrița, 
încălțăminte ortopedică de comandă 
la Cluj și Turda, centre de blănă. 
rie la Bistrița și Cluj. La cererea 
populației, au mai luat ființă ate
liere de reparare rapidă a îmbrăcă
mintei, de întreținere a instalațiilor 
tehnico-sanitare.

Bogată acSsvstat© culturală
Ansamblu artistic de amatori

Din inițiativa comitetului pentru cul
tură și arfă, a consiliului local al sindi
catelor, în orașul Oradea a luat ființă 
recent un ansamblu artistic de amatori 
care reunește peste 200 de muncitori, 
tehnicieni și funcționari din întreprin
derile și instituțiile din localitate.

Noul ansamblu artistic orădean cu
prinde formații de cor, dansuri, soliști 
vocali și instrumentiști și o brigadă 
artistică de agitație.

Filmul Ia sate

în 92 de localități din regiunea Cri- 
șana, prima etapă a festivalului fil
mului pentru sate a prilejuit interesante 
acțiuni cultural-arfisfice. în holul cămi
nului cultural din Uileacu de Beiuș a 
fost expus un panou cu portretele frun
tașilor gospodăriei colective. In sa
tul Dieci, raionul Gurahonț, în cadrul 
festivalului filmului s-a organizat și o 
expoziție agricolă locală.

Pînă în prezent, la festivalul filmu
lui pentru sate din regiunea Crișana, 
au participat peste 80 000 de spectatori. 

în 1961-1962 Capitala avea 50 de fa
cultăți cu 41 486 studenfi,

Dar expozițiile, sălile de spectaco
le, casele de cultură? Alățuride cîte
va muzee și expoziții vechi, tinerețea 
orașului se impune aici cu impetuo
zitate. Sala Palatului R. P. Romîne, 
Pavilionul central al Expoziției e- 
conomiei nationale, Teatrul de Operă 
și Balet, Circul de Stat, ca să folosim 
doar cîteva exemple, vin să ilustreze 
concepția, frumusețea și (limensiunile 
socialismului.

Și haidefi să parcurgem, Ia invita
ția' ghidului, cîteva din arterele prin
cipale ale Bucureștiului. In numai 
cîfiva ani, peisajul dezolant al peri
feriilor de odinioară a fost înlocuit cu 
imaginea plină de farmec a noilor 
cartiere. In sudul orașului, ne vor 
întîmpina noile cartiere de blocuri 
din Pieptănari și de pe șoseaua Giur
giului, în cartierul Cotroceni, în 
preajma Gării de Nord și pe Calea 
Grivifei, în cartierul Giuleștj, ni se 
oferă priveliștea modernă a com
plexelor de locuinfe, cu blocuri-turn 
și perspective largi, cu magazine 
mari și ia/ade luminoase.

Dacă vom străbate, chiar numai cu 
gîndul, itinerariile pe care ni Ie pro
pune ghidul, vom observa cit de mul
te sînt construcțiile, cartierele, stră
zile, uzinele pe care ar putea sta scris, 
ca în fotografiile din ziare : „Născut 
în anii Republicii". Să nu ne mire deci 
faptul că în acest ghid al Bucureștiu
lui lipsesc totuși cîteva adrese și in
dicații utile. Nu vom găsi în paginile 
volumului adresa Întreprinderii de 
piese de radio și semiconductori-Bă- 
neasa, a Fabricii de obiecte sanita
re din porfelan, a școlii de 8 ani nr, 
75 din noul cartier Balta Albă, nici 
imaginea magazinelor din piața Chi
brit șl nici indicația că cinematogra
ful „Patria" are ecran panoramic. 
Pentru că toate acestea au devenit 
realități în timp ce cartea se afla sub 
tipar ; pentru că zi de zi, lună de lună, 
orașul se transformă. Autorul cu mii 
și mii de nume creează mai departe, 
cu inspirație și pasiune, pregătind 

pentru anul următor o altă „ediție" a 
Bucureștiului, cu mii de apartamente 
noi, cu noi construcții care fac din 
Capitala patriei noastre un oraș tot 
mai tînăr și mai frumos, un puternic 
centru industrial și cultural în plină 
dezvoltare, un oraș al muncii, al crea
ției, al socialismului.

PAUL DÏACONESCU

șează aspecte din activitatea politică 
și de afaceri antipopulară a monar
hiei de Hohenzollern.

Filmul este realizat de studioul ci
nematografic „Alexandru Sahia” în 
regia lui Mircea Popeșcu, cu un text 
de Eugen Mândrie.

(Agerpres)

Tot anul acesta a intrat în func
țiune un complex de deservire la 
Turda.

Ținînd seama de necesitățile cres- 
cînde ale populației, sînt în curs de 
construcție 3 complexe mari de de. 
servire în orașele Năsăud, Gherla, 
Cluj și altele, mai mici, în cartie
rele Dîmbu Rotund și Gheorghjeni 
din Cluj.

La Uniunea regională a coopera
tivelor meșteșugărești se studiază 
noi posibilități de lărgire a gamei 
de servicii și a rețelei de unități în 
numeroase centre ale regiunii.

La bibliotecă

Cele 1 197 biblioteci publice, șco
lare, de întreprinderi și instituții din 
orașele și satele regiunii Crișana au 
numărat în acest an circa 300 000 de 
cititori.

în cinstea celei de-a XV-a aniversări 
a proclamării R.P. Romîne, biblioteca 
regională a organizat un ciclu de 
manifestări culfural-artisfice pe te
mele „Cele mai îndrăgite poezii și 
cînfece despre țara noastră“, „Viața 
nouă oglindită în cînfecele populare".

Biblioteca regională a organizat, de 
asemenea, seri literare în întreprinderi, 
instituții și la safe pe tema „Te slăvim, 
Republică dragă“.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

Numărul următor al ziarului 
nostru va apărea miercuri 

2 ianuarie 1963.

Cupa „A lö-a aniversare 
a R. P. Romîne“

Numeroși amatori de sport au ur
mărit sîmbătă și duminică pe diferi
te baze sportive din Capitală ulti
mele întreceri ale competițiilor pen
tru cupa „A 15-a aniversare a Repu
blicii Populare Romîne“.

în sala dinamo au fost desemnate 
echipele cîștigătoare ale turneului de 
volei. în competiția feminină, for
mația Rapid a furnizat o mare sur
priză învingînd cu 3-0 (15-12 ; 15-11; 
15-13) echipa Dinamo. Trofeul rezer
vat echipplpr masculine a revenit, 
de asemenea, echipei clubului Rapid 
care a învins în finală cu 3-1 
(16-14 ; 5-15; 15-9; 15-12) echipa Di
namo.

Duminică dimineața în sala Giu- 
lești au avut loc finalele competi
ției de baschet. Echipa feminină a 
clubului Rapid a dispus cu 68-38 
(31-18) de Știința, cucerind primul 
loc. Campioana țării, Steaua, a cîș- 
tigat turneul masculin învingînd în 
finală cu 66-60 (33-32) echipa Dina
mo Buourești.

Concursul de popice s-a încheiat 
cu un frumos succes pentru repre
zentanții clubului sportiv Unirea : 
Erika Arion și Constantin Rudău 
care au totalizat cel mai bun punc
taj. (Agerpres)

In cîteva râM
Al doilea meci dintre echipele selec

ționate de hochei pe gheață ale R. D. 
Germane și U.R.S.S. s-a disputat sîmbătă 
seara la Berlin. Din nou victoria a reve
nit hocheiștilor sovietici cu scorul de 
8—1 (3—0| 3—tOj 2—1). După cum s-a 
anunțat, primul meci fusese cîștigat de 
echipa U.R.S.S. cu 10—0.

Tradiționalul cros internațional de la 
Rabat a revenit la această ediție belgia
nului Maree Van de Wattyne, care a 
parcurs 4,600 km în 15’ 16” 6/.10. El a fost 
urmat de Bouchta (Maroc) cu același timp 
și de campionul european în proba de 
3 000 m obstacole, belgianul Gaston 
Roelantș — 15'27” 7/10. Rhadi (Maroc) a 
ocupat locul 4 cu 15’45” 5/10, iar ceho
slovacul Salinger locui 6 în 15'54” 5/10.

In prima zi a competiției internaționale 
de baschet pentru cupa „Lantin” echipa 
orașului Zagreb a terminat la egalitate 
54—54 cu Wroclav (R. P. Polonă), iar A. S. 
Liège a întrecut cu 57—55 echipa Istanbu- 
lului,

în urma tradiționalului referendum, ti
tlul de cel mâi bun sportiv maghiar pe 
anul 1962 a fost atribuit luptătorului 
Imre Polyak, care la Toledo (S.U.A.) a 
cucerit pentru a treia oară centura de 
campion mondial. Halterofilul Gyozo Ve
res s-a clasat pe locul doi, urmat de atle
tul Gyula Zsivotski, campion și record
man al Europei la aruncarea ciocanului. 
La feminin, titlul a revenit înotătoarei 
Martha Egervary. Pe echipe primul loc 
a fost ocupat de reprezentativa de polo 
pe apă a țării, campioană europeană la 
Leipzig.

*

Astă seară pe străzile orașului Sao 
Paulo se va desfășura tradiționala com
petiție de cros. La actuala ediție partici
pă peste 300 de atleți reprezentînd 12 țări.

Competiția se află la cea de-a 38-a edi
ție. Recordul probei este deținut de 
Manuel Faria (Portugalia), care a parcurs 
7,600 km în 21'37” 4/10. Favoritul nr. 1 
al probei este argentinianul Osvaldo 
Suarez. El a mai cîștigat pînă acum de 
trei ori această competiție. Pe lista parti- 
cipanților figurează o serie de atleți va
loroși ca Salonen (Finlanda), Cervan 
(Iugoslavia), Ambu (Italia), Alonsius 
(Belgia) și alții.

*

După turneul cîștigat la München, e- 
chipa iugoslavă de handbal în 7, Borac 
Banja Luka, a susținut un meci cu echi
pa selecționată a orașului. Handbaliștii 
iugoslavi au terminat învingători cu sco
rul de 20-11 (12-3).

La rac^ 
și pe micul]

Ultima zi a anului 1962. Pretutindeni, 
în orașele și satele patriei, oamenii 
muncii fac ultimele pregătiri pentru ca 
Revelionul să fie cîf mai reușit. Pentru 
această seară, și lucrătorii Radio-tele- 
viziunii au alcătuit din timp un program 
bogat. Pe micul ecran, programul in
titulat ,Revelionul televiziunii“ începe 
la orele 21 și continuă pînă la 2—2,30 
noaptea. După tradiționalul „Plugu- 
șor", vor alterna momente vesele, de 
muzică ușoară și populară, arii ș) sce
ne din operete, Iși vor da concursul 
cunoscuji artiști ai scenei noastre prin
tre care : Virginica Romanovski, Marcel 
Anghelescu, Ion Dacian, Ninefa Guști, 
Victoria Mierlescu, artiști emerifi. Florin 
Scărlăfescu, Dem. Savu, Nae Roman, 
Mircea Crișan, Horia Șerbănescu, Radu 
Zaharescu, Bimbo Mărculescu, Ion An- 
fonescu-Cărăbuș, Horia Căciulescu etc.

Avînd ca dirijori pe Victor Predescu 
și Nicu Stănescu, în fafa micului e- 
cran vor apare, interpreiînd melodii 
populare, orchestra și soliștii Aurelia 
Făfu-Rădufu, Șfefania Ivan, Maria Pie- 
traru, Șfefania Rareș, Maria Butaciu, A- 
driana Codreanu, Ion Cristoreanu, Ion 
Bogza. Melodii de muzică ușoară vor 
fi interpretate de Gigi Marga, Margareta 
Pîsiaru, Luminifa Cpsmin, Svetlana Pe-

i

Turneele unor artiști străini în țaa noastră
Pentru luna ianuarie, O.S.T.A. a 

perfectat o serie de turnee ale unor 
artiști străini care vor merge în mai 
multe localități din țară.

In prima parte a lunii ianuarie so
sește în tară pianistul iugoslav Dușan 
Trboyevic. El va participa ca solist 
la o serie de concerte date de orches
trele simfonice din Sibiu și Timi
șoara.

Artista emerită cehoslovacă, Maria 
Tauberova, va cînta în mai multe 
spectacole de operă ce vor avea loc 
la București, Timișoara și Cluj. Din 
repertoriul cunoscutei cîntărefe iac

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R.R. Romîne : Coppelig — (mîine) — (o- 
rele 10,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Vicleniile lui 
Scapin — (azi — orele 10,30, mîine orele 
10,30) I Cercul de cretă caucazian — (mîi
ne — orele 10,30). (Sala Studio): Bolna
vul închipuit — (azi — orele 19,30); Ma
șina de scris — (mîine — orele 15,30); 
Dezertorul — (mîine — orele 10,30). Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Steaua polară — (mîine — orele 19.30). 
(Sala Studio) : Bucătăreasa — (mîine — 
orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu 1) : Ta
che, Ianke și Cadîr — (azi — orele 19) ; 
Sfînta Ioana — (mîine — orele 10,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 70); 
Proștii sub clar de lună — (azi — orele 
19); Menajeria de sticlă — (mîine — o- 
reie 19,00). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl : o lună de confort — (mîine — 
orele 10,30). Teatrul pentru tineret și co
pii (Sala C. Miile) ; De Pretore Vincen
zo — (mîine — orele 20). (Sala Liberta
tea) : Salut voios — (mîine — orele 17); 
O felie de lună — (mîine — orele 20). 
Teatrul cvroiesc de stat : Opera de trei 
parale — premieră — (mîine — orele 20). 
Teatrul regional București : Din toată 
ir.ima — (mîine — orele 20). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Tănase și revista — (azi — orele 20) ; 
Vorba revistei — (mîine — orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (mîine — orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Micul prinț 
(mîine — orele 19).

CINEMATOGRAFE: Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (bd. Magheru 12—14). Omul de lin
gă tine : Republica (bd. Magheru 2), 
București (bd. G Martie 6), G'h. Doja (cal. 
Grivlței 80), Alex. Sahia (cal. Văcă
rești 21), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). 
Dă-i înainte fără grijă rulează la cine
matografele : Magheru (bd. Magheru 29), 
iar de la 1 ianuarie la V. Roaită (bd. 1 
Mai 57) și la Volga (șos. Iile Pintilie 61). 
Tinerii : înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), 23 August (bd. Dimitrov 
118), iar la cinematograful V. Alecsan- 
drl numai în 31 decembrie (str. Grl- 
gorescu 24). Cînd copacii erau mari ru- 
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parte operele „Rjgotto", „Traviala", 
„Boema", „Cio Ciolan", „Nunta lui 
Figaro" ș.a.

Cuplul format dintrzyșzkowska și 
Giero, primi balerii ai Operei din 
Varșovia, vor evolc pe scena Tea
trului de Operă și llet al R. P. Ro
mîne și pe scenele teatrelor de Ia 
Cluj și Timișoara. Evor deține rolu
rile principale din ,/acul lebedelor".

Dirijorul cehoslovaNoheyl va con
duce cîteva concei? simfonice la 
Timișoara, Tg. Murețși lași, iar vio
lonistul bulgar Chritoscov va cînta 
la Arad, Satu-Mare { Craiova.

' —• <D O
letțză la cinematografie : I. C. I , o S' 
(bd. 6 Martie 16), I Ma (bd. 1 Mab u.”. șq ro ■ 
Moșilor (cal. Moșilor 221 Miracolul lupi-* 
lor — cinemascop : rulază la cinema
tografele Elena Pavel (d. 6 Martie 14), 
B. Delavrgncea (bd. Lbertății 70—72). 
Mirajul — rulează de 1 1 ianuarie la 
cinematografele V. Alecandri (str. Gri- 
gorescu 24) și Floreasca (str. I. S. Bach 
2). Pedro pleacă în Sirra rulează de 
la 1 Ianuarie la cinemaografele Tinere
tului (cal. Victoriei 48) 8 Martie (str. 
Buzești 9—11), Libertății str. 11 Iunie 75). 
Teroare în munți — cinmascop : Victo
ria (bd. 6 Martie 7). Mara diavolului : 
Lumina (bd. 6 Martie 2), Miorița (cal. 
Moșilor 127), Donca Sim (Str. Avrig 1).- 
Lacrimi tîrzii : Central (bd. 6 Martie). 
Petre cel isteț : Timpuri Noi (bd. 6 Mar
tie 18). Cîincle din mlatină rulează 
cinematograful Maxim Qrlti (13 Decer 
brie 5—7). Oameni și i’iae — ambele st 
rli : Cultural (cal. Grivței 196). Acorț 
final rulează la cinemato;raful Alex. Po
pov (cal. Grivițel 137). regăsirea : Mun-, 
ca (șos. Mihai Bravu 221) Arta (cal. Că
lărași 153), iar la cinemaograful 8 Mar
tie numai în 31 decembăe (str. Buzești 
9—11). O viață rulează a cinematogra
ful C-tln David (șos. Crngașl 42). Dru
muri despărțite rulează h 31 decembrie 
la cinematograful V. Rcaită (bd. 1 Mal 
57). Vîrsta dragostei : Unirea (bd. 1 Mai 
143). Hamlet : Flacăra (cil. Dudeștt 22). 
Crimă fără pedeapsă rulează la cinema
tografele T. Vladimirescu (cal. Dudești 
97), G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). Pre
ședintele — centru înaintaș : Popular 
(str. Mătăsari 31), iar Ia Floreasca numai 
în 31 decembrie (str. I. S. Bach 2). Cher- 
mesa ; 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Vals pentru un milion rulează la ci
nematograful M. Emineseu (str. M. Emi- 
nescu 127). Misterul celor doi domni „N" 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Bandiții din Orgosolo: 
8 Mai (str. Lizeanu 19). Ultima bătălie : 
rulează la cinematografele Olga Ban
ele (cal. 13 Septembrie 196) și numai în 
31 decembrie la Libertății (str. 11 Iunie 
75). Scrisoare de la o necunoscută : Lu
ceafărul (cal. Rahovei 118). Magistratul : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30), Au
rel Vlaicu (șos. Cotroceni 9). Omul am- 
fibie ; 30 Decembrie (cal. Ferentari 86).
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Hntoheauna anul nou a f iu- 
tînpinat cu speranțe și jou- 

tie. An1’! cel nou deschide țrțile 
văzdidu^ui pentru toate sipetele 
și ic-zte visele.

ptă dată însă, speranțelel vl- 
țămîneau deșarte. Sărblarea 

seleij nou venea și trecea- iQI 
■ÂUîămîneau aceeași, șterși.ezas- 

perant de monotoni, începînc^u ce
remonialul bîlbîieliloj unui sgișor 
întîrziat la minte și sfîrșindiu re
luarea aceluiași ceremonialMihail 
Sadoveanu are o minunată pvesti- 
re intitulată „Locul unde ntf-a în
tîmplat nimic". Erau multebcurile 
unde nu se întîmpla nimic, hde nu 
se ivea nici un semn al prctesulut, 
locuri unde visele și speraele oa
menilor simpli se înglodaupsîndite 
la stagnare.

U eori, la prima vedere, pică tot 
«" ai întîmpla ceva. De Icare an 
nou, ziarele formulau ilanțuri : 
erau bilanțurile marilor aicerl ah 
cufărul om politic sau jirtid sc 
tru3t bancar venit din ddărtări • 
dea o mînă 4
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ice He
ul întă- 
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cè năuce un are punct de plecare 
n. ,.i departe a nulul ce vine. Me
lodia construcție de azi are un ecou 
prelungit sub blțile viitorului. E o 
sporire masivă i nouă a puterilor 
pentru faptele ’itorului : de la un 
an la altul, ma sus și mereu mai 
sus 1

înd ne înbbăm ce a adus ’62, 
apare maîntîi în minte marele 

eveniment din jimăvara lui: termi
narea colectivizzii, victoria definiti
vă a socialismmi la orașe și sate. 
Țăranii au pom: încrezători la mun
ca în colectiv, tilea lor, calea cea

mai ------
tește totur un vis străvechi, al lu
crătorilor pămîntului din cele mai 
îndepărtrs timpuri. Se pare că și 
în acelevremuri, în forma vagă și 
naivă apoveștilor, truditorii pămîn- 
tului ș°u să prețuictscă înfrățirea. 
Căci m°l°9ia spune că atunci cînd 
zeița c păr auriu a fertilității a dă
ruit uni muritor primul spic de grîu, 
aceste în l°c să-l păstreze numai 
pentr sine, a făcut eă se bucure 
de epămîntul întreg : astfel, spune 
legeia, s-a născut agricultura. In 
harpia muncii înfrățite, pe băncile 
de c°ală unde sute de mii de ță- 
ia- învață agrotehnica și pe ogoa- 
lf> unde sini prezenți specialiști de 
țrte gradele, se dezvoltă o agri- 
iltură modernă, înaintată, pe mo

ara desăvîrșirii socialismului.
BOfe ar, la fiecare An Nou al noilor 
1UF vremi, nu consemnăm cîte un 

singur eveniment, ci mai multe. Ac
celerația mersului înainte face 
anii să devină tot niai încăpă
tori : în același timp de 365 de 
zile, spațiul acoperit de construc
ții noi a fost mult mai larg, ca
sele s-au înălțat mai sus ca îna
inte, culorile lor au fost mai vii, iar 
munca ce a stat la temelia lor, des
fășurată cu metode industriale, a 
fost mai spornică. Oamenii au pri
vit mai sus, au fost mai ambițioși, 
în sensul bun al cuvîntului, mai cu
tezători : să amintesc numai crista
lul uriaș, cu geometria lui subtilă, 
cristalul care s-a înălțat, treptat, 
mai sus și tot mai sus pînă a ajuns 
să alcătuiască bolta splendidului 
pavilion al expozițiilor apărut în 
Bucureștiul anului 1962. S-ar cuveni 
să amintesc aci noile fabrici și o- 
biective industriale, mașinile și pro
dusele noi — dar de cîte pagini de 
ziar ar fi nevoie ca să le cuprindem 
și să le descriem pe toate? Spune- 
ți-mi, vă rog, doar 
oare, astăzi, „Locul 
tîmplat nimic" ? 11 
ca ? Să fie oare în 
știți cîte s-au 
văile Bistriței, 
nești și Onești, la Bîrlad și Fălticeni. 
Să fie oare în Dobrogea ? Poate nu 
>3-a întîmplat nimic la Mamaia, Man
galia, pe întregul litoral, pe ogoa
rele altădată uscate ? Nu voi face 
numărătoarea cărămizilor acestui 
monumental edificiu care este socia
lismul, dai voi semnala cu mîndrie 
că s-a mai înălțat un etaj.

Bilanțurile de altă dată nu intere
sau poporul decît ca păgubaș. Eta
jele care se înalță acum, an după 
an, sînt ale noastre. Ne simțim legați 
unul de altul nu numai prin proprie
tatea obștească, prin răspunderea 
pentru gospodăria noastră obșteas
că, dar, mai mult, prin unitatea 
noastră de țeluri, caracteristică unei 
mari familii. Fiecare are sentimen
tul că e o parte din această mare 
familie, o parte dintr-un destin co
mun : înfăptuirile mărețe ale po
porului ne sînt astfel, tuturor, ca oa
meni, egală mîndrie și satisfacție. 
Ne simțim părtași la cele ce au fost 
și răspunzători față de cele care

militează alături de 
socialiste, cucerește
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Cîntăm viața nouă (Foto : Gh. Vlnțllăl

atît : unde este 
unde nu s-a în- 
puteți indentifi- 
Moldova? Doar

întîmplat acolo, pe 
Trotușului, la Săvi-

trebuie să vină. La capătul fiecărui 
an putem măsura cît de mare e dis
tanța ce ne separă de trecut, supe
rioritatea dinamicei noastre orîn- 
duiri socialiste, dezvoltarea ritmică 
și vijelioasă a potențialului nostru 
de muncă și creație.

Iar marea noastră familie crea
toare se simte unită strîns cu desti
nele uriașei familii internaționale a 
celor ce înalță socialismul și comu
nismul, a celor care au tăiat primele 
magistrale prin spațiile virgine ale 
Cosmosului ; ne simțim solidari cu 
toți cei ce apără pacea, pretutin
deni. In această privință, nu simțim 
nevoia ca anii să se deosebească 
oricum unii de alții : vrem ca fieca
re an să fie caracterizat de unul și 
același cuvînt — pacea. Să lăsăm 
timpul, popoarele, să hotărască ele 
singure, fără vreo conflagrație mon
dială, care mod de viață este mai 
bun. Sîntem mîndri că și în anul 
1962 forța și calmul lagărului socia
list au înscris, cu mînă sigură, 
cuvîntul pace. Sîntem mîndri că 
ideea dezarmării, a încetării expe
riențelor nucleare, idee pentru care 
țara noastră 
celelalte țări
tot mai multe conștiințe : în acest 
sens am dori ca anii ce vin să adau
ge la cuvîntul pace și pe acela de 
dezarmare. Acesta ar fi un bilanț 
lodnic, ar însemna un progres uriaș 
în viața omenirii. Merită să muncim 
și să luptăm neobosit pentru acest 
țel. El e necesar tuturor oamenilor 
și cu osebire nouă, cei care știm că 
fiecare an nou înseamnă încă o 
etapă a progresului. Ați văzut cum 
sînt marcate pe munte potecile de 
urcuș. Drumul no3tru este și el mar
cat : îi vedem semnele pînă în vîr- 
ful anului ce vine, tălmăcite în pla
nul pe 1963 și dincolo de el, pe ur
cușurile sigure trasate de Congre
sul al III-lea, pe drumurile planuri
lor îndrăznețe, de largă perspec
tivă.

OOJ lanuri științific fundamentate, 
■■ în spirit realist, bazate pe 

cunoașterea tuturor coordonatelor. 
Este în ele angajamentul poporului. 
E ceea ce ne asigură partidul că se 
va înfăptui și partidul ne-a deprins 
să știm că între ceea ce spune și 
ceea ce face nu este deosebire. Pla
nul pe 1963 înseamnă încă un pas 
înainte și tot mai sus.

Greutățile din calea urcușului 
sînt îndemn pentru încordarea vo
inței. Nu există urcuș fără efort. Dar 
eforturile noastre sînt tot mai temei
nic împlîntate într-o tehnică înain
tată, într-un etil rodnic de muncă, 
sînt tot mai spornice și cu efecte 
tot mai vizibile. O dovedește și 
bilanțul lui 1962.

încrederea și entuziasmul ne sînt 
buni tovarăși ; ne fac să nu simțim 
nici dificultăți, nici oboseală. Iar 
bucuria izbînzii, a ajungerii tot mai 
sus, ne înaripează cum înaripează 
cîntecul pe cei care mărșăluiesc.

încrederea deplină în viitor, în 
izbînzile noastre, în puterile noas
tre, e sentimentul care domină, care 
ne umple sufletul, cînd privim îna
inte, la priveliștea largă, plină de 
soare, a anului care începe.

Cei de 18 ani
riți de către tovarășii lor de muncă 
peste 800 de tineri siderurgiști și con
structori din localitate care au împlinit 
vîrsta de 18 ani. Cei mai mulfi dintre 
ei sînf și muncitori și elevi. Ei învafă la 
școala medie serală, iar unii se pregă
tesc să intre în învăfămîntul superior. 
Tinerii au fost felicifafi pentru aportul 
care îl aduc în producfie în secțiile 
combinatului siderurgic și pe șantie
rele de construcfii.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Peste 500 de tineri din întreprinderile 
constănfene care au împlinit vîrsta de 
18 ani s-au întîlnit recent în sala Ca
zinoului din localitate în cadrul sărbă
toririi majoratului. în cadrul întîlnirii, 
numeroși tineri au arătat cum muncesc 
ei în întreprinderi, cum învafă în școli, 
condifiile noi de viafă etc.

★
La clubul „Siderurgisful" și Casa de 

cultură din Hunedoara au fost sărbăto-

Scurtă prefață la ^eaeliaa-—
După geografi, noaptea 

solstițiului de vară este cea 
mai scurtă a anului. Probabil 
însă că se omite cumpăna 
dintre 31 decembrie și 1 ia
nuarie, cînd, propriu zis, nici 
nu există noapte... Deși, luîn- 
du-fe după spusele dispece
rului nafional, vistiernic al lu
minii, nu există una mai „lun
gă" decîf cea a Revelionului, 
înfr-adeyăr, în care altă noap
te a anului mai ard toate lu
minile ? Fără să figureze pe 
vreun meniu, kilowatul e pre
zent la masa Revelionului a- 
prinzînd scîntei în cupe. Iar 
dispecerul national înregis
trează cu precizia seismogra
fului ceea ce .vedem, simfim 
cu tofii : că în noaptea Re
velionului pătrunde lumină 
în mii de apartamente noi, 
aflate la Revelionul trecut 
doar în proiectele construc
torilor, că în difuzoarele și 
pe ecranele afîfor noi apara
te de radio și televiziune vi
brează înfîia oară undele 
programelor speciale din ul
tima noapte a anului. Cu 
șase, cu opt ani în urmă, cîtă 
lumină consuma de Revelion 
fîrgușorul Onești, în ale cărui

coșmelii ardeau, zgîrcite, ga- 
zornifele ? Cu doi, cu patru 
ani în urmă, pe o insulă pier
dută în vastitatea Deltei, Ma- 
liucul, al cărui bulevard e lu
minat azi cu neon, cîtă lumi
nă ardea ? Un pahar, un gînd 
și în cinstea luminilor strălu
cind la primu: Revelion al 
colectivelor de muncă din în
treprinderile apărute în 1962 
pe harta industrială a fării.

Pe firul străvechi al Reve
lionului se împletește o tra
diție nouă cu rădăcini în 
noua istorie a fării. Cea mai 
plină de lumini noapte a a- 
nului ne găsește pe mulfi în 
mijlocul tovarășilor noștri de 
muncă, în mijlocul colectivu
lui, al celor de care ne leagă 
aspirajiile, activitatea, gîndu- 
rile anului care a trecut și ale 
anului ce vine. Cu ei ciocnim 
primul, pahar de..ia miezul 
nopfii. întîiul „la mulji ani" 
îl rostim și-l auzim aici, în a- 
ceastă familie a noastră.

Ziarele mondene de odini
oară înserau lungi liste de 
participanji la revelioanele 
highe-life-ului, dar nu cred 
să fi dat cineva vreodată în 
acele rînduri de tipar peste

vreun nume de muncitor. Nu 
cred să fi ciocnit vreun fur- 
nalisf sau oțelar reșijean cu 
dl. Malaxa. De altfel nici nu 
se potriveau paharele muncii 
și ale capitalului... Astăzi, 
cînd membrii unui colectiv 
socialist își adresează unul 
altuia prietenește, din toată 
inima, tradifionala urare la 
împlinirea ei își simt unul al
tuia umărul. Cînd, la masa 
de Revelion, se spune : „un 
an rodnic și fericit, noi succe
se în muncă și în viafă I" — 
cuvintele au pentru noi toți 
aceeași semnificație. Dar 
dacă în urmă cu 30 de ani, 
prin absurd, vreun director 
ar fi rostit aceeași urare în 
fa|a salariafilor săi, începutul 
noului an „rodnic" ar fi în
semnat o nouă „curbă de sa
crificiu".

Au și copiii noșfri, de la o 
vreme încoace, un Revelion 
al lor, desfășurat însă ziua 
sau pe înserate, într-un decor 
de un farmec neasemuit. Cor
tina se ridică peste o lume 
surprinzătoare, multicoloră, 
lumea unei arhitecturi des
prinse direct din cărțile de

povești și proiectată aevea, 
la scară gulliverică, în mijlo
cul lumii reale a orașului. 
Deodată, nu se știe cînd, un 
pom de iarnă de înălțimea 
blocurilor turn a răsărit din... 
pavaj, ceea ce provoacă ne
dumerire în șirul cunoștințe
lor de botanică elementară. 
O consfelafie de basm lumi
nează tainic siluetele unora 
dintre cele mai îndrăgite 
personaje din cîte s-au năs
cocit pentru copii. Vecine 
sînf coliba de turtă dulce și 
căsufa în care a pășit încre- 
zătoarea Scufiță Roșie. în 
drumurile copilăriei noastre 
nu ne-a scos nimeni și nici
odată în față orășelul copii
lor. Plăcutul tribut pentru ab
senta de odinioară îl plătim 
acum, oaspefi întrucîtva în- 
tîrziați... Cît despre pomul a- 
cesfa de iarnă, frumos ca 
niciodată, și care este al tu
turor, precum întregul orășel, 
nu l-a avut vreodată nici 
vlăstarul celui mai bogat din
tre oameni. Bucuria acestui 
popas a intrat și ea în tra- 
difia sfîrșitului de an, în tra
diția unei vîrsfe care nu mai

cunoaște drama fetiței cu 
chibrituri din paginile lui An
dersen.

Luminile feericei lumi din 
Piața Palatului se vor oglin
di, în această ultimă seară 
din calendarul anului vechi, 
în ferestrele înalte ale pala
tului unde-și va petrece Re
velionul tineretul Capitalei. 
Perinifa lor ne va aminti de 
horele desfășurate în această 
piață, cu 15 ani în urmă, de 
poporul ce scăpase de cel 
mai nesăfios dintre nesățioșii 
săi stăpîni. Mulfi dintre invi- 
fafii la acest tradițional Re
velion al tineretului vor pe
trece, cu acest prilej, întîiul 
Revelion al majoratului lor. 
Un pahar, un gînd, pentru 
vîrsta lor !

Sub ploaia de confetii, Ro
meo o va invita la dans pe 
Juliefa. Dinfr-o sală alăturată, 
auzind clopofeii de argint ai 
tinereții lor, fărăncufa lui 
Grigorescu și-ar părăsi pen
tru noaptea asta rama din 
Galeria Nafională și s-ar prin
de și ea în joc...

VICTOR VÎNTU

(Agerpres)

S-a brodit că >cmai astăzi, în ajun 
de An Nou, să :ad pilot de serviciu 
la aeroportul Băeasa. Eram sigur că 
n-o să plec îniici o cursă. Timp 
nefavorabil zbonlui.

Jucam șah 11 clubul aeroportului 
cu pilotul de cusă lungă Gîrjoabă și 
eram într-o silufie dificilă. îmi luase 
reguna și la a cicea mutare — după 
toți asistenții — trebuia să fiu mat. 
A”- fost salvat le <?ea- crainicului :

Mențiune, atențiune ! Să se în-
• motarele la elicopterul A.N.-63,.. 

Ai. atenjune, pleacă în cursă cu Moș
Geriu,

Moș <_ rilă nfi aștepta în elicopter. Aranja 
darurile pe căparii și vorbea de unul singur : 
„Astea pentru topiii foarte cuminți, cestelalle 
pentru cei cumnți, aici pentru...“.

— Care e itirerariul, Moș Gerilă ? am între
bat eu după ci ne-am ridicat de la pămînt.

— Mă duci li blocurile noi.
— Pajura, Giilești ?
— Nu.

■— Magistrala Nord, Eloreasca ?
— Nu.
— Grivița, Diurnul Taberei?

j - Nu.
— Pieptănari; Piața Palatului, Ferentari ?
— Nu.
— Bucureștii Noi, Ștefan cel Mare?
— Nu.
— Atunci unie ?
•— Ți-am sput : Ia blocurile noi...
— Dar toate astea pe care le-am înșirat sînt 

noi toate. Blocuri noi, cartiere noi. S-au ridi
cat în ultimii ani.

— Mă duci în Giurgiului, cartierul Toporaș.
— Nene Moș Gerilă, nu-i nici un cartier nou 

unde spui dumneata. Am fost eu acum cîteva 
luni pe-acolo. E un cîmp și...

— Cîrmește spre Giurgiului și nu mă con
trazice. Am primit zeci de scrisori de la copiii 
celor care s-au mutat de curînd în cartierul 
ăsta... Uite aici.

Și Moș Gerilă a scos un teanc de scrisori șl 
mi-a arătat adresele trimițătorilor : „Cartierul 
nou Toporaș, Giurgiului 160'.

'Am ambalat motoarele și... cu toată viteza 
spre Giurgiului.

— Aici e, m-a făcut atent Moș Gerilă și mi-a 
arătat cu degetul în jos spre un șir de blocuri.

Am aterizat. Moș Gerilă m-a rugat să-i ajut 
să împartă jucăriile.

— Să lucrăm organizat — mi-a spus. Distri
buim darurile în ordinea sosirii scrisorilor.

Am sunat la apartamentul 225, blocul 6. Mi-a 
deschis o fetiță de 6 ani și a început următorul 
dialog între Moș Gerilă și fetiță.

— Cum te cheamă pe tine ?
— Norica. Sînt fetița lui Dumitru Cumpătă. 

Tăticu este muncitor fruntaș la combinatul de 
cauciuc Jilava. Pe mămica o cheamă Gherghi
na, este muncitoare și ea, și deputată. Sînt la 
grădiniță și am învățat multe poezii. Mi-ai a- 
dus păpușa, Moș Gerilă ? Noi ne-am mutat 
de o săptămînă și e foarte frumos aici. Că noi 
nu stăteam într-o casă frumoasă ca asta.

Moș Gerilă i-a înmînat păpușa comandată și 
alte jucării.

Am sunat la apartamentul vecin.
— Suni degeaba, Moș Gerilă — ne-a anun

țat o voce. Și n-ai ce căuta acolo. Tinerii ăștia 
n-au copii ; abia s-au căsătorit anul ăsta.
,— Nu se poate. Am scrisoare de la ei.
— Au anticipat. Copilul va veni pe lume 

peste cîteva luni.
— Și unde sînt ?
— Petrec revelionul la munte, la o cabană. 

Au plecat acum cîteva ore.
Moș Gerilă a anticipat și el. A lăsat pentru 

noii căsătoriți... cîteva suzete.
Pe urmă, bătrînulul i-a atras atenția o carte 

de vizită afișată la butonul soneriei de la apar
tamentul 67. Îmi spune mie :

— Uite că s-a mutat aici și Eufrosina Po
povich Unde lucrează tovarășa ?... A, da... 
e muncitoare Ia „Adesgo". Are o fetiță. Cum 
de nu mi-a spus ?.

Sunăm. Ni se deschide.
— Bine-ai venit, Moș Gerilă.
— Unde ți-e fetița ?
— Care fetiță ?
— Sanda. Uite, o am trecută în catastiful 

meu.
— Fetița e studentă la Iași, la Textile. Tre

buie să-ți revizuiești catastiful.
Moș Gerilă a lăsat și aici cartea de vizită : 

urări de succes la învățătură pentru Sanda.
Apartamentul 225. Copilul muncitorului frun

taș Lazăr Ion l-a întîmpinat pe Moș Gerilă cu 
pieptul scos în afară, sigur de el și cu carnetul 
de note. Numai 9 și 10.

— Am primit de la tine o scrisoare, curioasă. 
Îmi ceri să-ți aduc porumb, orz, grîu, ovăz și un 
joc de fotbal cu nasturi. Jocul de fotbal cu nas
turi înțeleg pentru ce, dar celelalte ?

— Vreau să-mi fac aici, în camera mea, în 
colțul ăsta, un fel de laborator. Să însămânțez 
în niște cutii boabele ce ți le-am cerut. Eu 
vreau să mă fac inginer agronom.

— Ce vorbești ? Dar pînă la facultate, mai 
ai. Abia ești la elementară. N-o să te răzgîn- 
dești ?

— Deloc I Nu mă cunoști. Eu cînd îmi pun 
în gînd ceva...

— Și la ce școală înveți ?
— Școala 103. Uite, acolo. Și Ionel dă per

deaua la o parte. Clădirea aia nouă. Are 24 
de săli de clasă. In septembrie anul ăsta s-a 
deschis... Știi ce invidios e tata pe mine ? El a 
învățat clasele primare într-o casă țărănească, 
fără foc, cu cărți de împrumut. Are de ce să 
fie invidios...

Fetița lui Ion Patrichi — Pupica — l-a aș
teptat pe Moș Gerilă pe scări.

— Aici stau eu, Moș Gerilă. La 
apartamentul 156. Nu vii și la mine ? 
Hai!

Am intrat. Fetița ne-a invitat să 
luăm loc.

— Tăticul tău unde lucrează ?
— Tăticul meu este inginer-șef. 
Moș Gerilă s-a încruntat. S-a ridi

cat de pe scaun și s-a l*vut că pleacă.
— De ce pleci, Moș Gerilă ?
— Eu nu vreau să am de-aface cu 

copii Iăudăroși. Nu mai stau de vor
bă cu tine. Uite aici, în evidența mea, tăticul 
tău este trecut... Știi să citești ?

— Știu să număr pînă la o sută.
— Iți citesc eu. Uite. „Ion Patrichi, munci

tor textilist''.
— A fost muncitor. Mi-a povestit tata că a 

învățat la liceu, pe urmă a făcut facultatea și 
acum e inginer-șef.

De fapt, Moș Gerilă știa toate astea. Știa că 
Ion Patrichi este inginer-șei la „Adesgo”. Dar 
a vrut s-o necăjească pe fetiță.

— Tu ce vrei să te faci cînd o să fii mare ?
— Dacă eram băiat mă făceam comso... cos

monaut. Dar dacă nu sînt băiat mă fac facto
ri ță.

— De ce factoriță ?
— Pentru că factorița are geantă mare și 

aduce la oameni ziare în care scrie de tăticu 
că face inovații.

La plecare, elicopterul nostru era înconju
rat de copii. Mai toți și-au scris numele pe 
carlinga acoperită de zăpada proaspătă.

— Moș Gerilă, cînd o să vii la anul, cartie
rul nostru o să fie și mai frumos. Aici o să fie 
un parc, dincolo un teren de sport. O să gă
sești blocuri mai multe... și magazine...

— Bravo copii ! La revedere și să ne vedem 
la anul.

...Așa s-a desfășurat călătoria mea cu Moș 
Gerilă. Cînd m-am întors din cursă, am conti
nuat partida de șah. Nu știu cum s-a făcut, 
dar am ieșit învingător. Acum dați-mi voie să 
mă duc acasă. Moș Gerilă mi-a dat pentru Dă- 
nuț, băiatul meu, o pereche de patine și mă 
grăbesc să i le predau.

Vă urez Ia mulți ani I

pilot de serviciu 
NICUȚĂ TÄNASE

Un mic schimb de păreri despre iarnă (Foto : M. Cioc)

Zile de vacanță
în zilele de vacanță, sute de șco

lari din orașul Oradea petrec clipe 
frumoase la casa pionierilor din lo
calitate. Micii păpușari amatori re
petă. piesa. „Scufița albă”, iar cercul 
de basme a organizat o audiție de 
basme, pe discuri, pregătindu-se, ca și 
alte cercuri, pentru serbarea pomu
lui de iarnă.

Cercul micilor naturaliști se pre
gătește pentru excursie la băile Vic
toria, iar cercurile sportive vor or
ganiza concursuri de săniuțe și pa
tinaj.

Elevii școlilor din orașul Baia 
Mare petrec o vacanță plăcută. La 
cele 49 de școli de 4 și 8 ani, la șco
lile medii, școala financiară și la 
grupul școlar minier, s-au deschis 
cluburi ale elevilor, în cadrul cărora 
tinerii joacă șah., tenis, iau parte la

diferite activități cultural-artistice. 
Pentru cei mai mici se organizează 
dimineți de basme și de filme.

(Agerpres)
*

în vacanța de iarnă, 17 cinemato
grafe din Capitală, organizează, pînă 
in ziua de 6 ianuarie, din două în 
două zile, spectacole speciale pentru 
școlari. Matinee cu asemenea specta
cole vor avea loc la cinematografele: 
M. Eminescu, Al. Popov, Unirea, 
Eloreasca. Flacăra, George Bacovia, 
Barbu Delavrancea Olga Bancic, 
Munca, înfrățirea între popoare. 
C-tin David, 30 Decembrie, Volga, 
Ilie Pintilie, 23 August, Maxim. 
Gorki, Luceafărul. Se vor prezenta 
filme artistice pentru copii și tine
ret, filme de desen animat și docu
mentare de scurt metraj.
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NOAPTEA, — MANIFESTAȚII CU TORȚE

ANCHETA FULGER
Anchetă printre tovarășii din 

unele comitete sindicale în
sărcinați cu organizarea Revelio
nului: cum va fi serbat Anul 
Nou la dumneavoastră ?

Și răspunsurile :

dică oamenii nivelul, nu? Bufetul, 
strict. Cașcaval, măsline, suc...

iiiBh'L"'

— Bine-ai venit. Moș Gorilă ! Ce ne-ai adus ?
— O listă de adrese cu acoperișuri stricate 1

A

— Copiii n-or să te recunoască ?
— Nu-i nimic. Numai administratorul să nu mă re

cunoască...

— Uite, dragă, pom cum ai vrut tu, și economie, 
cum am vrut eu... Desen de MATTI

PROGRAM PENTRU

SE ÎMPART DARURI PENTRU TOȚI

LA LONDRA, — DISTRACȚIE 
LA DOMICILIU

— Cum să-l serbăm? Frumos. 
Să petreacă tovarășii, să se bu
cure. Program artistic, muzică, 
bufei, tombolă, jocuri cu pre
mii, concurs de dans și... surprize.

— Ce surprize ?
— Se va vedea atunci. Nu ne 

trageți de limbă înainte de eve
niment.

— Măi frate, ce-o să fie la 
noi... de speriat, nu altceva: trei 
orchestre, auzii Așa. Toți artiș
tii de la estradă. Dac-o lipsi 
unul sau doi... da' nu cred. Ta- 
cîmuri pentru o mie de 
soane.. 
unul cu 
noaptea 
fracții... 
ncaiea mea I Nu 
pleacă cineva de la club pînă la 
trei ianuarie...

per- 
Un vagon de bere și 

tămîios.
și toată 

din oră-n

Tinern toată 
ziua. Și dis- 
oră... Pe o- 
șfiu dacă mai

— Tovarășe, noi ne-am gîn- 
dif să-l facem anul ăsfa mai so
bru. M-am sfătuit și cu tovară
șul contabil-șef...

— Și ce program aveți ?
— Păi, o să fie o conferință. 

O fin eu. Bineînțeles cu subiect 
adecvat.

— Adică ?
— N-am stabilit încă. Dar 

cred că despre importanta zilei, 
nu ? Revelionul ca piatră de ho
tar între doi ani, ca forma cea 
mai potrivită de trecere de 
un an la altul. Așa. 
dans cu picup.

— Aveți plăci ?
— Avem. N-aduc 

că se sparg. Am eu 
nițel... Vrasăzică: 
„La căsuța albă“, 
bastră“, „I 
lingă voi", 
pilărie..."

— Asta ce e ? Tango ?
— Nu. De Creangă. E un disc 

cu povești. Nu-I știi l Cind obo
sesc dansatorii, mai fac o pauză 
și-l ascultă... Nițică moștenire 
culturală nu strică. Iși mai

prea multe, 
o listă. Stai 
„Ramona“, 

„Dunărea 
,De ce m-afi dus 

„Amintiri din

— Cred c-o să fie plăcut. 
Programul îl susțin mai cu sea
mă formațiile de amatori din 
uzină. Și în special orchestra și 
brigada artistică de agitație. Am 
luat și două filme scurte, comice, 
de la cinematografie. Am invitat 
cîțiva scriitori, cîțiva artiști din
tre prietenii cu care avem legă
turi mai vechi... Sînt două tele
vizoare. O să fie și o mică isto
rie și geografie a dansului — pe 
viu. Ideea a fost a unui tovarăș 
de la noi: cinci perechi, de vîr- 
sfe diferite, dansează fiecare 
cele mai frumoase dansuri din 
vremea lor. Apoi oameni din di
ferite colțuri ale țării — că la 
noi sînt reprezentate mai toate 
regiunile țării — joacă cele mai 
frumoase dansuri din locurile de 
baștină. Cred c-o să fie plăcut.

— Revelionul ?
— Da, Revelionul.
— Fiecare, unde poftește. De 

ce să-l organizăm noi? Ce, alte 
treburi n-avem? la te uită dom'lel

— Dumneata, unde-l faci 1
— Eu?... Păi... Ei, asta-il Trea

ba mea...

— De unde ziceți că sîntețil... 
Da, da... Și veți să știfi cum or
ganizăm? Da, da, înțeleg... Pen
tru ce ziceți că vă interesează?... 
Aha, aha... Ziceți că i-ați întrebat 
și pe alții ?... Bun, bun... Și-acu, 
de la noi ce doriți? A, da, cum 
organizăm... Știu eu? la să întreb 
pe tovarășul Chirilă... Tovarășul 
Chirilă zice că nu știe... Cine e 
tovarășul Chirilă? E de-aici, de la 
noi. . Ce muncă are?... Da' de ce 
vreți să știți?... Mda, da... înțe
leg... N-ar fi mai bine să dați 
un telefon mai încolo?... Cind 
mai încolo? Miercuri. Miercuri pe 
la 12... Cum „ce e miercuri"? 2 
ianuarie... Ei și ce dacă e 2 ia
nuarie?... A, da, vă interesează 
mai cu seamă Revelionul... Da, 
da... Și mă rog, ce anume vă in
teresează?... Stai, stai, măi tova
rășe, nu te supăra: am repetat 
cu ajutorul dumitale monologul 
satiric pe cere-l spun în noaptea 
de Revelion, avem aici un tova
răș care răspunde la telefon cam 
așa și cam fot așa își rezolvă 

sarcinile; o să-l luăm puțin 
tărbacă. . De ce să te miri 
responsabilul cultural apare 
program? Eu n-am organizat 

Revelionul singur ci cu un co
lectiv — așa că fiecare dintre 
noi poate figura în program, 
petrece, dansa, poate face ce-i 
poftește inima... Să vă pun și eu 
o întrebare :

— Poftiți.
— Dumneavoastră unde

ceți Revelionul?
— Eu ?... Păi...
— Nu venifi cumva la

Vă invităm. Nu-i și asta muncă 
pe teren pentru un gazetar?... La 
mulți ani I

VALENTIN SILVESTRU

Desene de NELl COBAR
La unul cafuge de răspunderi

Pentru fruntașii care au 
terminat planul înainte de 
termen.

Grcrficul de pe panou 
Ne șoptește la ureche : 
Pentru dînșit Anul Nou 
E o cunoștință veche.

Unui îngîmfat.

La nasul tău mult ridicat 
E-o cale-atîț de lungă, 
Incit răvașul dedicat
Mă tem că n-o s-ajungă 1

Unui birocrat.

Noroc că Anul Nou cînd vine 
Nu vrea
Ci pe a
Rezolvă

stampilă de la tine, 
timpului aripă, 

totul într-o clipă...
EM. M’HAîLESCU

Unui fotbalist.

Eu voi modifica puțin 
Urarea după protocol 
Și-n loc să-ți spun „I.Să-ți meargă-n 

plin" 
îți voi ura : „Să-ți meargă-n gol".

FLORIN IORDÄCHESCU

.w.» » ♦ V» W»’.»'
SE VA VERIFICA EGALITATEA

DINTRE CETĂȚENI

fi 
în 
că 
în

La meșterul unei cooperative care obișnuiește 
să amine clienta

— Moș 
cărcai.

— Mai 
ață la culoare...

Gerila, te așteptăm să vii cu sacul tău în-

am de tras o cusătură la sac... N-am avut 
Reveniți în februarie cu Un telefon.

SE PREVĂD ÎNCASĂRI MASIVE

— De ce n împărți 
d-talo 1

Moș GeA. șUu 
scti't« în sens\GCefi{a nu prjmțt. Lăsati-mâ02 - 

anul sa ma ,nsul}

darii© ? Doar asta e sar//!na 
și el... De fapt, o dlspfl

......
:SSV6:S;.;’,

. . A

— Moș Gerilă, hai, te așteptăm tdți » leröbdä'01'”’
— Vineaeo,

Acasă la un vînzător

Moș Gorilă, eu n-am nevoie decravatâ... Aș

Nu merge pe alese 1 La rînd, cunse nimerește.-

SORCOVA, VESELA I
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luați la întîmplare, după cărțile de

O ÎNTREBARE la telefon

BORIS POLEVOI

gîndi și la

asigura popoarelor

și pe plan extern — de 
plenară a Comitetului

la is- 
Cen-

ce 
înpe turnul 

în liniștea

.Atetaturgist
fondra

E c tradiție statornicită în țara 
.roastiă sovietică : oriunde s-ar afla 
Uij om sovietic — lg Moscova, la 

v, într-o îndepărtată expediție 
rlogică sau pe ghețurile unei sta- 

i în derivă în regiunea Polului 
id — oricare ar fi ora indicată de 

îasornic, în noaptea de Anul Nou 
își potrivește aparatul de radio pe 

mda Moscovei ca să prindă Piața 
loșie și să audă bătăile vechiului 
irologiu din turnul Kremlinului.

Și în cele cîteva clipe în care o- 
'logiul bate, cu o solemnă gravita- 
, orele 12 vestind sfîrșitul anului 
a s-a scurs și începutul unui an 
—. noi, oamenii sovietici, aruncăm 

vire asupra anului care a tre- 
■e îndreptăm gîndul spre a- 

vine. Și cîte evenimente in- 
emoționante, cu adevărat

evoca oamenii sovietici 
pe, cînd străvechiul o- 
’iața Roșie va bate în 

gerog.se. .
ne despărțirii a fost 

■rl an al construcției 
comunismului — pe 
igram al partidului 

de Congresul al 
pus fiecăruia dintre 
în pragul comunis- 

,i generația pentru 
.1, pînă acum visul 
oameni de pe pă- 

o realitate vie. Ne-a 
m munci bine, dacă 
•lanul elaborat de 
oi vom fi cetățenii 
omuniste din lume, 
ț prim an a confir- 
gramului. Sînt scrii- 
mința să citez cifre 
onstra ideile. Dar în 
an am simțit cît de 
sul țării mele, am 
l.concelățenilor mei 
ț pasul ferm al po- 
calea spre comu-

I emoționante ne-a 
venimente pe plan

intern 
lorica 
trai, care a rezolvat cu înțelepciune 
problemele reorganizării agricultu
rii, la lichidarea crizei din Marea 
Caraibilor — victorie a politicii de 
pace promovată de Uniunea Sovie
tică și de toate statele socialiste.

în zilele crizei din regiunea Mării 
Caraibilor mă aflam în Statele Uni
te, chiar în inima acestei țări, nu de
parte de Boston, în micul orășel u- 
niversitar Andover. Noi, cei zece re
prezentanți ai vieții publice din U- 
niunea Sovietică, stăteam în biblio
teca aristocraticului colegiu din An
dover împreună cu zece reprezen
tanți de seamă ai vieții publice din 
Statele Unite, printre care erau scrii
tori, profesori, juriști de vază, pre
ședintele faimoasei „Bank of Ame
rica", guvernatorul unuia dintre cele 
mai importante state, ba chiar și Da
vid Rockefeller. Stăteam cu ușile în
chise ; ne dădusem cuvîntul să nu 
informăm despre discuțiile noastre 
nici presa, nici radioul, nici televi
ziunea, și să dăm publicității numai 
un comunicat comun.

Era o adevărată discuție între băr
bați și, cu toate că fiecare dintre 
părți era antipodul ideologic al ce
leilalte, cu toate că în această dis
cuție fiecare dintre nofrămînea ceea 
ce era și nu făcea nici o concesie 
ideologică, simțeam ca reprezentanți 
de frunte și rezonabili al Statelor U- 
nite sînt împotriva unui război ato
mic, că și în această țară, unde a- 
deseoii atomiști neînfrînați cheamă 
la război, ideea dezarmării generale, 
totale și controlate, proclamată de 
Uniunea Sovietică, ideea reglemen
tării pașnice a problemelor litigioa
se, capătă tot mai multă greutate.

în toiul discuțiilor noastre s-a de
clanșat criza .din regiunea Mării Ca
raibilor. La Moscova, la București,

la Praga și în capitalele celorlalte 
țări socialiste, guvernele și popoare
le au dat dovadă de un calm plin 
de înțelepciune. Noi n-am pierdut 
nici măcar pentru o clipă încrederea 
în triumful final al rațiunii asupra 
nebuniei războinice. în Statele Uni
te domnea în acele clipe o stare de 
alarmă. Se făceau rezerve de ali
mente, ee cercetau adăposturi ato
mice. Luînd cuvîntul la televiziune, 
congresmeni și senatori se întreceau 
în discursuri furibunde. Și totuși, 
luînd contact, în pauzele dintre șe
dințe, cu studenți și profesori sau de- 
plasîndu-ne în orașul apropiat, Bos
ton, noi, oamenii sovietici, simțeam 
că și americanii, ca și noi, nu vor 
război, că sînt și ei pentru găsirea 
unei ieșiri demne din groaznicul 
impas atomic.

Și faptul că ideea tratativelor paș
nice, proclamată de șeful guvernu
lui sovietic în mesajele lui către pre
ședintele S.U.A., a triumfat, că criza 
cubană a fost împinsă pe făgașul 
rezolvării, s-a reflectat în aceea că 
acul barometrului politic care, în 
plină criză, oscilase mult timp în ju
rul inscripției „furtună“, s-a deplasat, 
dacă nu spre „timp frumos“, în orice 
caz pe la mijloc, spre „variabil". A- 
ceasta a însemnat o mare victorie, 
care a arătat că în anul ce vine, 
pentru ideea tratativelor pașnice se 
deschide un drum mai larg decît în 
anul care a trecut.

La acest lucru mă voi gîndi cu 
bucurie și cu mîndrie eu, om sovie
tic, cînd orologiul de 
Spasski își va măsura, 
nopții, bătăile grave.

în acele clipe mă voi 
popoarele frățești care, împreună cu 
noi, oamenii sovietici, s-au aliniat 
într-un singur front al păcii, mă voi 
gîndi la admirabilul, harnicul și op
timistul popor romîn, care sărbăto
rește cea de-a 15-a aniversare a Re
publicii sale Populare.

Corespondenții noștri au pus aceasta întrebare unor locuitori din 
Praga, Londra, Paris și Atena 
telefon.

contribui asigurarea unei păci trai
nice și a unor legături de prietenie 
și colaborare între toate țările.

— Alo ! Depoul Strașnice ? Vă rog 
cu tovarășul Ota Zidlicky, vatmanul. 
— Chiar eu sînt. Tocmai mă nimeri
sem la telefon. Am vorbit adineaori 
cu soția mea, că o să avem musafiri. 
Deh, aniversarea.

— Despre ce este vorba ?
— La 1 ianuarie sărbătorim nu nu

mai Anul Nou. Atunci împlinesc și 26 
de ani de meserie. Nu-î glumă. în- 
chipuiește-ți că am zilnic aproxima
tiv 1 500—1 600 de pasageri, adică 
peste 500 000 pe an. Asta înseamnă 
că am transportat pînă acum 13 mi
lioane de oameni... Ce-mi doresc 
pentru anul 1963 ? Mă. rog, sănătate, 
bucurii în familie, succese în activi
tatea tuturor și în munca mea. Și 
mai am o dorință ; începînd „de de
parte“, aș spune să-i duc la destina
ție pe pasagerii mei fără accidente. 
Viața oamenilor este prețioasă. Și 
doresc același lucru și conducători
lor de popoare. Am cunoscut răz
boiul, am simțit gustul amar al ocu
pației fasciste și nu mai vreau ca 
toate acestea să se repete.

Spunînd aceasta mă gîndesc și la 
copiii mei : fata cea mare a plecat 
ca tehnician în agricultură, cea mică 
este studentă la filozofie. Doresc ca 
toți oamenii de stat să fie atît de în
țelepți pentru a 
pacea.

Și vă mai rog 
torilor „Scînteii"
noastre, împreună cu toate țările fră
țești, să facă noi pași pe calea socia
lismului și comunismului, care este 
calea progresului, belșugului și feri
cirii pentru întregul popor.

-

Ç/ean 7?erre 7\ichard
Student

Urn's

— Ce doresc pentru noul an ? Mi 
se pare de bun augur faptul că în 
1962 s-a pus capăt războiului din Al
geria, așa că în prezent, pentru pri
ma oară din 1931, pe planeta noastră 
nici un mare conflict armat nu mai 
face să curgă sîngele popoarelor. Este 
fără îndoială un fapt dătător de spe
ranțe. Sînt cu atît mai îndreptățit să 
vorbesc despre ele. cu cit în februa
rie eram încă militar în Algeria, 
unde în fiecare zi gloanțele și ex
ploziile ucideau și distrugeau, unde 
într-o zi pînă și cărțile universității 
din Alger aveau să cadă pradă flă
cărilor. De aceea, dorința mea cea 
mai mare e ca anul 1963 să fie un 
an de pace, mai ales că ultimele e- 
venimente internaționale au dovedit 
că războiul poate fi înlăturat. Spe
ranțele mele merg și mai departe. 
Cheltuielile de azi pentru înarmare 
să fie trecute la alte capitole 

școli, spitale, locuințe, iar tot 
știința modernă a scos la lumină 
ultimele decenii, să se folosească 

pentru progresul omenirii. In ziua a-
ceea, colegii mei și cu mine nu vom 
mai ieși în stradă să manifestăm, ce- 
rînd amfiteatre mai mari, laboratoa
re sau cantine — cum am făcut-o de 
mai multe ori în anul care s-a în
cheiat. în ziua aceea, tineretului stu
dios, tuturor popoarelor lumii, li se 
vor deschide perspectivele unei vieți 
mai liniștite, mai prospere.

să transmiteți criti
că doresc ca țările

(Continuare în pag. Vl-a)

Luminile Moscovei.

ultima vreme țări de pe di-
mai jos cîteva din impresiile cuiese de călă- 
care au vizitat în

(Foto : Gh, Vințilă)

muncă rodmli fie pace &
în anul ce sX? to“ta lumeaJ 

cu mult numărul celo^Ca,.^.^  ̂
parte, în Anglia, la lupta 
pace. Demonstrația a 150 000 de per
soane, cu care S-a încheiat marșul de 
la Aldermaston, a fost una din cele 
mai mari manifestări de acest fel.

Liderii conservatori și laburiști sînt 
nemulțumiți de faptul că americanii 
nu și-au ținut promisiunea de a fa
brica pentru Anglia rachetele nu
cleare Skybolt, dar oamenii simpli, 
pe care-i cunosc, tovarășii mei, nu 
sînt deloc preocupați ca Anglia să 
aibă un număr mai mare de arme 
atomice. Lor nu le place, desigur, 
cum este tratată Anglia în N.A.T.O. 
Dar ei sînt îngrijorați mai ales de 
faptul că în ultimele luni numărul 
șomerilor a crescut simțitor în țara 
noastră. Dorința mea este ca în noul 
an toți oamenii muncii să aibă de 
lucru. Sînt convins că la aceasta ar

i

De la București pînă la Dja
karta, capitala Indoneziei, par
curgi cu avionul aproape 13,000 

km trecînd peste cîmpia u- 
neană, peste Marea Caspică, 
te Himalaia, peste golful 

mgal, peste apele oceanului 
dian. Peisajul exotic sub-ecua- 

arial, cu vegetajia lui luxurian- 
â, ne frapează privirile pe mă- 
.ură ce, după ce am străbătut 
cerul Sumalrei, ne apropiem, co- 
borînd, de ținta călătoriei noas
tre, pe coasta de nord-vest a 
Insulei Java.

Dar abia pe aeroportul capi
talei indoneziene, sub valul căl
durii umede care-ji biciuiește o- 
brazui, îfi dai seama de tonusul 
vital al acestui peisaj, care e 
soarele și apa într-o sinteză u- 
luitoare. îmbrăcămintea oameni
lor, atît de viu colorată, apare 
ea însăși ca un element de de
cor, fof atît de „exotic" ca și 
natura înconjurătoare.

Ceea ce te scoate, însă, din 
acest pitoresc copleșitor, sînl 
tocmai oamenii. Ei anulează dis
tanțele geograf'ce și contrastele, 
te fac șă le simți apropiat, cu 
inima plină de prietenie și voie 
bună.

...Prin glasul președintelui lor, 
al dr-ului Sukarno, indonezieni1 
salută solia poporului romîn, pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care ■ împreună cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer le vizitea
ză tara.

Plin „Poarta Indoneziei" oas
peții sînt aclamați aooi de solii 
tuturor regiunilor care, în costu
mele lor specifice, simbolizează 
întreaga popu'afie a fării — in
clusiv a Irianuiui de Vest. E 
un adevărat mozaic însuflețit de 

\ un spirit comun care le forțează 
' conștiința independenței si uni- 
-I ■ , ——........................ -...—-

tații naționale în năzuința fier
binte pentru progres social, pen
tru.pace și prietenie.

Mii și mii de indonezieni a- 
veau, apoi, de-a lungul artere
lor capitalei lor, astăzi de aproa
pe 3 milioane, să reverse sim
patia lor pentru țara și poporul 
nostru, pentru ceea ce știau că 
se înfăptuiește în patria noastră 
socialistă.

— Am auzit că aveți o țară 
frumoasă și înfloritoare, că vă 
făuriți o industrie modernă, că a- 
gricultura, colectivizată, e și ea 
în plin progres, și că nu ma; sîn- 
teți tributari nimănui, lată ceea 
ce ne-am dor’ și noi ! — ne spu
nea un profesor universitar, ca 
expresie a interesului intelectua-

lităjii indonezie
ne pentru înfăp
tuirile noastre.

în zilele ur
mătoare, la Bo- 
gor, la Ban
dung, la Djok- 
djakarfa, apoi în 
Băii, „insula pa
radisului", mani
festarea aceasta avea 
forme din cele mai variafe și 
mai izbitoare, toate vibrînd de 
aceeași bucurie pentru întîlnirea 
cu solii țării prietene de la Du
năre și Carpafi.

E ceea ce stăruie cel mai viu 
în amintirea noastră, ca semnul 
sub care am descoperit fermecă
toarea 
10 000

„Nusanfara" — țara celor 
de insule.

GEORGE IVAȘCU

Dl. Josef Malovici este un om de 
afaceri bine cunoscut atît în Grecia 
cît și în alte țări. El conduce una 
dintre cele mai mari firme importa
toare de lemn, („Agex”), care are le
gături și cu Romînia. La întrebarea 
noastră, dl. Malovici • a răspuns :

— Cu ce sentimente întîmpin noul 
an ? Sper că 1963 va fi un an favo
rabil de ambele părți din punct de 
vedere al relațiilor noastre comer
ciale. Tranzacțiile pe care le-am în
cheiat în 1962 în Romînia au fost 
importante și pot declara că sînt 
foarte mulțumit de activitatea fir
melor de export din țara dvs. ca ,,Ex- 
portlemn" și „Industrialexport", care 
sînt firme serioase și corecte în re
lațiile comerciale. Noi, oamenii de 
afaceri din Grecia, sperăm să dublăm 
volumul afacerilor cu Romînia deoa
rece acordăm un mare interes atît 
exporturilor grecești, cît și celor ro- 
mînești spre Grecia. Sperăm, de a- 
semenea, că anul 1963 va aduce o mai 
mare destindere internațională, ceea 
ce va fi în avantajul omenirii și. prin 
urmare, și al comerțului. Urez po
porului romîn „eftihis to kenurio 
hrono“ (un an nou, fericit).

Desen de IULIAN OLARIU

Publicăm 
tori romîni 
ieriie continente.

Plecares noastră din Constanta 
avut loc la 1 august 1962.
Eram curioși să vedem Ameri

ca de Sud, și totodată mîndri că 
deschidem o nouă linie de navi
gație romînească spre țările din 
această zonă geografică, transpor
ted produse ale industriei noastre 
care au acolo tet mai multă cău
tare.

Vremea buni, entuziasmul și 
preocuparea de a întreține nava 
în cit mai bune condiții făceau ca 
timpul să treacă pe nesimțite. Rio 
de Janeiro, cu aspectul său pito
resc, ne-a plăcut în general. El 
are porțiuni splendide, cu bule
varde largi și multă verdeață, cu 
perspective frumoase spre goli 
szu ocean, cu clădiri monumenta
le și blocuri moderne ; dar, tot
odată, el prezintă si aspecte pro-

a

m

— Cum să nu uit, maică, dacă 
am venit în Brazilia tocmai în 
1912, acum o jumătate de veac?

Cu prilejul călătoriei în Brazilia 
am cunoscut multe aspecte dintre 
cele mai variate și interesante ale 
vieții poporului ei. Dar, după o 
lună de ședere în această țară 
mare — în care timp am descăr-

fund contrastante, reflectînd viața 
grea a unei mari părți a popu
lației. La Rio, de pildă, din tota
lul de peste 3 milioane locuitori, 
un milion trăiesc în cocioabe fă
cute din lădife, bidoane, cutii, co
coțate pe versantele înălțimilor și 
spre periferii, lipsite de apă, ca
nalizare, lumină electrică. Chiria 
pentru un apartament modest re
prezintă jumătate din salariul unui 

! luncfionar mijlociu. Brazilienii sînt 
însă oameni harnici, infeligenfi, 
care privesc cu încredere viitorul. 

i Dacă ar fi să rezumăm năzuințele
lor în cîteva cuvinte, 

I ar fi : progres social,

auzeau că 
față de 

senti-

romîni.

acestea 
pace, 

prietenie între popoare. Și nu pu
tini dintre aceia care 
sintern din Romînia arătau
noi un puternic interes și 
mente de simpatie.

Am întîlnit în Brazilia și 
Printre cei — destul de mulți —
care au venit să vadă nava și să 
ne cunoască, se afla într-o zi și 
o bătrînică cu doi nepoței de mină. 
Ea ne-a povestit cu emoție 
glas că e originară din Ardeal 
s-a interesat de viața actuală 
țara noastră.

— Ai cam uitat să vorbești
mînește — remarcă unul dintre noi.

in

din

ro-

Seara, Karl Marx-Allee și în 
continuare Alexander Strasse 
sînt învăluite într-o rețea de 
lumini multicolore. Ghirlande 
de becuri, formînd acolade 
de-a lungul străzii. Strălu
cirea vitrinelor și a firmelor 
luminoase, nenumărații pomi 
de iarnă bogat împodobiți im
primă orașului un aspect săr
bătoresc. Berlinezii 
magazinele, străzile 
mate.

Chiar în centrul 
în Alexander Platz, numeroase 
macarale turn se profilează în 
zare. Se ridică aici un întreg 
cartier. Blocurile pastelate, cu 
balcoane și ferestre largi, pe

colindă 
sînt ani-

orașului,

Ziarele occidentale au 
publicat de curînd o re
latare din S.U.A. care 
avea cam următorul cu
prins:

„Creierii" de la statul 
major au intrat în func
țiune. Alimentate cu e- 
nergie electrică, mii de 
celule s-au pus pe lu
cru. Ofițeri șl generali, 
amirali și comandanți 
așteaptă. Așteaptă înfri
gurați ca „pithia elec
tronică" să se pronun
țe: vom izbîndi ? Ea 
știe să răspundă la în
trebările capitale pri
vind viitorul omenirii. 
Ea știe tot.

Marca fabricii este 
„Raytheon", după cum 
ne informează „Le Mon
de", care precizează

astfel modul ăe funcțio
nare : „Pentru a ști di
nainte cine va repurta 
victoria este suficient să 
se introducă în mașină 
doar o serie de fișe și 
să se apese pe cîteva 
butoane“ Simplu și ra
pid. Maj taie chiar decît 
astrologii lui Hitler care 
căutau să descifreze în 
stele ce se întîmplă pe 
pămînt pentru a-1 infor
ma pe führet, mare a- 
mator de horoscoape.

Mașinile electronice 
aduc și vor aduce fo
loase din ce în 
mari, numai că 
asta pe umerii 
tal ai bietului
thson" s-a pus o sarci
nă mult prea grea. „Me-

ce mai 
de dala 
de mo-

„Rav-

moria" lui ignorează 
existența unei memorii 
și mai precise, < 
cea a omenirii, 
e bună chiqr și 
concursul lui 
theon". Recurgînd la ea 
poți să știi dinainte că 
dacă »ii seama de noul 
de pe planeta noastră, 
de tăria forțelor păcii, 
rezultatul va 
greș : succes 
datele folosite 
cele înghețate 
peraiura 
rece", rezultatul va 
tot atît de 
de realitățile 
ca și prezicerile 
logilor . de pe 
de la Berchtesgaden.

anume 
care 
fără 

,Ray

fi fără
1 Dacă 

vor fi 
la iem- 

,,războiului 
fi 

depărtat 
te'estre 

r-.stro- 
torașa

SERGIO BRAND

R. D. Germană 
se străduiesc 
să întîmpine a- 
propiatul Con
gres al P.S.U.G. 
cu noi și im
portante reali
zări. Dintr-o dis
cuție pe care 
am avut-o cu 
Willy Polychy, 
nr. 6 al Com-

prim-topitorul 
de la furnalul 
binatului siderurgic din Eisen
hüttenstadt, am înțeles că în
treg colectivul acestui combi
nat are ca principal obiectiv 
să

ca, astfel încît să asigure 
o creștere a producției și in 
același timp reducerea prețu
lui de cost al tonei de fonîă.

Pretutindeni in R. D. Germa
nă domnește o atmosferă de 
calm și de muncă creatoare 
Cele văzute cu prilejul recen
tei călătorii făcute pe melea
gurile ei mi-au întărit convin
gerea că oamenii muncii din 
R. D. Germană nu-și precupe
țesc eforturile și talentul In 
opera de construcție a socia
lismului și de apărare a păcii.

ION GÄLETEANUcat și apoi am încărcat produse la 
Rio de Janeiro și Rio Grande — 
dorul de patrie devenise atît de 
puternic, incit așteptam clipa ple
cării cu o nerăbdare pe care ori
cine o poate înjelege.

G. BURUIANĂ 
comandant de cursă lungă

organizeze mai bine mun-

unde soarele poate pătrunde 
în voie, încîntă ochiul.

Am stat de vorbă cu arhi- 
tecți și constructori ai noului 
cartier. Cînd au aflat că sin
tern din R. P. Romînă ne-au 
vorbit cu însuflețire despre 
realizările în domeniul con
strucțiilor din țara noastră. 
După părerea lor, R. P. Romî
nă începe să fie tot mai mult 
cunoscută în lume prin con
strucțiile sale numeroase, mo
derne și cu rezolvări arhitec
tonice îndrăznețe.

în Berlinul democrat, ca de 
altfel în toată R. D. Ger
mană, construcția este în 
toi.

în prezent R.D. Germană își 
îndreaptă atenția spre rezolva
rea unor importante probleme 
economice, printre care mo
dernizarea și perfecționarea 
tehnicii industriale, ridicarea 
calității produselor la-nivelul 
tehnicii mondiale, creșterea 
productivității muncii.

■ în ansamblul acestor preo
cupări, oamenii muncii din

Așa cum îi atestă numele Afro- 
dita (aphro — spumă ; difa — 
răsărită) s-a născut din spuma al- 
basfrului intens al Mediferanei și 
a pășit pe nisipul auriu al insulei 
chiparoșilor. Fericit trebuie să 
fi fost pămînful pe care zeița 
frumuseții a făcut primii pași... 
La Famagusta, pe turnul lui O- 
fhello, se spune că în nopțile 
cu lună ar apare fantoma mau
rului îndrăgostit și că s-ar auzi 
cîntecul Desdemonei. Neprihănit 
trebuie să fi fost colțul de lume 
ales de Shakespeare drep* ca
dru pentru zguduitoarea sa tra
gedie... Un ghid englezesc edi
tat cu cîțiva ani în urmă la Lon
dra, și intitulat fără jenă, „Ci
prul Romantic", prezenta turiști
lor insula drept „un univers pe 
cît de arhaic, pe atît de veșnic 
fînăr, încît se pare că istoria, le
gendele și viața contemporană- 
și-au pierdut cursul, contopin- 
du-se într-o... delicioasă confu
zie."

într-adevăr, confuzia nu putea 
fi decît „delicioasă",
templu al Afroditei și fetele ci
priote din colonia de atunci, a-

brutizate de muncă, neșfiutoar 
carte. Othello, Desdemc 
sclipirea curții venefient 

mizeria stratificată aici se 
cole de-a rîndul. Anemonei 
insulei răsărite din lacrimii 
Afroditei și sîngele lui Adonis 
după cum spune legenda (și nu t 
uita s-o menționeze nici „Cipru i 
Romantic" made in England), și.' 
cocioabele din bidoane qoale, 
fot „made in England", (căci în 
insulă nu se tabăca nimic), răsă-, 
rite la marginea Nicosiei. Deli
cioasă „confuzie",

Mă aflam la Nicosia, într-un a. 
jun de an nou. stropit de o ploa- 
ie caldă care spăla franjurii pal
mierilor ce-și aplecau umbrelele 
zimțate sub bătaia vîntului. în 
labirintul străzilor strimte, urmă
ream de aproape un ceas un 
grup zgomotos de fete și băieți 
preocupați de o treabă cam ciu
dată. Doi tineri purtau o găleată 
plină cu dohof sau smoală topită

e
j-
a

e 
e

în gaz, iar stolul de fete care îi 
însoțea, se oprea la fiecare in
scripție er-glozească de pe tăbli
țele cu denumirile străzilor și una ; 
din ele înmuind în găleată o bi
dinea, acoperea cu vopsea am
prenta foștilor stăpini. Dispăreau 
astfel nume de regi și regine, 
de viceregi și guvernatori ai 
Ciprului „romantic“, cu care 
leul britanic botezase toate 
„street-urile“ micii și umilei Nico- 
si'. Au rămas însă neatinse „Sha
kespeare Street“ și „Byron 
Street". Au rămas intacte și alte 
denumiri scumpe poporului ci
priot. Lumea urmărea găleata de 
vopsea cu larmă și veselie. Fe- 
*e!e nicosir-ne rîdeau, alergau de

I» alta, șfergeau ur-la o ,nsCr,p),’K, - J 
æele une, prezQn|8 

e popor șj înscriau pe 
așelor alte denumiri.

moment dat, 
s_a oprit în

! caselor
La un

1 tinerilor|n “ uprn m
'n planul noului botez 
ÎUfui, o ç ..

Ionul 
lntre 1926 și (93-1 „ C|Ofu'ui

-os dhâxxt^

Căci rn" e,e' P'cfor'!S probabil, 
«o, mmu.a pansu|a C(J

■ a sens dedesubtul pierii e 
’ „Strada Afroditei".

---- i că într-a- 
„tnsula florilor“ 

s-a născut

sfi-odă

CUlTI X , ■' '
Alrodn. Honier-

Milenarul
Drumefind prin Mali, la cîte- 

va luni după proclamarea inde-

ign GRIGORESCU

ide 
pendenței Mrjj .
tr-o zi în orașul P°P°sit 'n- 
veche așezate a tri^e ~ o 
bara — unde am Dr ,or bam- 
preună cu însoțitor?1 
înainte di c ni s nd,?0?tri- 
cus-ul, m f» de 
nelipsitde )e lisl'a 1 9u.<0.
a ospăinilcr /ocalp te buca 
serrit^salațăje
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unor noi vsetom 
ale popoarelor în
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS : „Anul 1962 a fost anul unor 
noi victorii mărețe ale popoarelor în 
lupta lor împotriva forțelor întune
cate ale războiului“, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS pre
ședintele Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, scriitorul Nikolai Ti
honov.

în interviul din ajunul anului nou, 
Tihonov a subliniat că „Zilele pri
mejdioase pe care le-au trăit oame
nii de orice credință în timpul crizei 
din Marea Caraibilor au arătat încă 
o dată cît de actuală a devenit pro
blema dezarmării generale și totale. 
Ea poate și trebuie să fie rezolvată“.

Nikolai Tihonov a relevat că che
marea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace, care a 
avut loc la Moscova în vara acestui 
an, „își menține și în anul care vine 
forța și importanța pentru toți oa
menii sovietici, pentru întreaga o- 
menire progresistă".

"înt convins că acțiunile unite ale 
larelor, toate forțele doritoare d'e 

•or zădărnici planurile care se 
în Occident pentru dezlănțui- 
ii război nuclear" a declarat

Mexicul va continua, să depună efor
turi în direcția apărării păcii și va 
menține bune relații cu toate po
poarele și guvernele.

★
BERLIN 30 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat unui corespondent 
al agenției A.D.N., Gerhard Dane- 
lius, prim-secretar al Organizației 
din Berlinul occidental al P.S.U.G., 
a condamnat cu vehemență provoca
rea pusă la cale de ultrareacționarii 
vest-berlinezi în cartierul Kreuzberg, 
la frontiera cu R. D. Germană. El 
a declarat printre altele :

„Partidul nostru cere sancționarea 
criminalilor care săvîrșesc acțiuni, 
provocatoare la frontiera Berlinului 
occidental cu R. D. Germană. în 
primul rînd este necesar să se 
schimbe linia politică din Berlinul 
occidental, care îndeamnă elemente 
lipsite de răspundere să săvîrșească 
asemenea 
die viața 
noștri".

După cum a subliniat G. Danelius 
în continuare, răspunderea pentru 
provocări revine nu numai crimi
nalilor teroriști, ci și celor care pro
movează o politică a urii și vrajbei 
în loc de a păși pe calea coexistenței 
pașnice și a înțelegerii.

acțiuni, punînd în prime j- 
și securitatea cetățenilor

PRAGA 30. — (Corespondentul 
gerpres Horia Liman transmite) :

Sîmbătă după-amiază la uzinele 
constructoare de camipane „Ele
ment Gottwald" din Praga a avut 
loc un miting în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne. Au fost de 
față funcționari superiori din Mini
sterul Afacerilor Exlerne, Josef Hru- 
cir, directorul uzinelor, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă de la a- 
ceastă întreprindere. Au fost pre
zenți, de asemenea, prof. Gheorghe 
Nițescu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romîne în R.S. 
Cehoslovacă și ceilalți membri ai 
ambasadei romîne.

Antonin Malik, membru al Prezi
diului Consiliului Central al Sindi
catelor a vorbit despre succesele 
obținute de Romînia în acești 15 ani 
de plan intern și extern, subliniind 
rolul activ al țării noastre ca factor 
activ al politicii de coexistență paș
nică pe arena internațională.

mîne în R. D. Germană, a oferit un 
cocteil la Berlin. Printre oaspeți se 
aflau prof. dr. Alfred Lemmnitz, mi
nistrul învățămîntului public al 
R.D.G., Erich Markowitsch, prirn- 
vicepreședinte al Consiliului Econo
miei Naționale, și alte persoane ofi
ciale. precum și șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. D. Ger
mană.

PHENIAN 30 (Agerpres). — în cin
stea celei de-a 15-a aniversări a 
Republicii Populare Romine, la Phe
nian a avut loc o adunare festivă la 
care au participat conducători de 
partid și de stat, numeroși oameni

★
(Agerpres). — „Poli- 
Mexicului în pro- 

rămas neschimbată.

.ICO 30 
xternă a
Cubei a 

j bazează pe principiile pe care
"omovează consecvent guvernul 

-ican" — a declarat la confe- 
/ihf.j. de presă, care a avut loc la 
Mexico, ministrul afacerilor externe 
al Mexicului, Manuel Tell0 Baur- 
rand. Tello a arătat că în anul 1963,

Zbor fără escală
Havana-Moscova
MOSCOVA 30 (Agarpres). — 

TASS : în dimineața zilei de 29 de
cembrie, un avion furbopropulsor 
„Tu-114" a aterizai la Moscova 
cheind un zbor fără escală pe 
seul Havana-Moscova.

Această aeronavă sovietică, 
peste 170 de locuri, care a zburat 
deasupra Mării Nordului și Mării 
Groenlandei, a parcurs în mai pu
țin de 14 ore distanța de 11 000 km 
între Havana și Moscova.

Astfel a fosf inaugurată o nouă li
nie internațională de transporturi 
aeriene, cea mai lungă din lume;

(Urmare din pag. V-a)

în
tră-

cu

Am venit în Romînia ca soldat rus, 
cînd mai era la putere guvernul lui 
Antonesou, participant în coaliția 
hitleristă. Dar primii mei pași pe pă- 
mînt romînesc m-au făcut să simt că 
mă aflu, printre oameni care nutresc 
sentimente prietenești față de țară 
mea, față de cultura ei. printre oa
meni care vedeau în Armata Roșie 
nu o armată vrăjmașă, ci o armată 
eliberatoare. Și sînt foarte mîndru 
că trimițînd odată, demult, de pe 
malurile Prutului, redacției ,,Pravda" 
J telegramă despre intrarea trupe
lor sovietice pe teritoriul rotmîn, 
n-am intitulat articolul ,,Pe pămînt 
viajmaș”, ci „Pe pămînt romînesc“. 
Sub acest titlu a și apărut.

Acest titlu s-a justificat pe deplin. 
In rîndurile poporului romîn, noi, oa
menii sovietici, am qăsit îndată prie
teni buni. Romînii ne sînt frați. Șl 
astăzi, cînd sărbătoriți cea de-a 15-a

BERLIN 30 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Romine, 
di. Ștefan Cleja, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R.P.

întregul oraș ElisabethvîUe 
sub controlul trupelor O. N. U.

ELISABETHVILLE 30 (Agerpres). 
în cursul zilei de sîmbătă și în noap
tea de sîmbătă spre duminică au 
continuat luptele la Elisabethville 
între trupele O.N.U. și jandarmeria 
katangheză. Agențiile de presă anun
ță că întregul oraș Elisabethville se 
află sub controlul forțelor O.N.U. 
Potrivit unui comunicat al comanda
mentului O.N.U., sîmbătă seara a 
fost ocupat, sediul Băncii naționale 
katangheze.' Conducerea băncii a fost 
preluată, de un funcționar al O.N.U., 
„însărcinat să asigure desfășurarea 
normală a tuturor operațiunilor de 
bancă”.

Se anunță, de asemenea că unită
țile blindate ale forțelor O.N.U., au 
înconjurat întreprinderile societății 
„Union Miniere“. Totodată agenția 
Reuter face cunoscut că trupele 
O.N.U. își continuă drumul spre o- 
rașul Kipushi, situat la frontiera 
cu Rhodesia de nord, unde se pre
supune că se află în prezent Chombe.

După dispariția în seara zilei de 
29 decembrie a lui Chombe din pa-

aniversare a Republicii Populare, 
îmi amintesc cu bucurie de călăto
ria pe care am făcut-o împreună cu 
soția mea pe pămîntul romînesc, 
îmi amintesc de toate schimbările 
cu adevărat miraculoase care s-au 
produs în țară în acești 15 ani, îmi 
amintesc de întîlnirile cu scriitori și 
poeți, cu arhitecți și pictori, de dis
cuțiile prietenești în care ne înțele
geam atît de bine, la propriu și la 
figurat.

îngăduiți-mi să-mi închei acest 
scurt articol pe care-1 veți citi în 
preajma Anului Nou, într-unul din 
ziarele care se bucură de un înalt 
prestigiu în întreaga lume, în ziarul 
„Scînteia", prin cuvintele pe care 
noi, oamenii eovietici, le-am învățat 
și le repetam atît de des încă de 
pe cînd pășeam pe pămîntul ro
mînesc îmbrăcați în mantale cenușii: 
„Trăiască prietenia romîno-sovie- 
tlcă !"

Moscova, 28 decembrie 1962.

I

Ro-

latul prezidențial din Elisabethville 
„păzit cu strășnicie de trupele 

O.N.U.“, în Katanga a circulat o de
clarație scrisă a lui Chombe prin 
care acesta adresa forțelor O.N.U. un 
ultimatum. „Dacă în termen de 24 
de ore O.N.U. nu va înceta opera
țiunile militare — se spune în ulti
matum —- armata katangheză este 
hotărîtă să treacă la acțiuni serioa
se, mergînd pînă la aplicarea tacti
cii „pămîntului pîrjolit” pentru a 
distruge potențialul economic al 
Kâtangăi”.

Dar în pofida dispozițiilor date 
de Chombe, după cum relatează co
respondentul agenției France Presse 
la Salysbury, „majoritatea mercena
rilor și jandarmilor katanghezi au 
fugit în junglă abandonînd muniții 
și armament, inclusiv care blindate”.

In legătură cu ultimele evenimen
te din Katanga reține atenția pozi
ția adoptată de Roy Welensky, șe
ful guvernului Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului, față de acțiunea 
trupelor O.N.U. La 29 decembrie, 
Welensky a dat un ordin prin care 
însemnate trupe terestre și aeriene 
ale Federației au fost concentrate la 
granița cu Katanga. Agenția U.P.I. 
face o legătură între această măsu
ră a lui Welensky și poziția adop
tată de guvernul englez față de eve
nimentele din Congo, cuprinsă în 
comunicatul Ministerului de Externe 
al Angliei din 29 decembrie, potrivit 
căruia, Anglia „se pronunță împo
triva folosirii forței de către tru
pele O.N.U. pentru rezolvarea situa
ției din Congo”.

Demonstrație la Leopoldville 
pentru eliberarea lui Gizenga

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). — La 
29 decembrie, la Leopoldville, în fața 
clădirii în care își desfășoară lucrările 
cea de-a 5-a Conferință a reprezentan
ților forțelor nationale de eliberare și 
ai organizațiilor dintr-o serie de țări a- 
fricane grupate în mișcarea panșfricană 
pentru eliberarea Africii centrale și ră
săritene (Pafmeca), a avut loc o 
demonstrație în sprijinul cererii de eli
berare a lui Antoine Gizenga. Demon
stranții purtau pancarte și scandau lo
zinci în apărarea democrafiei.

diploma-

luat loc 
al Cabi-

ai muncii, oameni de știință și cul
tură, ziariști. Au fost prezenți, de a- 
semenea, șefi ai misiunilor 
tice acreditați la Phenian.

La masa prezidiului au 
Kim Ir, prim-vicepreședinte
netului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Ten Diun Theak, vicepreședinte al 
Cabinetului, Pak Sen Cer, ministrul 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, fruntași în 
producție, precum și ambasadorul 
R.P. Roanîne în R.P.D. Coreeană, Ma- 
noie Bodnăraș.

Cu acest prilej au vorbit Ten Diun 
Theak și Manole Bodnăraș.

CAIRO 30 (Agerpres). — După 
cum a declarat Mabunda, secretarul 
general al Frontului de Eliberare 
din Mozambic, într-un interviu a. 
cordât unui corespondent al agen
ției M.E.N., poporul din Mozambic 
își va consacra toate forțele luptei 
armate împotriva colonialiștilor 
portughezi, pentru independența sa 
națională.

Mabunda a subliniat că partiel«» 
panții Ia conferința reprezentanților 
organizațiilor naționale din coloniile 
portugheze, care a avut loc la Rabat, 
și-au exprimat hotărîrea neclintită 
de a obține eliberarea teritoriilor 
țărilor lor de sub dominația colo
nială a Portugaliei.

R. A. Yemen sondară cu lupta de cîiôerar 
a populației

SANAA 30 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Arabe Yemen, As- 
Sallal, luînd cuvîntul la 28 decem
brie în fața delegației tineretului din 
Aden, a declarat că Republica Arabă 
Yemen nu va părăsi niciodată pe 
frații săi din Adenul ocupat de en
glezi. „Imperialismul englez se în- 
șală amarnic dacă el crede că prin 
acțiunile sale împotriva forțelor pro
gresiste din Adenul ocupat de el și 
împotriva revoluției yemenite va pu-

din Aden
tea amîna sfîrșitul inevitabil ■> 
lonialismului în această regiune , a 
declarat As-Sallal.

în încheiere, președintele a ci 
mat Ia unificarea eforturilor ara. 
lor în lu-pta împotriva reacțiunii i. 
ternaționale și a ad’epților săi di 
țările arabe.

Delegația din Aden a remis Iui 
As-Sallal banii strînși de tineretul 
din Aden pentru crearea forțelor ar
mate yemenite.

Vizita tovarășilor W. Gomulka,
J. Cyrankiewicz și Z. Kliszko

fa Kiev

VARȘOVIA. La invitația tovară
șilor N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
N. V. Podgornîi, prim-secretar al
C. C. al P.C. din Ucraina, și D. S. 
Korotcenko, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene, la 27 decembrie au sosit la 
Kiev, într-o vizită neoficială, tovară
șii Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Josef Cy- 
rankiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, și Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

La 27 și 28 decembrie, tovarășii 
N. S. Hrușciov, N. V. Podgornîi și
D. S. Korotcenko au avut convorbiri 
prietenești cu tovarășii W. Gomulka, 
J. Cyrankiewicz și Z. Kliszko, 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
dială.

■ La 29 decembrie, tovarășii W. Go
mulka, J. Cyrankiewicz și Z. Kliszko 
s-au înapoiat în patrie.

TOKIO. Partidul socialist din Ja
ponia a dat publicității la 30 de
cembrie o declarație în care critică 
proiectul guvernamental de buget 
pe 1963—1964. Partidul socialist de
clară că noul buget va spori JYg.u: 
rile financiare care apasă p'-' 5. “
populației. Partidul soc’-’V’ ■■ , ~
zenta spre examina  ̂seslu.n11 Pig
mentului Pr-ect proprlu de bu' 
get.

BERLIN. La 29 decembrie, la Tri
bunalul Suprem al R.D.G. a luat 
sfîrșit procesul intentat lui H. Sei
del, una din căpeteniile organizației 
teroriste vest-berlineze. La proces a 
reieșit că acest criminal înveterat a 
participat la provocări armate orga
nizate din Berlinul occidental 
frontiera cu R.D.G. Tribunalul 
prem l-a condamnat pe Seidel la 
chisoare pe viață.

lare, Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri și ale altor organe cen
trale de stat. Editura va tipări, de 
asemenea, literatură juridică.

PARIS. După cum anunță agenția 
France Presse, în insula Corsica s-a 
prăbușit un avion cvadrimotor apar- 
ținînd unei societăți franceze, avînd 
la bord 24 de persoane. Printre cei 
care și-au pierdut viața în această 
catastrofă aeriană se numără 21 de 
membri ai unui club sportiv din Bas
tia care urmau să susțină la Nissa 
două meciuri de baschet.

membrii delegației economice alge
riene care se află în prezent la 
Cairo.

care 
cor-

ISTANBUL. Medjlisul fure a 
cheiat discutarea bugetului Ministerului 
de Război al țării pe noul exereijiu 
financiar. Alocajiile bugetare pentru 
scopuri militare, scrie ziarul ’„Cumhuri
yet" sporesc cu aproape 250 milioane 
de lire. Ilhami Sancar, ministrul de răz
boi, a declarat că o sumă reprezentînd 
23 la sută din bugetul Ministerului de 
Război al Turciei este repartizată pen
tru ,/nevoile" N.A.T.O.

comuna,
i^vor Je contraJi

Naționalizarea societății 
petroliere anglo-birmane

RANGOON. „A fost cucerit ulti
mul reazem al capitalului englez“, 
astfel caracterizează ziarul „Avan- 
garde" (Birmania) știrea cu privire 
la naționalizarea de către guvernul 
birmanez a societății petroliere mix
te anglo-birmane „Burma Oil Com
pany“. Acestei societăți îi revenea 
90 la sută din extracția și prelucra
rea petrolului birman.

Istoria existenței acestei societăți, 
relevă „Avangarde" a demonstrat 
că capitaliștii nu doresc să acorde 
ajutor Birmaniei în crearea unei eco
nomii cu adevărat independente. 
Ziarul își exprimă- speranța că in
dustria petrolieră din Birmania se 
va -('»avoIta-Untr-un ritm accelerat.

CAIRO. R.A.U. și Republica Alge
riană Democratică și Populară au 
hotărît să. «>'oo=c un comitet comun 
pentru coordonarea relațiilor eeonn_ 
mice și comerciale dintre cele două 
țări — a declarat la 29 decembrie 
ministrul economiei al R.A.U., Ah
med Zendo, după întîlnirea

PARIS. Ziarul ,,Le Monde” rela
tează despre măsurile luate în Fran
ța în vederea întăririi potențialului 
militar al N.A.T.O. Ziarul se ocupă 
printre altele de planul de depla
sare a portavioanelor franceze „Cle
menceau” și „Foch” din Marea Me- 
diterană la Brest, arătînd totodată 
că o asemenea hotărîre „oglindește 
dorința statului major al flotei ma
ritime militare și a N.A.T.O. de- a 
întări potențialul maritim-militar și 
aerian-militar în zona Atlanticului”.

Se anunță de asemenea, că la în
ceputul anului 1963 la Bodilis (Fi
nistère) va începe construirea unei 
baze militare a N.A.T.O.

MOGADISCIO. în Somalia france
ză, care se află sub dominația colo
nială a Franței, a sosit un contin
gent suplimentar de militari com
pus din 400 de persoane, scrie zia
rul „Al-Kifah“. Ziarul arată că a- 
ceasta se datorește intensificării miș
cării naționale de 
lonie și intenției 
înăbuși.

NEW YORK. La 
populafia 
1 816 890 locuitori.

STOCKHOLM. Potrivit datelor 
tistice date publicității la Stockholm 
iese în prezent 803 600 oameni. In com
parație cu anul trecut numărul locuito
rilor capitalei Suediei a scăzut cu 3 629.

ATENA. După cum a an^nblécia. 
nisferul Manne. Comercjg-; în domeniul 
in urma inîeno'iicarii «o* ~vllinfl„:3or,e, 9^1, aumarui
marinarilor șomeri a atins cifra de 9 OuU.

eliberare din co-
a oFra’nței de

t noiembrie 
Paraguayului a fost

1962, 
de

sfa- 
tră-

Un articol al corespond 
din Paris al ziar 

„New York Herald '
NEW YQtftK 3b ' 

TASS : Biroul d’e pre 
„New York Herald T 
zat un articol semnat 
blentz, corespondent 
ris, care analizează 
ivite în Occident dup 
apărut Piața comună

Subliniind că astă: 
să resimtă o amenin 
„pieței celor șase“ p- 
monopolurilor amer’ 
constată că „sugaru.- 
dere Piața comună • 
cut prea repede dii 
rău".

Coblentz sujaliniaz; 
că acute contradicții 
Comunitatea Econo.' 
pe de o parte, și o st 
ropene, pe d'e altă 
printre altele, că la 
Bruxelles, Anglia a 
tuație umilitoars“, 
— Austria, S’ Hi 
lovesc de -
vele lor de adăcăL 
Și, în sfîrșit, subh 
ticolului, divergențe 
și în sînul Pieței ,cpî^doie.1ne, .

„Divergențele / „Plimbat, atmos- 
chide Coble5^j^arâ piața comună 
—’organizație proclamată la timpul 
său drept soluția găsită în cele din 
urmă pentru problema integrării 
Europei".

&a s£âa?șit de aa

BERLIN. Printr-o hotărîre a Pre
zidiului Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, la 1 ianuarie 1963 
își va începe activitatea Editura de 
Stat a R. D. Germane. Editura va ti
pări documente ale Camerei Popu-

arac

De cîte ori mănînc salata 
asta, mi-aduc aminte de Salif, un 
ran inimos și deștept, pe care l-am 
noscut într-o comună din _
Segu, unde am stat cîleva saptamm 

agricole. O dală l-am luat pe Sa 
mine, la Djenne. în oraș, am 
e, mtr-un restaurant ca 
gustare. Am cerut cile os 
fel ca asta, din fața nod
1 - wo/î' era loame’
bit însă iaptu ca, /saJata jn sosui 
Sălii își tot ames ec & atjngQ cie 
de ulei, aproape , bucățică de
ea... înmuia d°p]najnle de a îmbuca, 
pline m ulei^ furcUli|aki aer, gîn- 
rămînea pu' pIace
dit01' /1 îl întrebai. „Ba - 
Răspunse el. Și începu s<Mule-

• i cu- 
districtul

rst bună salata — 
- dar spune-mi, te 
ta din ce se face ?" 
la spre ochiul de 
început parcă nu

ri urechilor. ,,E din 
spun eu — ulei fă- 
la care ai lucrat 
! de arachide ? — 

mă întrebă stupefiat. Dar are un gust 
așa de bun !..."

— înțelegeți — încheie vecinul 
nveu de masă. Toată viața Iui a trudit 
ye pămînturile colonialiștilor, mii de 
tone de arachide recoltate de el, pe 
arșiță de 50 de grade, au luat drumul 
mării, dar el 
dram de ulei 
coperit...

Are 49 de 
nea chiar el, 
a fost orb. Abia după ce cooperativa' 
din satul lui a fost dotată cu unelte 
de metal, abia atunci cînd maligolo-ul 
(bici împletit din piele de hipopotam) 
vătafului colonialist a lost ars 
ța satului, a descoperit el că 
merită să fie trăită...

n-a gustat niciodată un 
bun. Abia acum l-a des-

ani Salü, dar, cum spu- 
i se pare că pînă acum

EUGEN

. /

în pia- 
viața

POP

Lîngă clădirea aeroportului — pri
mul petec de pămînt australian în- 
tîlnit după mii de mile de zbor dea
supra oceanului — un stîlp indica
tor pe care scrie: Londra 13 500 km, 
San Francisco 9 700 km, Tokio 4 500 
km. In jur, o plajă pustie și jungla ; 
pe cer, constelații necunoscute cu 
Crucea Sudului lucind printre ele. 
De aici, din‘ Port Darwin, pînă la 
Melbourne mai sînt alți 3 200 km pe 
calea aerului.

în drum spre oraș, parcă străbat 
un orășel provincial englez : nesfîr- 
șite cartiere de căsuțe-vile avînd 
fiecare, în față, cîte un petec de ga
zon tuns cu religiozitate în fiecare 
duminică, împreună cu sportul, cu 
întîlnirea mondenă de la biserică și 
„five o’clook-ul" este singura dis
tracție de duminică a australianu
lui. Toate cinematografele, teatrele, 
cluburile, localurile de petrecere, 
chiar și restaurantele, sînt închise. 
De altfel și în restul zilelor viața nu 
e cu mult mai veselă : operă nu exis
tă, filmele australiene sînt slabe. Și 
în plus prohibiția — puritanismul 
anglican a impus interzicerea con
sumului de băuturi alcoolice... de la 
ora 6 seara în sus, ca 
soțului să regăsească 
casă încă pe lumină.

Australienii îți apar,
contact cu ei, ca niște oameni admi
rabili : dîrzi, cinstiți, păstrînd vii tra
dițiile vechi ale primilor pionieri, 
mineri și păstori, care au venit în 
Australia.

să dea timp 
drumul spre

de la primul

ne-...Străbătînd odată întinderea 
sfîrșită a dealurilor aride din sudul 
continentului, atenția îmi fu atrasă 
de un crîng de copaci tineri, neobiș
nuit de bine îngrijit.

Șoferul, un australian mai în vîrstă, 
încetini viteza.

— Și fratele meu e acolo, dădu el 
din cap arătînd spre șirul de copaci.

Mă uitai la el nedumerit.
— Da prietene, fratele meu Jerry 

O’Bryan, uite acolo, al cincilea co
pac din colț.

„Panteonul verde" — mă dumiri. 
Tradiție australiană : în memoria 
celor morți în război se sădesc co
paci și li se încercuiesc tulpinile cu 
cîte un inel de metal pe care e gra
vat numele celui căzut. Arborele 
crește, inelul rămîne încrustat adînc 
în coaja lui, face corp comun cu el 
și monumentul viu și veșnic verde 
perpetuează decenii și secole amin
tirea celui dispărut.

— Era mai mare decît mine, con
tinuă O’Bryan, a căzut în Italia și a 
lăsat doi copii. I-am crescut împreu
nă cu ai mei. Acum se apropie de 
vîrsta cînd sînt buni de armată. 
Nu-mi vine să cred că se va repeta 
totul iarăși. Dacă voi, cei de „acolo" 
și noi, de aici, vom spune cu hotă- 
rîre „nu !" războiului, poate copiii 
mei vor ajunge să debarce în Euro
pa — dar de astădată în haine ci
vile, ca turiști. Pace să fie, că tinerii 
vor găsi ei calea să colinde lumea, 
s-o cunoască și să-și facă noi prie
teni. Ce zici ? N-am dreptate ?

AL. ȘIPERCO

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
sfîrșit de an cercurile guvernante și 
economice americane nu au motive 
să fie mulțumite de evoluția con
juncturii economiei S.U.A. și . nici 
de perspectivele ce i se deschid pe 
anul care vine. Principalul obiectiv 
stabilit în mesajul economic adresat 
Congresului de președintele Kennedy 
la începutul anului 1962 — crește
rea ritmului de dezvoltare a econo
miei — nu a putut fi atins în mă
sura necesară rezolvării unor grave 
probleme ca aceea a șomajului, de 
pildă. Nu a putut fi atins nici mă
car ritmul destul de modest de creș
tere de 4,5 la sută stabilit în mesa
jul prezidențial, ritm care nu re
prezintă nici jumătate din ritmul 
de creștere economică a Uniunii So
vietice. „Ritmul de creștere este de
zolant de lent și șomajul în loc să 
scadă sporește”, constata recent zia
rul „New York Herald Tribune”. 
Economiștii americani prevăd chiar 
că în anul 1963 șomajul, care la 
sfîrșitul lui 1962 se ridica la 5,8 la 
sută din numărul brațelor de mun
că, va crește și mai mult ca urma
re a automatizării și sporirii numă
rului brațelor de muncă.

Stagnarea economică a provocat 
serioase dificultăți și pentru buge
tul de stat al S.U.A. într-un arti
col intitulat „Dificultăți bugetare la 
Washington”, revista ,,U. S. News 
and World Report“ scria zilele tre
cute : „Este un fapt recunoscut ofi
cial : situația finanțelor federale se 
înrăutățește, cheltuielile cresc verti
ginos, veniturile lîncezesc. După cite 
se poate prevedea, nu există perspec
tiva nici a unui buget echilibrat, nici 
a unei opriri în creșterea datoriei 
publice“.

alt domeniu în care dezechili
brul economic creează, mari proble
me pentru economia și finanțele 
S.U.A. este acela al balanței de plăți, 
al cărei deficit în ultimii 15 ani s-a 
ridicat la aproape 15 miliarde dolari, 
„în măsura în care deficitul balan
ței de plăți crește, scria revista a- 
mericană „Time“, aurul fuge din 
S.U.A. Rezervele de aur au scăzut 
cu 1,3 miliarde în ultimele 12 luni, 
atingînd nivelul cel mai scăzut din 
ultimii 23 de ani“.

Datele cunoscute pînă în prezent 
despre situația economiei americane 
lasă să se întrevadă că anul care 
vine nu se va deosebi de anii pre
cedent despre care „New York 
Times“ scria că se caracterizează în- 
cepînd din 1958 „printr-un ritm de 
dezvoltare mult inferior celui din 
primii ani de după război“. în com
parație cu alte țări industriale, spu
nea același ziar, economia S.U.A. „a 
stat practic pe loc“.

In Franța și Danemarca 
se semnalează creșterea prețurilor 

PARIS 30 (Agerpres).— Institutul na
țional de statistică și de studii econo
mice din Franja a dat publicității în 
ultimul său buletin săptămînal din a- 
cesf an un comunicat referitor la creș
terea preturilor la produsele agricole. 
Comunicatul subliniază că în perioada 
1961—1962 produsele agricole s-au 
scumpit în Franja cu peste 6,7 la sută 
fa(ă de perioada 1960-1961.

Ziarul „Combat" subliniază că pro
dusele de origine vegetală s-au scum
pit cel mai mult. Ele au atins creșteri 
ale preturilor de 13,6 la sută. Produ
sele animale au înregistrat și ele o 
scumpire de 4 la sută.

★
COPENHAGA 30 (Agerpres).— Tn 

darea de seamă a Direcției de stat da 
statistică din Danemarca pe anul 1962 
se arată că în primelezece luni ale 
anului 1962 prețurile auc. urcat vertigi
nos. îndeosebi prețurile la prodi1' 
alimentare au sporit cu 11,8 
la tutun și articole din tutun — 
la sută, iar taxa pentru asistent 
cală și medicamentele s-au scur 
11,1 la sută.

Mărturie a unității muncitorilor 
malaiezi

Peste 100 000 de șomeri 
în Scoția

LONDRA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului pentru indus
tria scoțiană George Middleton, a 
declarat, în cadrul unui miting la 
Glasgow, că numărul șomerilor în 
Scoția se ridică în momentul de față' 
la 100 600. Vorbitorul a criticat gu
vernul britanic pentru lipsa ~ unor 
măsuri concrete care să facă față 
înrăutățirii constante a situației so
ciale în Scoția. „Este de așteptat, a 
spus Middleton, ca în Scoția tota
lul șomerilor să atingă în cursul vii
toarelor două luni cifra de 120 000 
de oameni“.

KUALA LUMPUR 30 (Agerpres). 
— 300 000 de muncitori de pe plan
tațiile de cauciuc din Malaya au de
clarat la 29 decembrie o grevă ge
nerală de o zi, în sprijinul grevei 
generale a muncitorilor din trans
porturile feroviare începută la 23 de
cembrie. Muncitorii de pe plantații, 
ca și feroviarii cer mărirea salariilor 
și condiții de muncă mai bune.

Corespondentul agenției U.P.I. a- 
nunță că primul ministru al Mala- 
yei, Abdul Rahman, a intervenit per
sonal pentru a pune capăt grevei 
muncitorilor feroviari. Președintele 
Uniunii muncitorilor feroviari din 
Malaya a declarat însă că feroviarii 
malayezi „sînt hotărîți să nu înce
teze greva pînă cînd revendicările 
lor nu vor fi satisfăcute".
Revendicările pescarilor norvegieni

OSLO 30 (Agerpres). — 40 000 de 
pescari norvegieni vor începe la 1 
ianuarie o grevă dacă revendicările 
lor privind majorarea salariilor nu 
vor fi satisfăcute. Salariul mediu al 
unui pescar din Norvegia este in
comparabil mai mic decît. salariul 
altor categorii ale populației.

munck
Răscoală a țăranilor 

în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 30 (Agerpres). - 

Agenfia France Presse anunță că la 29 
decembrie peste 5 000 de țărani domi
nicani s-au răsculat împotriva regimului^ 
de teroare care domnește în jară.

împotriva țăranilor răsculați, subli
niază agenjia citată, au fost trimise di 
urgentă unităji militare sub comanda 
generalului Miquei Rodriguez. în 
timpul luptelor date între armată și răs- 
culafi satul Palmasola a fost distrus, 25 
de persoane au fost ucise iar alte 30 ră
nite. Generalul Miguel Rodriguez a fost 
ucis de răsculafi. Drept represalii, a- 
proximafiv 250 de răsculați au fost 
transportafi cu camioane militare la 
Santo Domingo unde vor fi judeca|i de 
autoritățile dominicane.

Unul din conducătorii răscoalei îm
preună cu 500 de țărani s-au refugiat 
în munfi pentru a continua lupta.

★
GUAYAQUIL 30 (Agerpres)'. — 

Aproape 50 000 de locuitori din can- 
toanele Yaguaci și Naranjal (pro
vincia Guayas) au declarat o grevă 
generală. Participanții la grevă cer 
guvernului din Ecuador 
iască școli, spitale, să 
țească condițiile de trai.
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