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â^TOrgan al Comitetului Central al P.M.R

Trecind pe sub arcul de triumf al artificiilor, Anul nou este întîmpinat la Carna
valul tineretului cu binecunoscuta „Periniță". (Foto : A. Cartojan)
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La „Ofelul Roșu", în timp ce sute 
da familii de siderurgișli își petrec 
revelionul, lava incandescentă din 
cuptoarele ofelăriei își reflectă parcă 
lumina deasupra tînărului oraș, anun- 
fînd primele șarje de oțel ale anului 
1963. Mai sînt cîteva minute pînă la 
ora 24. Pe platoul ofelăriei, Iov. Du
mitru Alexandru, directorul uzinei, fe
licită pe cei care se află la locul de muncă, dorindu-le la 
mulți ani și realizarea de noi succese. La sfîrșitu! 
primei ore a noulu: an, schimbul condus de prim-topitorul 
Ion Stroe a elaborat cea dinții șarjă. Timpul de elaborare a 
fost sub cel planificat. A doua șarjă au dat-o la cuptorul 
nr. 3 cei din schimbul lui Lazăr Timișan, iar numai la 20 
de minute, prim-topitorul Ferdinand Moșland a elaborat 
și el prima șarjă din acest an la cuptorul nr. 4.

Toate șarjele de otel au fost de bună calitate.
NAVA „PRIETENIE" TRANSMITE...

Anul XXXII Nr. 5760 |

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Populare Romîne, 
întîmpinăm într-o atmosferă sărbătorească, cu voie 

□ună și încredere în viitor, anul 1963, an nou de 
luncă creatoare pentru înflorirea patriei, pentru 
rosperitatea tuturor făuritorilor de bunuri mate- 
iale și spirituale — oamenii muncii, care îmbogățesc 
i înfrumusețează an de an Republica noastră.

A 15-a- aniversare a proclamării Republicii Populare 
omîne a prilejuit un însuflețitor bilanț al realiză- 
lor obținute de poporul romîn. în aceste realizări 
;te întruchipată munca fiecăruia dintre noi, munci- 
iri, țărani, intelectuali, activiști de partid și de stat, 
e întreg întinsul țării, în uzine, pe șantiere, în gos

podării colective și de stat, în instituții de știință, 
învățămînt și cultură domnește o atmosferă de muncă 
plina de avînt, fiecare își aduce contribuția la opera 
comună de făurire a vieții noi, socialiste.

Anul de care ne despărțim a dat rod bogat în în
făptuirea mărețelor obiective stabilite de partidul 
nostru în domeniul sporirii producției industriale, al 
dezvoltării și întăririi agriculturii socialiste, în trans
porturi și construcții, in ridicarea continuă a nive
lului de trai material și cultural al poporului. Pre
vederile planului de stat pe 1962 au fost îndeplinite 
și depășite, creîndu-se astfel o bază trainică pentru 
noi victorii ale construcției socialiste în anul care vine.

Imaginea țării noastre este o mărturie strălucită a 
justeței politicii partidului, călăuză încercată și clar
văzătoare a poporului.

Anul care s-a scurs a fost încă un an de luptă pentru 
apărarea păcii — bunul cel mai scump tuturor oame
nilor de pe pămînt, un an al întăririi forțelor socia
lismului, păcii și progresului, a forțelor care luptă

Este miezul nopții. Cina in în
treaga fără, de la sălile de marmo
ră ale Palatului R. P. Romîne și 
pînă la sala căminului cultural din 
Sîntana, luminile se sting pentru o 
clipă (răgind parcă hotarul intre a- 
nul cel vechi și anul care abia în
cepe, un om veghează în faja unui 
tablou de comandă. Stăpîn pe ful
gerul albastru al electricității, acest 

om urmărește, ca un Jupiter modern, fluxul de energie 
care împînzește țara, purtat de-a lungul liniilor de înaltă 
tensiune. „Dispecerul național' pe care în această noapte 
il descoperim în persoana tînărului inginer Ion Lăptoiu, 
are misiunea de a veghea ca lumina să ajungă în cele 
mai îndepărtate Coifuri ale țării. In vreme ce clinchetul 
paharelor se amestecă cu urările de bună stare și noi 
succese în muncă, focul nestins al furnalelor arde necon
tenit, iar mii și mii de oameni, siderurgișli sau medici, 
ceferiști sau meteorologi, se află în aceste clipe la locul 
lor de muncă.

pentru coexistența pașnică între toate statele, pentru 
libertatea și independența popoarelor. întregul mers 
al istoriei ne arată că, în ciuda tuturor piedicilor, 
aceste forțe cresc mereu, că lor. le aparține viitorul.

întîmpinînd Anul Nou în mijlocul familiilor, prie
tenilor și tovarășilor de muncă, ne exprimăm cu toții 
dorința caldă ca în anul care vine pacea între popoare 
să fie consolidată, omenirea să-și poată consacra 
toate forțele muncii pașnice, creatoare, pentru fău
rirea unei vieți de belșug și bunăstare.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul Anului Nou, Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și guver
nul Republicii Populare Romîne adresează întregului 
nostru popor calde felicitări. Urăm muncitorilor și 
muncitoarelor din industria noastră socialistă să lu
creze cu spor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
să dea țării produse tot mai multe și mai bune ; țără
nimii colectiviste, lucrătorilor din gospodăriile de stat 
și stațiunile de mașini și tractoare — să asigure prin 
munca lor harnică o recoltă îmbelșugată ; tinerilor și 
tinerelor din uzine și de pe ogoare — să-și consacre 
tot entuziasmul și elanul lor pentru a aduce din plin 
contribuția la avîntul economiei socialiste, tineretu
lui studios — să muncească cu sîrguință pentru a-și 
însuși tezaurul de cunoștințe pe care i le pune la în- 
demînă școala pentru a fi cît mai de folos patriei.

Vă dorim tuturor succese în munca voastră plină 
de abnegație, sănătate și fericire dumneavoastră și 
celor ce vă sînt dragi !

Să ridicăm paharul pentru poporul nostru munci
tor, pentru patria noastră dragă, pentru viitorul ei 
luminos, pentru pace, prietenie și colaborare între 
toate popoarele !

Vă urăm La mulți ani, iubiți tovarăși și prieteni !
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la masa comună, 
așteaptă sosirea 
aproape ora 24 
mării ascultăm cu 

meleagurile

In această noapte radio-operatorii 
'de la stafia centrală a Navrom-ului 
au fost mai solicitați ca orieînd. Zeci 
de radiograme sînt transmise de pe 
navele romînești aflate pe mări și 
oceane.

...Radiograma 1/63. Nava „Priete
nie”, plecată din Rio de Janeiro la 

« 15 decembrie, a ajuns astăzi, 31 de
cembrie, în jurul orei 24, ora Ro
mîniei, în Marea Egee lingă 
insula Skyros. Echipajul navei reunit 

frumos împodobită, 
noului an. Este 
și Sici în largul 
emoție muzică de

patriei noastre

(Continuare în pag. Ii-a)
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MOSCOVA
ë șeful unei 

de la I.C.M.-4, 
învățătoare la 

raionul 
îm-

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV 
Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 

Președintele Consiliului de Stat al R. P. R.omîne 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și 
întregul popor sovietic vă transmit dv. și întregului popor romîn frate 
felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia Anului Nou.

Pentru oamenii muncii romîni ajunul anului 1963 a coincis cu re
marcabila dată — împlinirea a 15 ani de la abolirea monarhiei și pro
clamarea Romîniei republică populară, care a însemnat constituirea pri
mului stat al muncitorilor și țăranilor din istoria poporului romin.

Ca rezultat al muncii pline de abnegație a poporului romîn, sub con
ducerea partidului muncitoresc, socialismul a obținut în Republica Popu- 
ară Romînă victorii hotărîtoare în toate ramurile economiei naționale. 
Aceste victorii constituie un nou pas pe drumul înfăptuirii sarcinilor 
„rasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste în R. P. Romînă.

Poporul sovietic urează din toată inima poporului romîn ca în noul 
an să obțină succese continue în muncă, în construcția socialistă și în 
lupta nobilă pentru triumful cauzei păcii și prieteniei între popoare.

Sîntem ferm încredințați că noul an va însemna o dezvoltare și în- 
ărire continuă a prieteniei frățești de nezdruncinat și lărgirea colabo- 
ării multilaterale între popoarele noastre și toate popoarele familiei 
'ățești a țărilor socialiste, va însemna 

asupra forțelor agresiunii și războiului.
N. S. HRUȘCIOV

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
Moscova, Kremlin 30 decembrie 1962.

Tovarășului L. I. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Sliprem 

al Uniunii Sovietice

Muncitoresc Romin, 
Republicii Populare

noi victorii ale forțelor păcii

L. I. BREJNEV
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
I

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului 

Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al 
Romîne, al întregului popor romîn și al nostru personal, vă transmitem 
dv., și prin dv. poporului frate sovietic cele mai calde felicitări cu pri
lejul Anului Nou.

Poporul nostru se bucură sincer de realizările remarcabile obținute 
de poporul sovietic în anul care a trecut, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului său comunist, în toate domeniile construcției comunismului și 
acordă o înaltă prețuire luptei neobosite a C.C. al P.C.U.S. și a guvernu
lui sovietic, în frunte cu N. S. Hrușciov, pentru preîntîmpinarea unui 
nou război mondial, pentru instaurarea unei păci trainice în lume. ■

Sîntem convinși că în anul care vine relațiile de strînsă prietenie și 
colaborare frățească dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta 
continuu spre binele marii comunități socialiste, al cauzei păcii și comu
nismului.

Vă trimitem, dragi tovarăși, dv. și poporului sovietic cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi succese în înfăptuirea mărețelor 
obiective trasate de istoricul Congres al XXII-lea al P.C.U.S.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER
Prim-secretar al C.C. al P.M.R. Președintele Consiliului de Miniștri 
Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne

al R. P. Romîne
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Palatul Republicii. Un șir de trîm- 
bifași cu fireturi, dădeau glas alămu
rilor, vestind începerea Carnavalului 
tineretului.

O explozie de veselie și entuziasm 
a cuprins sălile împodobite cu ghir
lande multicolore unde se află peste 
3000 de tineri fruntași la muncă și 
învățătură din Capitală. In fiecare 
sală estrade și brazi minunat împo
dobiți. Orchestre și artiști de frunte 
oferă tinerilor buchete de melodii, 
momente vesele.

.Nv^qprimVîngă -rx poieshe. - ■
Tînărul Petru Tișu 

brigăzi de mozaicari 
iar partenera lui, 
școala de 8 ani din Suhaia, 
Zimnicea. A venit să petreacă 
preună la carnaval.

— Care este ultima amintire 
•62 ?

— Cinematograful de pe Grivifa. 
L-am terminat acum, în aceste zile.

Intre timp, pe scările palatului, co
boară un grup, în costume de carna
val, „Juliete" și „arlechini", „torea
dori” și „husari” trec prin săli, răs- 
pîndind în jur cascade de veselie.

Sîntem în mijlocul unor studenfi 
de la Institutul politehnic — faculta
tea de electrotehnică. Tinerii petrec 
minunat. Printre ei sînt și colegi a 
căror fără se află la mii de kilometri. 
Sissoko Mamadou și Niakate Amadou 
din Guineea se simt ca acasă.

— Ne gîndim, în aceste clipe, spune 
Sissoko, la patria noastră dragă. Do
rul de tară este însă mai mic, cînd ai 
în jur asemenea prieteni. Și privește 
cu drag pe colegii lui Emil Luca, 
Sanda lacoban și Dumitru Stan.
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Minutele trec cu 
repeziciune și sta
fiile de amplifica
re fac legătura cu 
posturile de radio. 
A sosit noul an. 
Pe cer răsare uria
șul buchet multi
color al artificiilor. 
Tinerii coboară în 
curte. In mijlocul 
lor sosește cu mare 
viteză un auiontC' 
bil-ra'Chelă în care

Gerilă însoțit de noul an. 
hore și sîrbe. Cei doi 
purtaji pe brafe pînă în

din DArtagnan ! 
și se prezin- 
matri/er la

se află Moș
Se încing 

oaspefi sînt 
Palat.

— O clipă, cavalere
Tînărul scoate masca 

tă : — Petre Ciobanu, 
uzina de mecanică fină.

L-am oprit din iureșul unei sîrbe, 
jucată în curtea Palatului Republicii. 
In aceeași curte în care, cu 15 ani în 
urmă, mii de oameni jucau, sărbăto
rind proclamarea Republicii.

Sălile Palatului Republicii strălucesc 
pînă dimineaja într-o revărsare de 
lumini. Peste 3000 de tineri petrec la 
Carnavalul tinereții.

In gospodăria noastră 
colectivă

în cînfecele tarafului de lăutari, 
în sunetele clopoțeilor ți pocne
tele bicelor urătorilor, cu paharele 
pline și masa încărcată, au întîmpinat 
și de data aceasta colectiviștii noștri 
noul an.

Am sărbătorit revelionul cu sufletele 
pline de dragoste și recunoștință față 
de partid, care ne-a arătat calea bună
stării, cu bucurie pentru succesele anu
lui Irecut în sporirea producției agri
cole și în întărirea gospodăriei Colecti
ve, cu încredere Că în noul an Vöi 
obține realizări și mai mari.

Cu fot timpul neprielnic din anul 
1962, noi am obținut producții bune. 
Aceasta ne-a permis să vindem sfatu
lui cantități însemnate de produse, rea- 
lizînd astfel un venit bănesc de 
5 865 000 lei. Cu ocazia revelionului am 
închinat cîte un pahar și în cinstea 
fruntașilor gospodăriei, brigadierii Ion 
Marinache și Gh. I. Marin și șefii de 
echipă E. Dumifrache și Elena B.indea, 
ale caro- brigăzi și echipe au <• Aținut 
producții de 3 500 kg porumb i oabe 
la hectar.

In urările pentru noul an, auzeai pe 
colectiviști, exprimîndu-și dorința de 
a munci și mai bine, pentru ca anul 
1963 să fie și mai bogat pentru gospo
dărie și pentru fiecare dintre ei.

ION HEREA 
președintele G.A.C. din comuna 

Ion Roată, raionul Urzicenl

Președintele Consiliului de Stat al 
S. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, ministrul 
afacerilor externe, ComeliuMănescu, 
ri secretarul Consiliului de Stat, 

rigore Geamănu, au primit luni la 
liază la Palatul Consiliului de Stat 
șefii misiunilor diplomatice acre- 

’ în R. P. Romînă.
. prezentat felicitări președinte- 

Consiliului de Stat, Gheorghe 
.ieorghiu-Dej, și urări de prosperi- 

ate poporului romîn, cu ocazia celei 
le-a 15-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne și cu 
>rilejul Anului Nou, ambasadorii : 

=1. P. Polone — Janusz Zambrowicz, 
Jecanul corpului diplomatic, R. D. 
Germane — VZilhelm Bick, R. P. Chi-

neze — Șiu Gien-guo, R.P.F. Iugo
slavia — Arso Milatovici, R. P. 
Bulgaria — Ivan Kinov, R. S. Ceho
slovace — Jaroslav Sykora, Uniunii 
Sovietice — I. K. Jegalin, R. P. Al
bania, Răpi Gjermeni, Indoneziei — 
Sukrisno, Cubei — Manuel Yepe 
Menendez, Indiei — Mohan Prakash 
Mathur, Ghanei 
joe Dadzie, 
Kuti, R. D.
Duc, R.P.D.

Emmanuel Kod- 
R. P. Ungare — Jenö 
Vietnam — Dinh Van 
Coreene — Giăn Du 

Hoan ; miniștrii : Italiei — dr. Al
berto Paveri Fontana, Franței — 
Pierre Paul Bouffanais, Izraelului — 
Katriel Salmon, Elveției — Emile 
Bisang, Marii Britanii — James Dal
ton Murray, Braziliei — Carlos 
Jacyntho de Barros, Belgiei — Ho
nore Cambier ; însărcinatul cu afa
ceri al Finlandei —> V. .Vesa Hiek- 
kanen ; însărcinații cu afeceri ad-

interim ai : Suediei — Olof Lan- 
denius, Danemarcei — W. Winther 
Schmidt, Argentinei — E. J. B. 
Chailion, Uruguay — Jose Pedro Bas- 
tarrica, Republicii Arabe Unite — 
Attia Mahmoud Attia, Greciei — 
Euripide Kerkinos, Austriei — Franz 
Irbinger, Statelor Unite ale Americii 
— John P. Shaw, Turciei — Cahit 
Özcan, precum și atașatul comercial 
al Ambasadei R. P. Mongole, Esenin 
Nyama.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și cei
lalți conducători de stat prezenți, 
au mulțumit șefilor misiunilor diplo
matice pentru felicitările și urările 
făcute și le-au adresat urări de prie
tenie, prosperitate și pace.

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării unor ordine 
ale R. P. Romîne

La Palatul Marii Adunări Natio
nale a R.P. Romîne a avut loc, luni 
dimineață, solemnitatea înmînării 
unor ordine ale R.P. Romîne.

La .solemnitate au participat to
varășii Ștefan Voitec și Avram Buna- 
ciu, vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Anton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat.

Pentru merite deosebite în instau
rarea și consolidarea regimului de- 
mocrat.popular 'au fost conferite 
„Ordinul Muncii”, clasele a Il-a și 
a IlI-a, și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne”, clasele a IV-a și 
a V-a, unui număr de 506 acti
viști de partid, de stat și ai organi-

zațiilor obștești, fruntași în muncă, 
oameni de știință și cultură.

Tovarășii Ștefan Voitec și Avram 
Bunaciu au felicitat călduros pe-cei 
decorați în numele C.C. al P.M.R., 
al Consiliului de Stat și al guver
nului, al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal și le.au 
urat noi succese în activitatea 
viitoare,
în numele celor distinși au mul

țumit tovarășii Ștefan Duduman și 
Gheorghe Olteanu.

★
Prin același decret al Consiliului 

de Stat au mai fost conferite ordine 
unui număr de 2136 tovarăși din 
întreaga țară. (Agerpres)

La Gnvița 
proape o mie 
de muncitori s-au adu
nat să săibătorească 
laolaltă anul nou. In 
sala cantinei împodo
bită ca de sărbătoare, 
la loc de cinste e voia 
bună. La o masă se 
află un colectiv întreg. 
Sînt ajustorii din bri
gada condusă de Ion 
'Moldoveanu. Iăr vecini 
cu ei sînt cazangiii Ni- 
colaie Deiu, Toma Sto- 
ian, Ovidiu Popescu, 
Aurel Coleașe, Florea 
Oprea, membri ai unei torirea revelionului con- 
brigăzi fruntașe. Mesele 
sînt bogate ca și succe
sele în 
nicului 
zinei.

Cînd 
transmis în pragul mie
zului de noapte cuvînta-

Roșie ce
de familii

muncă ale har- 
colectiv al u-

difuzoarele au

rea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la posturile de ra
dio și televiziune cu 
prilejul Anului Nou, oa
menii Griviței Roșii au 
ascultat-o cu deosebită 
atenție și emoție.

Crainicul de la ra
dio anunță sosirea nou
lui an. Paharele ee 
ridică, pentru noi izbîn- 
zi, pentru patria noastră 
dragă, pentru pace. Oa
menii cîntă tradiționalul 
„Mulți ani trăiască 1"...

Și în vreme ce sărbă-

tinuă în aceeași atmo
sferă însuflețită, tova
rășii Iosif Nicolae, se
cretarul comitetului de 
partid și Dumitru Miron, 
directorul general al u- 
zinei, trec pe rînd să 
ureze an nou fericit

muncitorilor care sînt în 
tură în noaptea aceasta.

— Vă urăm sănătate 
vouă și familiilor voa
stre.

— Pace și fericire și 
la mulți ani — răspund 
muncitorii.

...In sala cantinei dan
sul, veselia nu conte
nesc. Pe scenă cîțiva 
muncitori-artiști ama
tori prezintă „Plugușo- 
rul". Sosesc și oaspeți : 
orchestra ,,Barbu Lăuta- 
ru". Muncitorii Griviței 
îi întîmpină cu căldură 
și de îndată se încing 
horele și sîrbele. In
tr-un colț străjuiește 
sclipind de podoab6 
bradul.

Pînă în zori, oamenii 
petrec, cînlecul și dan
sul fiindu-le oaspeți 
dragi.

TELEGRAMĂ

La Palatul Consiliului de Stat al B. P. Homtne In timpul prirArii șolllor misiunilor diplomatice «créditai! In B. P. Romînă 
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Excelenței Sale
Domnului dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba
Excelenței Sale

Domnului Comandant dr. FIDEL CASTRO RUZ
Primul ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

HAVANA
In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al 

guvernului și al poporului romîn, ca și in numele nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră eroicului popor cuban 
și guvernului revoluționar în frunte cu eminentul conducător al poporu
lui cuban — Fidel Castro — cordiale felicitări cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a victoriei revoluției cubane.

Cu deosebită satisfacție constatăm că prietenia trainică și relațiile 
de colaborare dintre Republica Populară Romînă și Republica Cuba se 
întăresc neîncetat și se dezvoltă în interesul comun al ambelor noastre 
țări și al cauzei păcii între popoare.

Exprimînd calda simpatie și solidaritatea frățească a poporului romîn 
cu lupta poporului cuban care își apără cu curaj independența și cuce
ririle șale revoluționare împotriva amenințărilor imperialiste, vă urăm, 
dumneavoastră și întregului popor cuban noi,succese în construirea unei 
vieți socialiste, prospere în patria dumneavoastră.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

al R.P. Romîne
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne
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Carnavalul pionierilor

In cetatea oțelului
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii”). 

De fiecare dată peisajul nocturn al 
Hunedoarei, contemplat de pe dea
lul Chizătăului,. impresionează pu. 
ternie. Puzderie de lumini — cit 
vezi cu ochit Dintre ele se înalță, 
țîșnjnd spre înălțimi, flăcările cetă
ții .oțelului. în noaptea de revelion 
totul părea și mai frumos.

Tradiționalul revelion s-a sărbăto
rit în fiecare casă, în fiecare fami
lie. Dar cei mai mulți siderurgiști 
și constrictori și-au dat întîlnire 
pentru a întîmpina împreună noul 
an.

La clubul „Siderurgistul” și la 
grupul școlar , din apropiere au pe
trecut revelionul aproape 2000 de 
familii de oțeluri, Jurnaliști, cocsari, 
laminatori. Printre çi se aflau mai
strul. oțelar. Aurel Stanciu de la oțe. 
lăria n-r. .2, cocsan.il Solomon Sălă- 
j an, maistrul furnaiist Anton Miha
is clië, laminoristul ' Ion Munteanu, 
mecanicul de locomotivă Sirnion 
Părău și alții.

La orele 24, cînd ceasornicul a 
vestit scurgerea ultimelor clipe din 
vechiul an, sălile străjuite de brazii 
împodobiți și nelipsitele ghirlande 
multicolore au răsunat de urale. „La 
mulți ani 1”, „Pentru noi succese în 
1963” — rosteau siderurgiștii. Unul 
după altul, plugușoarele au adus în 
sală tumultul muncii din fiecare 
secție, de la fiecare loc de muncă 
din combinat.

Constructorii hunedoreni și-au 
sărbătorit revelionul la clubul „Pili, 
mon Sîrbu”. La una din mese se 
găseau constructorii Szekely Ștefan 
și Roșea Alexandru. Ei lucrează pe 
șantierele Hunedoarei de 12 ani și 
nu au lipsit dè la nici un revelion.

în 1962 constructorii au dat side
rurgiei patriei furnalul de 1000 
m c cu 25 de zile mai devre
me, linia de sîrmă și profile fine, 
o termocentrală în Călan și alta 
în Hunedoara etc. Sărbătorind re
velionul, constructorii au toastat 
pentru reali tarea cu succes a sarci
nilor pe anul 1963 trasate de partid 
și guvern.

Printre studenții clujeni
CLUJ (coresp. „Scînteii“).— Pen

tru miile de studenți clujeni s-au 
construit în ultimii ani 23 de cămi
ne studențești — un adevărat orășel, 
cantine, policlinică, laboratoare etc.

în cele douăsprezece locuri unde a 
avut loc revelionul studenților din 
Cluj a domnit o atmosferă de bucu
rie și voie bună.

Emoționante au fost clipele în 
care studenții au ascultat în fața 
aparatelor de radio cuvîntarea tova
rășului Gh Gheorghiu-Dej, îndem
nul pe care l-a adresat tineretului 
studios de a-și însuși cunoștințe bo
gate, pentru a deveni oameni cit 
mai de folos patriei.

Alături de studenți au sărbătorit 
revelionul și numeroase cadre di-

Revelion pe
Programul de revelion al televiziunii a 

început în acordurile cintecului „Maca
rale", în timp ce pe ecran apăreau ima
gini ale Capitalei noastre in continuă 
înnoire. în ritmul unor melodii populare 
romînești a urmat tabloul folcloric „Obi
ceiuri de Anul nou”, în interpretarea for
mației de dansuri și orchestrei Ansamblu
lui „Ciocîrlia". Pe micul ecran a apărut 
apoi decorul unul complex studențesc, 
în care-și petreceau revelionul studenți 
romîni și colegi ai lor de peste hotare 
venifi la studii în țara noastră.

A urmat momentul satiric „Satelitul 
Vede-tot", interpretat de actorii Dem. 
Savu si Ștefan Tăpălagă, după care or
chestra Enrico Fanciotti și un grup de 
soliști au prezentat un program de muzică 
ușoară dedicat Bucureștiului.

O întîlnire plăcută le-a prilejuit tele
spectatorilor filmul primit din partea Stu
dioului central de televiziune din Mos
cova. în cadrul acestui program, tradi
ționalele urări de Anul nou ne-au fost 
adresate de cei patru cosrnonauți : Ga
garin, Titov, Nikolaev și Popovici.

In continuarea programului, s-a desfă
șurat o mică întimplare comică, al cărui 
erou principal a fost Mircea Crișan.

Numărul următor al revelionului tele
viziunii a fost susținut de Marcel Anghe- 
lescu, Victoria Mierlescu, Dorina Drăghici, 
Gigi Marga, Florin Scărlătescu, Dem. Ra
dulescu, Dem. Savu, Margareta Pislaru și 
alții iar acompaniamentul de orchestra 
dirijată de Edmond Deda.

dactice, printre care prof. Daniel 
Popescu, rector al Institutului de 
arte plastice, prof. Victor Preda, 
prorector al Institutului de medici
nă și farmacie.

Mult gustate au fost programele 
artistice, medalioanele cu cele mai 
iubite cîntece ale anului 1962, epi
gramele, răvașele, precum și versu
rile brigăzilor artistice de agitație.

Peste tot „Perinița“ anului I și 
ultimului an s-a bucurat de succes, 
ca de altfel Hora balicilor, Sîrba ve
teranilor.

în pragul noului an, studenții clu
jeni au ridicat paharul pentru pers
pectivele luminoase deschise de 
partid în fața tinerei generații, pen
tru noi succese la învățătură.

micul ecran
După aceea orchestra dirijată de Vic

tor Predescu a interpretat un program de 
muzică populară romînească.

La ora 23,59, ceasul televiziunii a 
marcat secundă cu secundă ultimul mi
nut al anului 1962, apoi 12 lovituri de 
gong au vestit sosirea anului 1963.

Din nou muzică populară romînească. 
In continuare, a fost proiectat un scurt 
film realizat de televiziunea noastră pen
tru a fi trimis cu prilejul Anului nou 
peste hotare.

Apoi, în studio a apărut decorul sti
lizat al unei gări, în care s-a petrecut o 
întimplare muzicală interpretată de Con
stantin Drăghici, Luigi lonescu, Gigi Mar
ga, Puiu Călinescu, Ho'ia Căciulescu, Ar
cadie Donos, dansatorii Doina Androna- 
che și Cornel Patrichi, precum și orches
tra dirijată de Gelu Solomonescu.

După două momente comice, unul pe 
caricaturi de Gh. Chiriac, cel de-al doilea 
cu Horia Șerbănescu și Radu Zaharescu, 
pe micul ecran a apărut... opereta. Au 
cîntat și au interpretat Virginica Roma- 
novslri, Ion Dacian, Lili Dușescu, Con
stanta Cîmpeanu, Marica Munteanu și alții.

Ultima parte a programului a fost sus
ținută de orchestra de muzică populară 
dirijată de Nicu Stănescu.

Pe parcursul programului au fost trans
mise și scurte filme muzicale primite cu 
prilejul Anului nou din partea televiziunii 
din țările prietene.

întreaga emisiune, a durat 5 ore și 45 
minute. La realizarea ei și-au dat con
cursul peste 400 persoane.

Ca d» obicei, muncitorii Fabric» de confecții București petrec împreună noaptea Anului Nou
(Foto : Gh. Vlnțllă)

3 000 de pionieri și școlari din 
București, fruntași la învățătură 
și în activitatea pionierească, se 
îndreptau în după-amiaza zilei de 
ieri spre lumea feerică a carnava
lului, găzduit în saloanele scălda
te în lumină ale Palatului Repu
blicii. Ghirlandele de brad par 
brățări uriașe. Cosțumele multi
colore înfățișînd cele mai gingașe 
flori și personaje de basm reunesc 
o lume de dimensiuni liliputane.

La 16 ore după sosirea Anului 
Nou, de pe podiumul sălii de la 
intrare 30 de trîmbițași anunță 
solemn deschiderea, carnavalului. 
Și in tăcerea1 care s-a așternut 
pentru cîteva cline răsună urarea 
„La mulți ani, 1963”, urmată apoi 
de o explozie a veseliei.

Parcurgem drumul care trece 
prin atitea încăperi. Iată aici 
spectacolul dat de Țăndărică prie
tenul de totdeauna al celor mici. 
Aduce cu sine în- noul an, alături 
de eroii povestirilor triste despre 
copilăria de odinioară, visul avîn- 
tat spre viitor al copiilor din zile
le noastre. Concursul „Cunoașteți 
eroii Cosmosului" la care iau 
parte numeroși pionieri pri
lejuiește o disputată întrecere 
pentru titlul de „Cosmonau
tul anului 1963". Și în timp 
ce cîștigătorilor li se înmâ
nează premiile, apare însoțit de 
marșul fanfarei „Cortegiul cuceri
rii Cosmosului" — pionieri pur
tând portretele cosmonauților so
vietici și machetele rachetelor 
ce s-au avîntat spre constelații.

Parada costumelor aduce în 
fața celor prezenți culorile 
curcubeului, iar tradiționalul Plu- 
gușor urează pionierilor și școla
rilor un an rodnic în note mari, 
asemenea celor purtate de garda 
de onoare a lui Moș Gerilă apă
rut în mijlocul copiilor.

Montajul de versuri și progra
mul cîntecelor pionierești pe 
tema „Cîntăm Republica", spec
tacolele formațiilor de muzică u- 
șoară și populară romînească, 
jocurile distractive pionierești au 
constituit pentru cei mici o seară 
de neuitat.

GH. CERCELESCU

în locuințe noi
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“), — 

La sfîrșitul anului 1962 încă 92 fa
milii de mineri, metalurgiști și alți 
oameni ai muncii din orașul Baia 
Mare s-au mutat în locuințe noi.

Recent, au mai fost date în folo
sință noi : bl',juri de. locuințe și. în 
centrele muncitorești din Cavnic, 
Baia Borșa și Nistru.

Bilanțul încheiat de constructori 
anul trecut a fost bogat. în total ei 
au dat în folosință în orașele și cen
trele muncitorești din regiunea Ma
ramureș 1 182 apartamente și cămi
ne cu peste 600 locuri.

După cum pe informează 
direcția rețelei, cinematogra
fice și difuzări' filmelor, în 
luna ianuarie vor fi prezen
tate în premieră, între alte
le, următoarele filme :

Patru inimi — o come
die realizată de studioul 
„Mosfilm“ în regia lui K. 
ludin.

Balada husarilor — o co
medie lirică produsă de stu
dioul „Mosfilm“ în regia lui 
E. Riazanov.

Vaporul lui Emil — o pro
ducție a studiourilor fran
ceze. Regia : Denys de la

LA START: 1963’
...Acele ceasornicului înaintau vertiginos spre mult așteptata oră H, 

cînd o nouă rachetă trebuia să-și ia zborul. Nu în spațiu, ci în timp. 
Nu spre stele, ci spre viitor. O rachetă pe care scria cu Utere imense : 
1963. O rachetă plină cu vise, nădejdi, aspirații.

In preajma plecării, am stat de vorbă pe platforma de lansare a 
rachetei — ultimele zile ale lui 1962 — cu cî/iva bucureșteni. Oameni 
obișnuiti ai zilelor noastre. Mi-au vorbit despre munca și viața lor. 
Despre ce au înfăptuit în 1962. Despre ce au de gînd să realizeze în 
1963. E firesc, deoarece pentru oamenii noștri prima zi a lui 1963 nu 
este un start spre necunoscut. E o călătorie spre tărâmuri precise, con
turate pe hărțile pianului pe anul 1963, plan elaborat de înțelepciunea 
colectivă a partidului. La noi, azi, viitorul nu mai este — ca în trecut 
sau ca pe alte meridiane ale globului — marea necunoscută într-o 
ecuație încîlcilă. A devenit o dimensiune firească a realității noastre.

Ultimul etaj al unui bloc dă poate 
cea mai mare satisfacție construc
torului. Privind pe ferestrele sale, 
vezi lumea într-o lumină vie și pură. 
Chiar dacă afară plutesc negurile 
cenușii ale iernii.

Ion Gonțoiu privește pe fereastră. 
Tot ceea ce vede de jur împrejur 
este pentru el profund evocator. To
tul e legat prin mii de fire de 
întreaga lui muncă. Căci în tot 
acest ansamblu arhitectonic — 
noua cale a Griviței — trăiește, în
corporată, și munca brigăzii lui de 
dulgheri. Ca și în blocurile din Flo- 
reasca, în construcțiile noi de la 
Eforie, în Fabrica de ciment de la 
Fieni, în termocentrala de Ia Doi- 
cești, în zeci de alte construcții la 
ridicarea cărora a luat parte. CU 
brațele, cu inima, cu mintea.

bri-re Ion Gonțoiu, șeful unei
gâzi de dulgheri, l-am găsit la 

ultimul etaj al unui bloc aflat în 
stadiul de 
vardului 1 
cîteva zile 
dëa zori 
membri ai 
' woare.

blöc aflat în 
finisare, la capătul bule- 
Mai. își părăsise pentru 
„meseria de

împreună
brigăzii, la

bază" și dă- 
cu ceilalți 
lucrările in-

Pentru Ion Gonțoiu, ca și pentru 
milioane de tovaTăși ai lui de pe 
întreg cuprinsul țării, anul care a 
trecut a însemnat un an de înfăp
tuiri și năzuinți împlinite. MfcsL mus 
doar cîteva, cele mai d. :-<..r> .. A 
executat împreună cu ‘ .’gbua L: .tte 
lucrările de dulgheri? . <.éL, pu ru 
blocuri-turn dinspr '■',>■ '.'.'h it.
Planul l-au depășit . ’ :u
20—25 la sută. S-ai 
cit mai multe eco

-jeturi întregi de panouri colrate, eu 
care s-au mutat de la un etaj la 
altul, scurtînd timpul și economi
sind materialele. In viața personală 
a avut parte, de asemenea, de o 
mare bucurie : s-a mutat cu familia 
într-o casă nouă, chiar într-unul din 
blocurile de pe calea Griviței. Și tot 
de 1962 este legat un foarte impor
tant eveniment în viața sa : în iu
nie a fost primit candidat de partid.

— Ce-mi doresc pentru 1963 ? 
Multe. Foarte multe. Așa e viața 
noastră : nici un an nu seamăhă cu 
ceilalți și fiecare an nou ne duce 
mai sus și mai departe. La începu
tul anului o să pornim lucrările pen
tru noile blocuri din cartierul Jiului, 
în spatele „Casei Scînteii". Ca >să 
facem și mai multe economii, o să 
folosim, în loc de grinzi ecarisate, 
grinzi extensibile. Vreau eă-i deprind 
pe toți membrii brigăzii cu noile ma
teriale și cu noile metode de muncă. 
Și eu îmi propun să învăț, să citesc 
cît mai mult, că altfel mi-o ia teh
nica înainte...

Ion Gonțoiu vorbește cu pasiune 
despre tehnică, iar în fața privirilor 
sale parcă ee și desenează contu
rurile noului cartier, ale altor cartie
re. Căci pentru constructor, viitorul se 
profilează în formele suple și în cu
lorile pastelate ale clădirilor ridi
cate de mîna lui. Și mai adăugă 
ceva tovarășul Gonțoiu : cea nrai 
mare dorință a lui pentru anul care 
vine •— să se prezinte cu fruntea 
sus, cu demnitate și mîndrie, în fața 
tovarășilor săi cînd ce va împlini 
termenul pentru primirea. în rîndu- 
rile membrilor de partid.

Constantin Cernât este1” student
în anul V la facultatea de 

metalurgie a Politehnicii din Bucu
rești, iar anul care Vine va fi anul 
examenului de stat, anul cînd va 
păși pentru întîia oară pe porțile 
unei uzine nu ca student venit la 
practică, ci ca inginer. Fostul strun-

Un cîntec în cinstea noului an însoțește clinchetul paharelor ciocnite de colectiviști. Instantaneu din 
casa brigadierului zootehnist Iacob Hrițcan de la gospodăria colectivă din Hărman, regiunea Brașov.

L NOU O R Â 0 !
(Urmare din pag. I-a)

dragi. Pluguțorul tineretului de pe 
navă ne urează ani mulți, fericiți și rea
lizarea țelurilor, în timp ce Moș Gerilă 
se pregătește să împartă darurile din 
pomul de iarnă. Cînd Iov. Bolea leronim, 
ajutor mecanic, veteranul navei, ridică 
paharul pentru cei dragi, de acasă, pentru 
fericire și pace, întregul echipaj se feli
cită și își urează noi succese.

Comandantul navei „Prietenie“, 
ȘTEFĂNESCU NICOLAE, se
cretarul organizației de partid, 

RÄCIANU DUMITRU

PRIMA „BARZĂ" A ADUS 
UN BĂIAT !

N-a fost o noapte 
de odihnă nici pen
tru bine cunoscuta... 
barză. Este ora 0,30. 
In fața maternității 
Polizu oprește o ma
șină și... Dar mai bine 
să deschidem regis
trul noilor născuți, la 
ultima pagină ; Bo- 
dișteanu Paulina, 26 
de ani, muncitoare.

Anul 1963 a începui. Primele minute, 
primele ceasuri au adus cu ele primele 
șarje de oțel, trenurile străbat mai de
parte drumurile de fier ale țării, zeci 
de copii au văzut lumina vieții, iar sus, 
la vîrlul Omul, anul 1963 a venit pe un 
cer senin. A început astfel un nou an de 
muncă pașnică sub cerul senin al socia
lismului.

PAUL DIACONESCU 
GH. PETRESCU

(Desene de EM. MIHÄILESCU)

CALE LIBERA
Internare : ora 0,30. Nașterea : ora 3,30. 
Sexul : masculin. Numele : Vasile.

Așadar, Anul 1963 a venit pe lume în 
aceleași ceasuri cu acest băiat, care în 
noaptea anului 2 000 va fi un bărbat în 
floarea vîrstei și va trăi, desigur, într-o 
lume a păcii și a unor mărețe cuceriri ale 
geniului uman. Ii dorim viață lungă și ti
nerețea veșnică a comunismului, la a 
cărui construire va contribui cu propriile-i 
forțe.

CER SENIN

La ora cînd în ora
șele și satele patriei 
se toastează pentru 
noul an, mecanicul 
Petre Vișoiu, de pe 
locomotiva 231068 
stringe călduros mî
na fochistului Ion 
Bucur, adresîndu-i 
„la mulți ani” și, cu 
ochii ațintiți la sema
for, se pregătește

pentru intrarea în stația Urzicem.
...Este ora 0,08. Primul tren pe 1963, 

acceleratul 605 de lași, a sosit là timp în 
gara Urziceni. Impiegatul de mișcare Ion 
Gheorghiu, care și-a „petrecut" de multe 
ori revelionul la post, veghind la buna 
circulație a trenurilor, este pe peron. La 
oprirea , trenului, se, .îndreaptă spre loco
motivă. Mecanicul Vișoiu Petre, de la 
depoul București-călăfori, este o cunoștin
ță mai veche. După tradiționalul „la mulți 
ani”, cei trei ceferiști își string mîinile si 
se felicită.

O rapidă verificare a locomotivei, si 
din nou gafa de drum. Paleta impiegatu
lui este ridicată. Cale liberă pînă la stafia 
următoare. Cale liberă succeselor pe care 
cei trei ceferiști și le doresc și în noul an,

De sus, de la 2 513 
m altitudine, a fost 
trimis pe calea un
delor la ora 0, pe 
adresa Institutului 
Meteorologic din 
București, următorul 
mesaj :

„Cerul este senin 
vîptul bate din vest
cu 68 km pe oră, vizibilitate excepțională, 
presiunea atmosferică 554,5 mm, tempe
ratura aerului — 6 grade. Sub cofa 2 513 
m se așterne o mare de nori. La această 
oră clădirea observatorului este îmbră
cată în gheață, noi ascultăm muzica trans
misă de radio București și ne simțim ală
turi de toți oamenii muncii din patria 
noastră. Vă felicităm cu prilejul Anului 
Nou și vă dorim noi succese".

i 1 m e noi
Pafellière. Filmul demască 
ipocrizia și rapacitatea bur
gheziei, capabilă să sacrifi
ce totul pentru păstrarea și 
sporirea capitalului.

Meșter la toate — o co
medie satirică realizată de 
studiourile bulgare în regia 
lui P. Vasiliev.

Omul cu obiectivul — pro
ducție a studiourilor „Defa“- 
Berlin. Regia : Frank Vogel. 
O fantezie cinematografică al 
cărui erou principal este un 
locuitor al planetei noastre 
din anul 2222.

Transportul — producție a

studiourilor din R.F.G. (Re
gia: Jurgen Rolan). Acjiunea 
se petrece în Germania, în 
ultimele zile ale celui de-al 
doilea război mondial.

Dă-i înainte fără grijă — 
producție a studiourilor en
gleze în regia lui Gerald 
Thomas.

Căzută din lună — come
die realizată în studiourile 
cehoslovace. Regia: Zde-
nek Podskalsky. Acțiunea se 
petrece înfr-o cooperativă 
agricolă.

Soțul soției sale — pro

ducție a studiourilor polo
neze, în regia lui Stanislaw 
Bareja.

Pentru un zîmbet senin — 
producție a studioului „Ar
men film“. Regia: L. Vagar- 
șian. O pledoarie pentru 
pace, împotriva urmărilor 
tragice ale războiului în 
viața tuturor și moi ales a 
copiilor.

Mirajul — producție a stu
dioului „Azerbaidjan-film“. 
Regia : Liafif Safarov. Acest 
film în culori, transpune o 
legendă orientală.

gar de la Uzinele „1 Mai* din Plo
iești a pregătit și el din vreme star
tul lui 1963 : ca și în anii prece
dent!, a obținut la toate ma
teriile note bune și foarte bune: 
din zece examene și patru pro
iecte, la trei a luat nota 8, iar la 
celelalte 9 și 10. în flecare dintre

paragrafele care vorbesc despre 
dezvoltarea industriei noastre meta
lurgice, despre tehnica nouă. Vreau 
să precizez însă că, oriunde voi lu
cra, îmi voi continua cercetările în 
domeniul tratamentelor termice. Mă 
pasionează. Ce-mi doresc în fami
lie ? Ca soția mea să termine cu 
■succes anul II la institutul Maxim 
Gorki, unde e studentă. Și mai am 
o dorință, de astă dată strict per
sonală : mai mult timp pentru lec
tură. Uitasem să vă spun : printre 
pasiunile mele se numără și litera
tura.

rice s-ar spune, un aerodrom 
aduce cel mai mult a rampă 

de lansare. Aici ești cel mai aproa
pe de tăria înălțimilor care, chiar 
dacă nu se măsoară în cifre ameți
toare, sînt totuși înălțimi. Cu Octa
vian Cuiuri am stat de vorbă, pe 
aeroportul Băneasa. Și tot despre 
racheta anului 1963. De data acea
sta, în termeni mai apropiați de 
sensul concret al simbolului. Căci 
tovarășul Cuiuri este unul dintre cei 
mai buni și mai experimentați avia
tori ai TAROM-ului. Un adevărat 
fruntaș al aviației civile. A petrecut 
în văzduh peste 8 000 de ore, stră- 
bătînd uriașa distanță de 2 000 000 
de km.

— Anul 1963 — mi-a spus Octa
vian Cuiuri — are și pentru noi, cei 
de la TAROM, un profil foarte pre
cis, însemnat în coordonatele pla
nului. Trebuie să sporim volumul 
transporturilor cu 15 là sută față de 
1962. Asta înseamnă că e necesar 
să pregătim noi cadre. Ce-mi doresc 
eu pe anul 1963 ? Fiecare elev al 
meu să devină un aviator destoinic. 
Și nu numai ca pilot, ci și ca om. 
Căci unui comandant de navă ae
riană i se cere să fie și un model 
de comportare în toate împrejură
rile vieții. Un om de voință, înzestrat 
cu energie și luciditate. în ce pri
vește dorințele mele personale,

aceste calificative esie înglobată 
multă perseverență și pasiune. După 
cum o imensă doză de energie și 
pasiune este înglobată în presa hi
draulică pentru încercări în meta
lurgia pulberilor pe care au reali
zat-o în 1962 Constantin Cernât și un 
grup de colegi de-ai săi.

L-am găsit pe Constantin Cernât 
în febra .pregătirilor. Pentru întîmpi- 
narea noului an și pentru proiectul 
de diplomă. Proiectul are o temă din 
unul dintre domeniile pline de pers
pectivă ale metalurgiei moderne: 
sporirea rezistenței metalelor.

— Proiectul meu principal pentru 
1963 este, de fapj, însuși... proiectul 
de diplomă — mi-a spus. După 
ce-mi voi lua examenul de stat, sînt 
gata să-mi fac (iatoria în oricare 
uzină unde voi1 fi trimis. Visurile 
mele sînt, cum s-«r spune, ingine
rești și de aceea țiși au o prefigu
rare precisă în plqnurile de stat. în

V ‘

i I

Dacă ar fi numai atît, și ar exista 
suficiente temeiuri pentru ca să se 
bucure de prețuirea celor din jurul 
său. Mai sînt însă și altele. Prin
tre cele mai grăitoare se cuvine 
menționat următorul: comunistul Oc
tavian C"’uri este un adevărat pi
lot. . • lor. El a călăuzit și

în calitate de pilot- 
i umul tinerilor avia
te : . '
P® 
zbe 
stră t .. . 
creși 
au pi 
celor c 
țit o ne 
aviatori.
cu entuzi 
pundere. . 
duc astăzi 
ză vastele î

lui spre stăpînirea 
(lor moderne de 
olată aviația noa- 
în 1962, datorită 

•le călători care 
reriene mijloa- 
estră, s-a sim- 
noi cadre de 
ri s-a dăruit 
cini de răs- 
rii lui con- 

brăzdea- 
zduhului.

ce-aș putea să spun ? Să-mi crească 
mare fetița, care e bucuria familiei, 
să devină o bună cetățeană...

Trei oameni obișnulți ai zilelor 
noastre. Trei din milioanele de con- 
stiuctori ai socialismului.

...Racheta care poartă imensa in
scripție „1963“ și-a luat zborul. în
cărcată cu planuri, nădejdi, aspira
ții. Plină de certitudini. Pe un tra
seu limpede, precis. Marea magis
trală « vieții noastre. Magistrala so
cialismului.

VICTOR B1RLÄDEANU

T1EÆTR1E
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

K.P. Romine : Lakmé — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 10,30); Lysistrata — (orele 19,30). 
Teatrul Național „1. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Apus de soare — (orele 15) ; 
Febre — (orele 19,30). (Sala Studio): Si
ciliana — (orele 15); Bolnavul închipuit
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara'' 
(Saia Magheru) : Antoniu și Cleopatra — 
(orele 10,00); Ciocîrlia — (orele 15,30) ; 
Am fost fiul lui — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
10,30); Băieții veseli — (orele 16); Bu
cătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1): Mamouret — (orele 10,00); Ta
che, Ianke și Cadîr — (orele 19,20). (Sala 
Studio — str. Alex, Sahia nr. 76): Me
najeria de sticlă — (orele 10,00); Fotbal — 
(orele 15,00); Proștii sub clar de lună — 
(orele 19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 10,00): Corabia cu un singur pasa
ger — (orele 19.30). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile) : Oceanul — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Salut voiöf
— (orele 17); O felie de lună — (orei 
20). Teatru) evreiesc de stat : Opera de 
trei parale — (orele 20). Teatrul regio
nal București : Mielul turbat — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy) ; Vorba revistei — (orele 
20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului 
în 30 de melodii — (orele 20). (Sala Dal
les) : Muzica bat-o vina — (orele 20) 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): Car 
tea cU Apolodor — (orele 16); Mici 
prinț — (orele 19).

^CINEMP
t » mu » > 4 t «

tSeÿtÆiüf'Lë
CINEMATOGRAFE : Povestea anilor 

înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic : Patria (11; 15; 18; 21). Omul dr 
Ungă tine : Republica (10; 12,15; 14,3
1G.45; 19; 21,15), București (9,15; 11,3<
13,45; 16,30; 18,45; 21). Gh. Doja (9,45; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Alex. Sahia (' 
12; 14; 16; 18 15; 20,30), G. Coșbuc ((1. 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Dă-1 învintl 
fără grijă: rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Fri
mu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), V. Hoaită 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Volga (8,30?10,20: 
12,10; 14; 15,50; 17,40: 19,30; 21,20). Mira
jul ; V. Alecsandri (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Floreasca (15,30; 18; 20,30). Soțul soție, 
sale rulează la cinematograful Elena Pa
vel (10; 12; 15; 17; 19; 21). Pedro pleacă 
în Sierra : Tineretului (10; 12; 14.30: 16,30; 
18,30; 20,30), 8 Martie (11; 15; 17: 19; 21). 
Libertății (10; 12; 16; 18;. 20). Teroare în 
munți — cinemascop ; Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45: 19; 21.15). Moara diavolului : 
Lumina (rulează în continuare de lă o 
rele 9,30 — pînă la orele 13,45, după-amia- 
ză 16; 18,30; 20,45), Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Donca Simo (16; 18,15; 20.20Î 
Lacrimi tîrzii : Central (10,30; 12,30; 14,30 
16,30; 18,30; 20,30). Povestiri vesele : li 
Septembrie (10; 11,45). Omul cu două 
fețe: 13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30-
20.30) . Petre cel isteț: Timpuri noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). Cîlnelc din mlaștină rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (1Ș 
18; 20,15). Tinerii — cinemascop : întră'' 
rea între popoare (10,30; 14; 16,10; 18 
20,45), 23 August (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
21,15). Cînd copacii erau mari : i Mai
12; 15,30; 18; 20,45), Moșilor (16; 18; 20' 
meni și fiare ambele serii : Cu 
(15,15; 19). Acord final rulează la 
matograful Alex. Popov în continu, 
la orele 9,30 pînă la orele 21. La n 
va muri orașul : Grivlța (15; 17; 19; 
O viață rulează la cinematograful C- 
David (10; 15,30; 18; 20,30). Vîrsta dn 
gostei : Unirea (15; 17; 19; 21). Hamleî 
Flacăra (15; 18; 21). Crimă fără pertea; 
să rulează la cinematografele T, Vladim 
rescu (15; 17; 19; 20,45), G. Bacovia (15,3 
18; 20,15). Regăsirea : Munca (16; 10,1
20.30) , Arta (16; 13; 20). Președintele 
centru înaintaș: Popular (10,30; 16; 18,)
20.30) . Chermesa t 16 Februarie (16; 1.
20). Vals pentru un milion rulează la c 
nematograful M. Eminescu (16; 18,11
20,30). Misterul celor doi domni „N" r; 
lează la cinematograful Ilie Pintilie (1 
10,15; 20.30). Bandiții din Orgosolo : 8 M 
(15,30; 18; 20,15). Scrisoare de la o nec 
noscută : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 1 
tiina bătălie: Olga Banele (15,30; 18; 20.3 
Magistratul : Drumul Serii (16; 18; 2 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Omul am 
bie : 30 Decembrie (12; 15; 17.45; 20.3 
Miracolul lupilor — cinemascop; B. D 
lavranCea (11; 14; 16; 18.15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 11,00 — Teat 
pentru copii șl tineretul școlar : „Doi 
aritmetică". Comedie de Natalia Kliko’ 
Interpretează colectivul Teatrului peni 
copii și tineret. 19,00 — Anul sportiv r 
în Imagini. 19,35 — Transmisiune de la Te 
trul de Stat de Operetă : „Lysistratr 
de G-herase Dendrino. în încheiere : B 
letin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul prcbabil pentru zilele de 3, 

și 5 ianuarie. Ï” tară : vreme rece 
cerul variabil, mai mult acoperit. Pi 
cipitații sub formă de ninsoare vor c 
dea în toate regiunile țării, mai frecvc 
te în sud. Vîntul va sufla potrivit, te; 
porar pînă la tare, din sectorul est 
Temperatura în scădere la început, ar 
staționară. Minimele vor fi cuprinse î 
tre minus 6 și minus 16 grade (tr 
coborîte în nordul și răsăritul țării), 
maximele între 0 șl minus îl) gr; 
in București : vreme rece, cu cerul 
mult acoperit. Temporar ninsoare. 1 
potrivit, cu intensificări pînă la tare, 
sectorul estic. Temperatura în scăd

cocsan.il
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La panoul de onoare

TELEGRAME EXTERNE
Plenara C.C. ai P.C, din Germania Situația din Katanga

Iată clteva Imagini 
din folocronica anu
lui 1962, ilustrind suc
cesele sportivilor ro- 
siinl.

Echipa feminină de 
handbal in 7 (stingă 
sus), reprezentativa 
do fotbal-juniori 
(dreapta sus), Iolan- 
da Balaș șl Olga Or
ban-Szabo.

BERLIN 1 (Agerpres). — La 31 
decembrie, la Hamburg a avut loc 
plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Germania. 
După cum anunță agenția A.D.N., 
Max Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, a prezentat la 
plenară un raport cu privire la sar
cinile partidului în lupta pentru a- 
părarea democrației și asigurarea 
păcii. Plenara a adoptat hotărirea cu 
privire la convocarea în 1963 a con
gresului partidului. Participantă la 
plenară au aprobat proiectul decla
rației program și proiectul noului 
statut al partidului.

Comitetul Central al P.C. din Ger_ 
mania a adresat populației din Ger
mania occidentală un mesaj de feli-

In anul care a trecut, sportivii 
noștri au obținut victorii de răsunet. 
Echipa feminină de handbal în 7 a 
cucerit titlul de campioană a lumii. 
Ambele titluri mondiale (la mas
culin și la feminin) sînt deți
nute de echipele R. P. Romî- 
ne. Floretista Olga Orban-Szabo 
a cucerit titlul de campioană mon
dială. Este pentru prima dată cînd 
o sportivă a țării noastre își înscrie 
numele pe lista cîștigătoarelor a- 
cestei competiții. Iolanda Balaș — 
recordmana lumii la săritura în înăl
țime — a cîștigat la Belgrad, pentru 
a doua oară consecutiv, titlul de 
campioană a Europei la această 
probă. Canotoarele noastre au de
venit campioane europene la 4 plus 
1, iar fotbaliștii juniori au cîștigat

turneul U.E.F.Ä., disputat la Bucu
rești. Halterofilul Fitzi Balaș s-a ară
tat în acest an în remarcabil pro
gres, stabilind 6 noi recorduri mon
diale de juniori. La parașutism spor
tiv, Elisabeta Minculescu a stabilit 
un nou record mondial la săritura 
cu țel fix, realizînd 1,25 m.

O frumoasă comportare au avut, 
de asemenea, boxerii, care au în
vins cu 7—3 echipa R. P. Bulgaria, 
cu 6—4 echipa Scoției, cu 6—4 echi
pa Iugoslaviei și cu 8—2 echipa ora
șului Varșovia. Hochelștii au învins 
cu 3—2 și 4—3 echipa R. D. Ger
mane, una din cele mai bune din 
Europa, și cu 18—3 și 10—2 echipa 
Franței. Ei au cîștigat, de asemenea,

competiția „Cupa Dunării" de la 
Belgrad.

Anul trecut, echipa do rugbi a ter
minat neînvinsă sezonul internațio
nal. Rugbiștii noștri au cîștigat 
„Cupa Păcii“ și au învins reprezen
tativele Franței (3—0) și Italiei 
(11—6), arătînd că sînt printre cei 
mai puternici din Europa. Țintașii au 
cîștigat „Cupa țărilor latine" de Ia 
Lisabona. La tenis de masă, Maria 
Alexandru a cucerit titlul de campi
oană internațională a Austriei, iar 
juniorul Dorin Giurgiucă a ocupat 
primul loc în „Criteriul european“ 
de la Bled.

Voleibaliștii, șahiștii, canotorii, că
lăreții, gimnaștii, jucătorii de polo 
pe apă au obținut, de asemenea, 
victorii valoroase.

In apărarea comuniștilor 
arestați din Argentina
BUENOS AIRES. C.C. al P.C. din 

Argentina a dat publicității o scri
soare in apărarea comuniștilor ares
tați. Cercurile reacționare și guver
nul, care conduc țara și care poartă 
răspunderea pentru înapoierea eco
nomică, pentru sărăcia, șomajul și 
foametea din țară, se spune în scri
soare, îi persecută cu înverșunare 
pe membrii partidului nostru, cu 
speranța deșartă de a-i izola de 
clasa muncitoare și de popor și de a 
impune țării planurile reacționare și 
de jaf ale Fondului Monetar Inter
național, precum și planurile legate 
de „Alianța pentru progres”.

„Totul dovedește însă că ei nu vor 
reuși să-și înfăptuiască intențiile 
criminale”, se subliniază în scrisoa
re. Partidul nostru este carne din 
carnea și singe din sîngele clasei 
muncitoare și nimeni nu-l va putea 
izola de ea.

citare cu prilejul Anului Nou și și-a 
exprimat solidaritatea cu luptătorii 
pentru pace și democrație care sînt 
deținuți în închisorile din R.F.G.

★
BERLIN 31 (Agerpres).— A.D.N.: Ho- 

fărîrea cu privire la interzicerea P. C. 
din Germania, adoptată cu peste șase 
ani în urmă de autoritățile R.F. Ger
mane, nu a putut fringe voinfa de luptă i 
a comuniștilor vest-germani. Anul 1962 
a fost marcat prin lupta neobosită a 
Partidului Comunist din Germania pen
tru pace și democrajie, împotriva poli
ticii de pregătiri militare, promovată 
de guvernul de la Bonn. în anul care 
a trecut a crescut numărul membrilor 
partidului. De la începutul anului 1962 
au luat ființă pesfe 200 noi organizași 
de bază iile P.C. din Germania, inclu
siv pesfe 100 direct In uzine și fabrici.

Datorită sprijinului mai multor locui
tori din R.F. Germană, Jupp Angenforf, 
membru al C.C. al P.C., care a evadat 
din închisoare, a reușit să se ascundă 
de copoii poliției politice din Borm.

La Elisabethville a reînceput 
schimbul de focuri între trupele 

O.N.U. și jandarmeria 
katangheză

NEW YORK 1 (Agerpres). — în 
prima zi a noului an, la Elisabeth
ville a reînceput schimbul de focuri 
între detașamentele trupelor Orga
nizației Națiunilor Unite și jandar
meria katangheză. Au avut loc 
schimburi de focuri disparate în di
ferite cartiere ale orașului. După 
cum relatează corespondentul agen
ției U.P.I., orașul Elisabethville este 
distrus parțial. Numeroase case au 
fost serios avariate.

*

ELISABETHVILLE 1 (Agerpres). 
— Potrivit unei declarații a genera
lului Prem Chand, comandantul for
țelor Națiunilor Unite din Katanga, 
„în cursul operațiunilor militare 
desfășurate pînă acum, forțele Na
țiunilor Unite nu au atentat la secu
ritatea populației civile. Declarațiile 
făcute de Chombe prin care arată că 
Națiunile Unite ar fi omorît un nu-

In anii republicii
In cei 15 ani de la instaurarea 

republicii, cultura fizică și sportul 
au cunoscut o mare dezvoltare în 
(ara noastră. Spartachiadele tine
retului, „Cupa Agriculturii", cro
surile populare — competiții de 
masă devenite tradiționale — a- 
trag de fiecare dată sule și sute 
de mii de tineri și vîrstnici. Sta
tul democrat-popular a alocat fon
duri însemnate pentru asigurarea 
bazei tehnico-materiale a sportului, 
pentru procurarea de echipament 
și material sportiv.

Astăzi, (ara noastră dispune 
de peste 15 000 de baze spor
tive complexe și simple. Nu
meroase stadioane au instalații 
dintre cele mai moderne. Bazele 
sportive ale Bucureștiului sînt bine 
cunoscute și peste hotare. Stadio
nul „23 August", stadionul „Repu
blicii", Parcul Dinamo, sala Flo- 
reasca, patinoarul artificial, bazi
nul acoperit — iată numai clteva 
din bazele sportive bine înzestrate 
ale Capitalei. Intr-o serie de mari 
nașe din provincie — lași, 
Constanta, Cluj, Hunedoara, A- 
ad, Ploiești, Bacău, Galați, Ti- 
lișoara și altele ■— au fost con

struite sau sînt în curs de con
strucție stadioane de mare capa
citate.

Sportul romînesc a repurtat în 
acest deceniu și jumătate victorii 
de prestigiu pe arena internațio
nală. Sportivii noștri au cîștigat 52 
de titluri de campioni olimpici, 
mondiali și europeni la diferite 
sporturi. La ultimele trei edifii ale 
Jocurilor Olimpice, sportivii din 
R. P. Romînă au cucerit 27 de me
dalii (printre care 9 de aur). La 
Olimpiada de la Roma, ei s-au 
clasat pe locul 10 din 84 de țări. 
In anii republicii, sportivii romîni 
au stabilit numeroase recorduri 
mondiale și europene. Numai în 
ultimii 4 ani, ei au realizat 34 de 
astfel de recorduri.

YALERI BRUMEL

© Calculele în puncfe, 
după tabela internațională, 
pentiu cele mai bune per- 
forminje atletice masculine 
ale inului 1962 dau următo
rul clasament : 1. V. Brume! 
(U.RS.S.) 2,27 m la înălțime 
— 1032 puncte ; 2. Ter Ova- 
nèsitn (U.R.S.S.) 8,31 m la
lungime — 1 020 puncfe ;

Tinerii fotbaliști romîni au învins 
reprezentativa Etiopiei

După cum. anunță agenția France 
Presse, duminică la Addis-Abeba e- 
chipa de fotbal (tineret) a R.P. Ro
mine a susținut meciul revanșă cu 
reprezentativa' Etiopiei. Tinerii fot

baliști romîni au obținut o meritată 
victorie cu scorul de 4—2 (3—2).
Primul meci fusese cîștigat de gazde 
cu 2—1.

Tragerea la sorți a libretelor 
de economii C.E.C. cu ciștiguri
La 31 decembrie 1962 a avut loc 

tragerea la sorți trimestrială a libre
telor de economii C.E.C. cu cîști- 
guri.

La această tragere la sorți au ie
șit cîștigătoare toate libretele de e- 
conomii C.E.C. cu ciștiguri ale că
ror terminații au următoarele nu
mere : 500 cu 250 la sută ; 180 cu 
200 la sută ; 438 Cu 100 la sută ; 891 
cu 50 la sută; 011; 079; 246; 299: 325; 
498; 664; 775; 793; 801: 982 cu 25 la 
sută.

Cîștigurile ce revin acestor libre
te se calculează în raport cu soldul 
mediu pe care l-au avut libretele 
respective în trimestrul IV/1962.

Informații

în cineva r î n d sa s? i
Peste 300 de atleti din 12 țări au luat 

startul în noaptea Anului- Nou în tradi
ționalul cros de la Sao Paulo. Sute de 
mii de spectatori brazilieni au urmărit pe 
străzile orașului această întrecere care a 
fost cîștigată de francezul Hamoud A- 
meur. E] a parcurs 7,600 km in 22’08”6/10, 
fiind urmat de Osvaldo Suarez (Argen
tina) — 22’22”8/10 și portughezul Maorei 
Oliveira — 22’27”8/10.

*

Concursul international de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor 4 trambuline” a 
continuat la Innsbruck cu desfășurarea 
„manșei” a doua. Norvegianul Toralf 
Engang a realizat sărituri de 91 și 85 m, 
totalizînd din nou cel mai bun punctaj 
(231,2). Pe locul doi s-a clasat H. Reck
nagel (R.D. Germană). Campionul mon
dial și olimpic Recknagel a putut parti
cipa la această „manșă”, deoarece con
cursul s-a disputat pe teritoriul austriac. 
După cum se știe, autoritățile de la Bonn 
nu i-au permis lui Recknagel să evolueze 
zilele trecute la concursul de la Oberst
dorf (R.F.G.).

După două concursuri, in fruntea cla
samentului se află Toralf Engang (Norve
gia) — 445,4 puncte, urmat de Max Bol- 
kart (R.F.G.) — 408,1 puncte.

*

Competiția internațională da baschet 
pentru cupa „Lantin” a luat sfîrșit cu 
victoria echipei Universității orașului 
Istanbul, care în finală a dispus cu 53-45 
de echipa F.C. Liège,

Luni s-au disputat mai multe întîlniri 
internationale de hochei pe gheată. La 
Villars, echipa cehoslovacă Slovan Bra
tislava a cîștigat turneu] international, 
învingînd în ultimul joc cu 5—3 (0—1; 
3—1; 2—1) echipa selecționată a acestui 
oraș.

în orașul elvețian Davos echipa Spar
tak Praga a învins cu 12—3 (4—0; 5—0; 
3—3) echipa suedeză I.F. Forshaga, iar la 
Innsbruck (Austria), E.K. Kitzbuehel a 
întrecut cu 12—2 (5—1; 3—0; 4—1) pe 
Ferencvaros Budapesta.

★
Echipa iugoslavă de fotbal Partizan 

Belgrad și-a încheiat turneul in Grecia, 
jucînd la Atena cu echipa Panathinaikos. 
Fotbaliștii oaspeți au repurtat victoria cu 
scorul de 4—1 (2—1).

*
In primul joc din cadrul turneului pe 

care-1 întreprinde in Turcia, echipa so
vietică de fotbal Zenith Leningrad a în- 
tîlnit la Istanbul echipa Besiktas. Gaz
dele au terminat învingătoare cu scorul 
de 4—1 (2—0).

★

In urma unei anchete la care au parti
cipat ziariștii de sport din Grecia, titlul 
de cel mai bun sportiv grec al anului 
1962 a fost decernat atletului Vasilis 
Sillis, recordman al tării în proba de 400 
m plat. Campionul european de talere 
Jean Sistovaris a ocupat locul doi în cla
sament,

(Agerpres)

M Â G Â Z I N
3. Snell (Noua Zeelandă) 800 
m în 1'44" 3/10 — 1010 
puncfe ; 4. Long (S.U.A.)
20,07 m la greutate — 1 007 
puncfe. De remarcat că fin
landezul Nikula, care a sta
bilit un nou record mondial 
la săritura cu prăjina (4,94 
m), a fost „punctat“ cu 988 
puncfe.

• Ziarul „Komsomolskaia 
Pravda“ a cerut cititorilor săi 
să răspundă la următoarele 
trei întrebări : 1) Care au fost 
„senzajiile" anului sportiv 
1962?; 2) Ce sportiv a do
vedit o asemenea voinjă, în- 
cîf nimic nu l-a putut opri 
să iasă victorios ? ; 3) Ce e- 
chipă sovietică a perseverat 
mai mult în obținerea succe
sului final ?

Media răspunsurilor a dus 
la următorul rezultat : 1) Me
dalia de argint a R. S. Ce
hoslovace la campionatul 
mondial de fotbal, victoria 
echipei feminine de volei a 
Japoniei la campionatele lu
mii de la Moscova, recordu
rile mondiale stabilite de

Brumei și Dwan Fraser ; 2)
Vasili Kuznețov, în proba de 
decatlon la „europenele“ de 
atletism ; luri Vlasov — la 
haltere ; 3) Spartak-Moscova.

• Vînzarea biletelor pentru 
Jocurile Olimpice va începe 
la 1 aprilie 1963. Aceasta bi
neînțeles pentru spectatorii 
din străinătate. Solicitant ii 
vor trebui însă să comple
teze o cerere și să probeze 
că și-au reținut cameră la 
unul din hotelurile din To
kio rezervate Jocurilor O- 
limpice.

• Trei din cei mai apre- 
ciați fotbaliști de pe glob au 
făcut o serie de declarații în 
legătură cu sezonul sportiv 
1963. Celebrul jucător brazi
lian Pele a spus : „Sînt feri
cit că în 1963 echipa mea va 
întreprinde un turneu în Eu
ropa“. lată ce a declarat 
Netto (U.R.S.S.) : „Pînă acum 
am jucat de 60 de ori în e- 
chipa reprezentativă. 1n 1963, 
echipa Spartak Moscova, în 
care activez, va participa

pentru prima oară la „Cupa 
campionilor europeni", iar 
eu mă voi strădui să fiu 
selecfionat și în echipa na
țională". Masopoust (R. S. 
Cehoslovacă) : „Aș vrea ca 
echipa mea Dukla Praga să 
se califice în finala „Cupei 
campionilor europeni“. De 
asemenea, voi juca cit mai 
bine, pentru a contribui la 
succesul echipei reprezenta
tive a țării în „Cupa Eu
ropei".
• John Meyer, un tînăr de 

22 ani, a produs o mare sen- 
zajie la Colorado, stabilind 
cea mai bună performantă de 
sală la săritura cu prăjina. 
Utilizînd o prăjină cu fibre 
de sticlă, Meyer a sărit 4,92 
m, cu 3 cm mai mult decîf 
vechiul record a lui Uelses.

© Campionul european de 
box la categoria mijlocie 
Laszlo Papp (R.P. Ungară) a 
anunjaf oficial că se retrage 
din activitatea competifiona- 
lă în primăvara acestui an. 
El îș: va apăra titlul la 18 
februarie la Londra, în fafa 
lui Aldridge, după care va 
ataca titlul mondial dejinut 
de nigerianul Tiger.

© Loto : la tragerea Revelionului din 
seara zilei de 31 decembrie 1962 au ieșit 
din urnă următoarele numere :

Pentru premiile obișnuite în bani : 88,
38, 73, 24, 52, 43, 80, 82. 26, 29.

Premiu] special A : 80, 38, 82 ; Premiul 
special B : 73, 88, 43 ; Premiul special C : 
52, 29, 26.

Pentru premiile suplimentare în obiecte: 
Extragerea 1 : 80, 14, 38 ; Extragerea a 
Il-a : 51, 62, 39 ; Extragerea a IlI-a : 69,
54, 40, 70 ; Extragerea a IV-a : 78, 52, 73, 
90 ; Extragerea a V-a : 52, 11, 6, 66 ; E- 
tragerea a Vl-a ; 43, 73, 31, 17, 45 ; Ex
tragerea a Vll-a : 19, 22, 28, 77, 7 ; Ex
tragerea a VIII-a : 19, 22. 33, 45, 68 : Ex
tragerea a IX-a : 66, 88, 2, 68, 26 ; Extra
gerea a X-a : 61-, 74, 19, 72, 49.

Fond de premii : 3 083 864 lei.
0 La tragerea de amortizare a asigură

rilor mixte de persoane ADAS din 31 de
cembrie 1962 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) A.H.G. î 2) B.V.W. ; 3) F.I.J. ; 4)
W.A.O. ; 5) Y.T.X. ; 6) V.K.G. ; 7) K.G.O.; 
8) U.Y.F.

Lucrătorii poștali din Franța au declarat grevă ca urmare a refu
zului guvernului de a satisface revendicările lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și majorarea salariilor. în gări, sacii cu scrisori șl 
coletele au rămas neexpediate, așa cum se vede în fotografia do 
mai sus.

BJF..PR JE < ÎD J ii N B iE IS
«w___ ANUARUL- -

„ȘTIINȚA Șl OMENIREA”

In ajunul Anului nou editura 
sovietică „Znanie”, în colabo
rare cu Academia de Științe a 
U.R.S.S. a scos de sub tipar Anua
rul „Știința și omenirea”, destinat 
unui cerc larg de cititori. Sarcina 
lui este de a releva principalele 
realizări ale întregii științe mon
diale din ultimii doi ani, de a de
monstra nu numai realizările ști
inței, ci și însemnătatea lor socială. 
Anuarul este menit să demonstreze 
marea forță și multilateralitate a ac
tualei gîndiri științifice, perspectivele 
grandioase ale folosirii celor mai noi 
realizări științifice spre binele ome
nirii.

IARNĂ NEOBIȘNUIT DE GREA 
ÎN ANGLIA

de- celelalte regiuni ale țării. Nu
meroase trenuri au fost suspendate.

In unele regiuni grosimea stratu
lui de zăpadă atinge trei metri. Nu
meroase așezări sînt complet izolate 
de restul țării, este întreruptă apro
vizionarea cu alimente.

A NĂSCUT 4 GEMENI

Învățătoarea Vera Matohina, de 
27 de ani, din Tukums (R.S.S. Le
tonă), a născut patru gemeni. Pă
rinții au liotărît să numească cei 
patru băieți — luri, Gherman, An
drian și Pavel în cinstea celor patru 
cosmonauți sovietici.

POPULAȚIA S-U.A,

Potrivit datelor Biroului de recen- 
sămînt, la 31 decembrie 1962 popu
lația Statelor Unite a fost de 
188 045 000 oameni,

...Șl A GHANEI

In Anglia se înregistrează nin
sori neobișnuit de abundente. Pe 
străzile Londrei, circulația este pa
ralizată. Troienele au izolat Londra

După cum anunță agenjia Associated 
Press, referindu-se la surse guverna
mentale, populația Ghanei se ridică în 
prezent la 7 100 000 de oameni.

măr mare de civili sînt scorniri ten
dențioase. Este posibil ca el să fi pus 
la cale noi asasinate cu scopul de a 
discredita Națiunile Unite”.

★

ELISABETHVILLE 1 (Agerpres)'. 
— După cum relatează agențiile de 
presă occidentale, trupele Națiunilor 
Unite continuă să-și mențină con
trolul asupra celor trei orașe din 
Katanga, ocupate în cursul opera
țiunilor militare desfășurate în ulti
mele două zile, Elisabethville, Ki- 
pushi și Kamina. Potrivit unor știri 
oficiale, trupe ale O.N.U. se depla
sează în direcția orașului Jadotville, 
situat la 85 de mile nord-vest de 
Elisabethville. în felul acesta tru
pele O.N.U. dețin în prezent con
trolul asupra tuturor căilor de co
municație care duc spre Rhodesia de 
sud. Ciocniri sporadice au fost sem
nalate in apropiere de orașul Ka
mina.

Agenția Reuter relevă că șeful 
secesioniștilor katanghezi, Moise 
Chombe, a sosit în cursul zilej de 31 
decembrie tocmai în orașul Kol- 
wezi, unde se află principalul punct 
de rezistență al jandarmeriei și 
mercenarilor din Katanga. După 
cum s-a mai anunțat, el fugise la 
Salisbury, capitala Rhodesiei de 
Nord.

Aceeași agenție relevă că imediat 
după sosirea lui Chombe în acest 
oraș, reprezentantul englez la O.N.U., 
Patrick Dean, a avut o întrevedere 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, cerînd noi asigurări și ga
ranții pentru Chombe.

*
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). —» 

Luînd cuvîntul la ședința de închi
dere a Conferinței panafricane care 
s-a desfășurat la Leopoldville, Ken
net Kaunda, președintele Partidului 
unit al independenței naționale din 
Rhodesia de nord, a declarat că 
Rhodesia de nord nu va rămîne în 
cadrul Commonwealthului dacă Ma
rea Britanie nu-și schimbă politica 
de sprijinire fățișă a lui Chombe.
Declarația secretarului general 
al O.N.U. despre evenimentele 

din Katanga
NEW YORK 1 (Agerpres). — în- 

tr-o declarajia specială făcută la 
1 ianuarie în legătură cu eveni
mentele din Katanga, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a subliniat că 
intenționează să-și continue eforturile 
îndreptate spre înfăptuirea concilierii 
nationale în Congo, El a spus că speră 
ca în cursul viitoarelor două săptă- 
mîni să fie luate măsuri concrete pen
tru traducerea în via(ă a acestui plan.

U Thant a chemat la reglementarea 
grabnică a divergentelor dintre con
ducătorii Katangăi și guvernul central 
al Congoulul. El a subliniat totodată că 
O.N.U. recunoaște guvernul central ca 
singurul guvern legal al Congoului și 
că nu recunoaște și nu va recunoaște 
vreo prefenfie la separarea sau inde
pendenta Katangăi.

Ca una dintre măsurile primordiale 
penlru reglementarea situafiei în Con
go, secretarul general al O.N.U. a pro
pus ca un reprezentant al concernului 
„Union Minière” să vină neînfîrziaf ia 
Leopoldville pentru a discuta cu guver
nul central congolez problema reparti
zării veniturilor concernului. U Thant a 
recomandat, de asemenea, ca jandar
meria katangheză să depună jurămîn- 
tul de credinfă guvernului central, pen
tru a deveni o parte a armatei naționale 
congoleze.

u

(Desene de NELL COBAR)

Graficul : — Dă-ml voie să ridic șl eu un pahar în cinstea vred
niciei tale 1

—... Aoleu 1 Și nouă mama ne spune tot mereu: înțeleg sg vă 
jucați, să vă distrați, dar nu cumva să-mi mișcaji un lucru de la 
locul 1 ii...

— Ce face acolo ?
— Caută referatele de pe cererile mele 1 Zice că in noaptea 

de revelfon erau serpentine I...
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PRAGA 30. — (Corespondentul A- 
gerpres Horia Liman transmite) :

Sîmbătă după-amiază la uzinele 
constructoare de camioane „Ele
ment Gottwald" din Praga a avut 
loc un miting. Au fost de față 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, 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 
pe plan intern și extern, subliniind 
rolul țării noastre ca factor activ al 
politicii de coexistență pașnică pe 
arena internațională.

★
30 (Agerpres). — Am- 

R. P. Romîne în R. D. 
Vasile Pogăceanu, a 

saloanele ambasadei un 
care au participat primul

întreprinde
de țări din America Latină, condusă 
de Nestor Ignat.

Tot la Montevideo a fost organi
zată o manifestare în cadiul căreia 
au vorbit prof, universitar Betancourt 
Diaz și poetul Felipe Novoa despre 
impresiile lor în urma vizitei făcute 
în {ara noastră. Ei au scos în evi
dență realizările poporului romîn ob
ținute în diferite domenii de activi
tate.

externe,

o călătoria într-o serie

LONDRA. In semn de solidaritate 
cu feroviarii din Malaya aflați în 
grevă, docherii din insula Penang și 
din Port-Swettenham, precum șl do
cherii din Singapore refuză să 
descarce navele care sosesc. Organi
zații sindicale, întrunind peste 500 000 
muncitori, au declarat, de asemenea, 
că sînt hotărîte să sprijine pe fero
viari prin greve de solidaritate. 
(Reuter).

HANOI 
basadorul 
Vietnam, 
oferit în 
cocteil la
ministru al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong. miniștrii afacerilor externe, 
comerțului exterior, educației sani
tare, agriculturii, construcțiilor, con
ducători al organizațiilor de masă, 
reprezentanți ai vieții culturale, zia
riști, precum și șefi ai misiunilor di
plomatice și consulare acreditați în 
R. D. Vietnam.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★
DJAKARTA 30 (Agerpres). — La 

ambasada Republicii Populare Ro
mîne din Djakarta a fost organizată 
o conferință de presă. Au fost 
prezenți redactori ai agențiilor 
de presă Antara și P.I.A., ai 
ziarelor centrale, corespondenți de 
presă străini și atașați de presă ai 
unor ambasade din capitala Indo
neziei.

Cu acest prilej Pavel Silard, am
basadorul R. P. Romîne la Djakarta,

a vorbit despre succesele obținute 
de poporul romîn țn anii care au tre
cut de la proclamarea republicii, 
despre politica de pace și colabo
rare Internațională dusă de țara 
noastră.

De asemenea, în sala de festivități 
a hotelului „Indonesia* a fost orga
nizată o gală de filme romînești. Au 
participat dr. Iwa Kusumasumantri 
— secretai de stat pentru proble
mele președintelui, Ichsan, secretar 
de stat, Sumano, guvernatorul Dja
kartei, Suabamia și Mursalim. vice
președinți ai parlamentului, Suwito 
Kusumowidagdo, secretar general 
al ministrului afacerilor
Anondo, adjunct al ministrului indus
triei de bază, deputați, reprezen
tanți ai vieții culturale, funcționari 
superiori din M.A.E., membri ai 
corpului diplomatic, ziariști. Filmele 
prezentate s-au bucurat de succes.

*
ANKARA 30 (Agerpres). — Amba

sadorul R.P. Romîne la Ankara. Ion 
Drînceanu, a organizat o gală de 
filme urmată de cocteil, la care au 
participat personalități din viața po
litică, economică și cultural-artistică 
din capitala Turciei, precum și șeii 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la Ankara.

Printre oaspeți se aflau Tigrel, vi
cepreședintele senatului, Karapasan, 
ministrul presei și turismului, Gokay, 
ministrul construcțiilor și locuințelor, 
Okten, ministrul transporturilor, Sa
ner, director în ministerul educației 
naționale, Aksalur, fost ambasador 
la București.

★
MONTEVIDEO 30 (Agerpres). — 

Legația R. P. Romîne din Uruguay a 
organizat o gală de filme docu
mentare, urmată de un cocteil. Au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al Uru- 
guayului, membri ai corpului diplo
matic, oameni de artă și cultură, 
ziariști. A fost prezentă de aseme
nea, delegația de ziariști romîni care

■Ar
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

In saloanele legației R. P. Romîne 
din Buenos Aires a fost organi
zată o gală de filme. Au participat 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Buenos Aires, scriitori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Gala de filme a fost urmată de un 
cocteil.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 31 decembrie 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, s-a întîlnit cu 
doamna S. Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului. La 1 ianua
rie, Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, a primit pe doamna S. 
Bandaranaike.

co-

TUNIS. Biroul Politic al Partidu
lui Comunist din Tunisia a condam
nat într-o declarație încercarea unei 
lovituri de stat în țară, care a avut 
loc în cea de-a doua jumătate a 
lunii decembrie. Biroul Politic cali
fică pe complotiști drept o mînă de 
aventurieri, călăuziți de „interese 
personale”.

BONN. La 1 ianuarie pentru mi
lioane de cetățeni vest-germani chi
riile se vor mări în medie cu 15—20 
la sută.

SANTO DOMINGO. In urma ra
ziei efectuate într-un mare număr 
de sate de forțele polițienești ale Re
publicii Dominicane, au fost arestați 
și aruncați în închisori peste 500 de 
țărani. Mii de țărani au părăsit sa
tele plecind în păduri și organizînd 
noi acțiuni împotriva detașamente
lor de represiune. In cursul opera
țiunilor „de curățire” dezlănțuite de 
forțele polițienești, peste 40 de țărani 
au fost uciși.

Mesajul de Anul Nou adresat poporului sovietic 
de C.C. alP.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem 

și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres).— TASS 

transmite : Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adresat poporu
lui sovietic un mesaj de Anul Nou, 
în care se subliniază că „poporul so
vietic înaintează cu fermitate pe ca
lea leninistă spre viitorul său lumi
nos — comunismul“.

După ce relevă importantele succe
se obținute de poporul sovietic în 
cel de-al patrulea an al septenalu- 
lui în toate domeniile de activitate, 
mesajul subliniază că 
care a trecut forțele păcii și rațiunii 
și-au demonstrat din nou puterea, 
„în zilele crizei primejdioase din re
giunea Mării Caraibilor ele au dat o 
lovitură forțelor nesăbuinței și ale 
războiului. Politica externă de pace 
a Uniunii Sovietice, sprijinită de ce
lelalte state socialiste, de toate po
poarele, hotărîrea fermă a eroicului 
popor cuban de a apăra indepen
dența și libertatea țării sale au pre- 
întîmpinat primejdia nemijlocită a 
izbucnirii unei catastrofe termonu
cleare mondiale”.

„Oamenii de pe întregul glob s-au 
convins încă o dată că puternicul 
lagăr al socialismului este în stare 
să bareze calea războiului”.

In mesaj se arată : „în anul care

în anul

începe, Partidul Comunist și Comi
tetul său Central leninist, guvernul 
sovietic, toți oamenii sovietici voi 
lupta și mai activ pentru traducere, 
în viață a politicii leniniste de co
existență pașnică, pentru întărirea 
unității statelor socialiste, a întregii 
mișcări muncitorești și comuniste 
internaționale”.

Totodată, se arată In mesaj, po
porul nostru va sta cu vigilență da 
strajă securității patriei sale sovie
tice. „Dispunem de toate cele nece
sare pentru înfrînarea oricărui agre
sor, pentru apărarea noastră și a 
tuturor prietenilor noștri împotriva 
atentatelor războinice din 
maniacilor atomici”.

După cum se menționează 
saj, poporul sovietic pășește
pe calea progresului Istoric umăr la 
umăr cu cetățenii țărilor comunității 
socialiste, cu popoarele tinerelor 
state care au scuturat lanțurile co
lonialiste, cu cei care mai sînt ne- 
voiți să ducă încă o luptă încordată 
pentru independența națională, cu 
toți oamenii muncii de pe glob.

„Cu prilejul Noului An adresăm 
un fierbinte salut și cele mai bune 
urări popoarelor frățești din țările 
socialiste, oamenilor muncii din în
treaga lume” — se spune în mesaj.

partea

în me- 
înainte

Greva tipografilor 
newyorkezi continua
NEW YORK. Greva tipografilor de 

la cele nouă mari ziare newyorkeze a in
trat la 31 decembrie, în cea de-a 25-a 
zi. încercările de mediere între greviști 
și reprezentanții patronilor, din ajunul 
Anului Nou, nu au avut nici un rezul
tat. Ele vor ti reluate la 3 ianuarie, dar 
agenjia U.P.I. subliniază că nu este po
sibil să se ajungă în această săptămînă 
la vreun rezultat pozitiv.

*
TOKIO 30 (Agerpres). —
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a proclamării R. P. Romîne pre
sa japoneză a publicat articole con
sacrate acestui eveniment. Ziarul 
„Mainiți" (Daily News) a publicat un 
articol semnat de ministrul R. P. Ro
mîne la Tokio, Ion Obradovici, despre 
comerțul exterior al țării noastre. 
Marele cotidian de limbă japoneză 
„Asahi Shimbun“ a publicat repor
tajul intitulat „Aspecte din Romînia“, 
în care scoate în evidență realizările 
țării noastre în anii republicii. In 
săptămînalul partidului socialist din 
Japonia a apărut un articol despre 
realizările economice și social-cultu- 
rale din țara noastră și despre 
lațiile dintre 
ponia.

LONDRA. Patru sute cincizeci de 
muncitori de la uzina de utilaje pen
tru turbine cu gaze a companiei 
„Joseph Lucas“ din Liverpool 
primit de Anul Nou un „dar" 
partea administrației : ei au 
înștiințați că datorită reducerii
menzilor vor fi concediați chiar la 
începutul anului 1963.

CARACI. După cum anunță agen
ția France Presse, la 31 decembrie 
la Caraci s-a anunțat că președintele 
Pakistanului, Ayub-Khan, a respins 
invitația președintelui S. Radha- 
krishnan de a vizita India. Ayub- 
Khan a declarat că această vizită nu 
ar putea decît să dăuneze în „actua
lele relații dintre cele două țări”.

Congresul Partidului 
democrat din Guineea 
și-a încheiat lucrările

R. P. Romînâ și
re-
Ja-

lc
30 (Agerpres). — 
de-a 15-a aniversări a

CuCONAKRY 
prilejul celei 
proclamării R. P. Romîne, ziarul „Ho- 
roya" din Guineea publică un amplu 
articol semnat de Gheorghe Popescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne la Cona
kry.

A

înălțarea steagului indonezian 
în capitala Irianului de vest

steagului indonezian

HOLLANDIA. Luni a avut loc în ca
pitala Irianului de vest — Hollandia, ce
remonia înălțării 
alături de steagul O.N.U. Steagul olan
dez a fos’ coborî1. Acest act solemn mar
chează începutul acfiunii de preluare a 
administrației- Irianului de vest de către 
autorităjile indoneziene, acțiune care, po

In aceste zile Cuba eroică aniversează un eveni
ment istoric. Se împlinesc patru ani de la răsturna
rea regimului dictatorial și victoria revoluției 
cubane, victorie care i-a deschis calea unei vieți 
noi, libere și independente.

Decenii de-a rîndul această țară a fost încătușată 
de lanțurile dependenței politice și economice față 
de monopolurile noră-americane. Jaful neîngrădit, 
exploatarea și asuprirea, instituite în Cuba de aceste 
monopoluri, cu ajutorul vătafilor lor de teapa că
lăului Batista, au pricinuit poporului suferințe de 
neînchipuit. Dar teroarea cea mai cruntă n-a putut 
înăbuși năzuința acestui popor spre libertate, lupta 
sa eroică pentru un viitor luminos.

In cel patru ani de la eliberare, poporul cuban, 
ale cărui energii au fost descătușate de revoluția 
profund populară, a obținut succese remarcabile în 
toate sectoarele de activitate. După înlăturarea 
vechiului aparat de stat al dictaturii lui Batista, a 
fost înfăptuită reforma agrară, pe întreg cuprinsul 
Cubei au luat ființă cooperative agricole și gospodă
rii ale poporului; au fost naționalizate băncile și în
treprinderile industriale care au aparținut înainte 
monopolurilor străine și marii burghezii autohtone; 
poporul a pășit la făurirea unei industrii noi, națio
nale ; au fost adoptate un șir de măsuri pentru ri
dicarea nivelului de trai, material și cultural, al 
maselor muncitoare. In întreaga țară pulsează mun
ca pașnică, constructivă, desfășurată de poporul cu
ban care-și construiește viața nouă, socialistă, sub 
conducerea Organizațiilor Revoluționare Integrate, 
in frunte cu Fidel Castro.

In eforturile sale pentru consolidarea realizărilor 
de pînă acum, pentru dezvoltarea construcției eco
nomice pe calea progresului, poporul cuban se 
bucură de sprijinul activ al Uniunii Sovietice și al 
celorlalte țări socialiste. \

Realizările Republicii Cuba, primul teritoriu liber 
al Americii, însuflețesc popoarele Americii Latine, 
arătîndu-le că și pe acest continent dominația mo
nopolurilor străine poate fi înlăturată, iar poporul, 
devenit stăpîn pe destinele sale, poate trăi liber, își 
poate croi viața potrivit propriilor sale năzuințe.

cutrivif acordurilor încheiate în urmă 
cileva luni sub egida O.N.U., va li desă- 
vîrșifă la 1 mai 1963.

La ceremonie au luat parte administra
torul O.N.U. pentru Irianul de vest, D. 
Abdoh, și alți reprezentanți ai O.N.U., 
precum și numeroase personalități indo
neziene.

CONAKRY 1 (Agerpres).— Congresul 
al Vl-lea al Partidului Democrat din 
Guineea (P.D.G.) a luat sfîrșit.

Seku Ture, președintele republicii, 
secretar general al P.D.G., a rostit cu- 
vînfarea de încheiere, în care a mul
țumit călduros tuturor țărilor prietene 
care acordă Guineei un ajutor în înain
tarea sa spre independență economică.

In rezoluția privitoare la problemele 
politice. Congresul al Vl-lea al Parti
dului Democrat din Guineea (P.D.G.) a 
reafirmat hotărîrea Guineei de a duce 
și pe viitor politica de neutralitate po
zitivă în interesele păcii generale, 
dreptăți' 
imperialismul și neocolonialisms : 
toate formele și manifestările sale, 
condamnat discriminarea rasială și 
cerut ca pînsț, la 24 octombrie 1963 să 
se acorde independența tuturor terito
riilor care nu se autoadministrează.

Congresul s-a pronunțat pentru 
coexistența pașnică bazată pe princi
piul egalității în drepturi și al neames
tecului, pentru l'chidarea bazelor mili
tare străine, blocurilor și alianțelor mi
litare, pentru dezarmare, pentru regle
mentarea pașnică a urmărilor celui de-al 
doilea război mondial.

în rezoluția privitoare la problemele 
economice se subliniază că crearea in
dustriei najionale constituie condiția 
necesară pentru adevărata indepen
dență.

și democrației, a condamnat 
sub

a
a

Tocmai de aceea revoluția cubană trezește furia 
cercurilor reacțiunii internaționale, și în primul rînd 
a acelora din S.U.A. Agresiunea dezlănțuită în apri
lie 1961 de bandele contrarevoluționare, finanțate 
și înarmate de cercurile agresive din S.U.A., a fost 
zdrobită de poporul cuban, care s-a bucurat de so
lidaritatea deplină a țărilor socialiste, a tuturor for
țelor progresiste. N-au avut rezultate mai bune nici 
recentele acțiuni, care urmăreau în urmă cu cîteva 
luni invadarea Cubei, înăbușirea revoluției, ame- 
nințînd totodată omenirea cu o catastrofă termo
nucleară. Datorită înaltului simț de răspundere față 
de destinele omenirii de care a dat dovadă guvernul 
sovietic, curajului și hotărîrii poporului cuban de 
a-și apăra cuceririle, luptei tuturor forțelor iubitoare 
de pace, s-a reușit să se preîntîmpine invazia îm
potriva Cubei, să se înlăture primejdia unui război 
termonuclear general, să se obțină asumarea de că
tre S.U.A. a obligației publice de a nu ataca Repu
blica Cuba.

Alături de popoarele tuturor țărilor socialiste, de 
întreaga omenire progresistă, poporul romîn spri
jină cu căldură cauza Cubei libere. „Guvernul și 
poporul nostru — a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la ședința solemnă a Marii Adu
nări Naționale din 30 decembrie 1962 — și-au 
exprimat solidaritatea cu eroicul popor cuban care, 
sub conducerea guvernului său revoluționar, își 
apără cu curaj libertatea în fața amenințărilor im
perialiste. Popoarele așteaptă ca obligațiile asumate 
de Statele Unite, de a respecta independența și 
suveranitatea Republicii Cuba, să fie îndeplinite".

Poporul nostru se bucură din inimă de izbînzile 
poporului cuban în lupta pentru crearea unei vieți 
noi, fericite. Intre R. P. Romînă și Republica Cuba 
s-au statornicit relații de colaborare multilaterală și 
prietenie strînsă, care reflectă simțămintele de caldă 
simpatie și prețuire ce și le nutresc reciproc po
poarele celor două țări.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Cubei libere, 
poporul romîn salută cu căldură poporul cuban și 
îi urează noi succese în lupta pentru apărarea și 
consolidarea independenței naționale, pentru înflo
rirea patriei sale, pentru prosperitate și progres.

• ••

toate experiențele cu arma nucleară
Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările ziarului „Daily Express“

MOSCOVA 31 (Agerpres).— TASS 
In ajunul anului nou, N. S. Hrușciov 
a răspuns la întrebările puse de re
dacția ziaruiui englez „Daily Ex
press“ cu privire la situația inter
națională.

„în anul care vine, Uniunea So
vietică va continua cu și mai multă 
perseverență lupta pentru adevăra
ta rezolvare a problemei dezarmă
rii“, a declarat N. S. Hrușciov. El a 
subliniat din nou că „fără dezarma
rea generală și totală nu se poate 
conta; pe . asigurarea unei păci trai
nice pe, pămînt“. Popoarele înseși tre
buie să-și încordeze toate eforturile 
pentru ca tratatul cu privire la 
dezarmarea generală și totală să de
vină o realitate în viitorul cel mai 
apropiat.

„Amintiți-vă de Hiroșima ! Amin- 
tiți-vă de criza din Marea Caraibi
lor, cînd un grup de politicieni, cu 
tendințele cele mai agresive, din la
gărul imperialismului, erau pe punc
tul să provoace un război mondial 
termonuclear !“.

A apăra lumea de forțele demente 
prin scutul dezarmării — iată sar
cina cea mai importantă și mai ur
gentă, a subliniat N. S. Hrușciov.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a declarat că gu
vernul sovietic este gata ca, înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1963, să înce
teze toate experiențele cu arma nu
cleară, dacă și puterile nucleare din 
Occident vor avea o atitudine ase
mănătoare față de apelul O.N.U.

„Situația la tratativele de la Ge
neva este cît se poate de nesatisfă
cătoare“, a spus N. S. Hrușciov, re-
----- -.nmrjia«BicmuM'irnii«i>'»Mvni^iiii»»»aogga

...La Guines, pe șantierul de cons
trucții de locuințe, am reținut cuvin
tele tehnicianului Humberto : „Tre
buie să mergem repede înainte“. 
Cuvintele acestea ne-au amintit de 
un amănunt relatat de un vizitator 
al Cubei, îndată după victoria arma
tei revoluționare. „Nu ne țineți de 
vorbă inutil. Avem 58 de ani întîr
ziere". Inscripția aceasta a văzut-o 
vizitatorul pe ușile instituțiilor a-

de 
ce

zile de la 
tocmai 58 
în 1901 au

Fragment din cartea de însemnări 
călătorie în Cuba, în curs de apariție 
Editura Tineretului.

de 
la

tunci, în primele luni 
eliberarea Cubei. De 
de ani? Pentru că exact 
fost votate faimoasele „amendamen
te“, care dădeau frîu liber colonia
liștilor americani în Cuba, înlocuind 
jugul spaniol cu vasalitatea fată de 
monopolurile americane.

In domeniul industriei sau agricul
turii, în cel al construcțiilor de lo
cuințe și al învățămîntului sau cul
turii, în artă și știință, poporul cuban 
face pași repezi înainte, în fiecare 
zi, pentru a recupera cei „58 de ani 
de întîrziere".

Și mersul său spre progres își gă
sește expresia cea mai convingătoa
re în „Revolucion es construir (Re
voluție înseamnă a construi).

Popasul făcut pe șantierul de la 
Guines a fost pentru noi mai rodnic 
decît ne-am fi putut închipui. Am ză
bovit o după-amiază întreagă, dar 
cînd s-a înserat, tot nu ne înduram 
să pornim la drum înapoi, spre Ha
vana. Humberto era un excelent po
vestitor, știa să găsească imagini 
plastice pentru a ne face să înțe
legem unul din cele mai captivante 
capitole ale realizărilor revoluției

cubane : transformarea tării într-un 
vast șantier de construcție.

Interlocutorul nostru tinea să-și 
ilustreze „prelegerea" cu exemplifi
cări sugestive. Ca să ne lămurească 
asupra caracteristicii stilului arhi
tectonic adoptat pentru locuințele de 
la sate, ne-a desenat la iuțeală ma
cheta unei astfel de locuințe. Ca să 
ne explice cum este organizată mun
ca pe șantierul său, ne-a prezentat 
o schemă amănunțită pe brigăzi de 
zidari, dulgheri, instalatori etc.

Ca să ne vorbească despre ma
teria primă a cărei lipsă o resimt cel 
mai mult pe șantierele de construc
ții din Cuba, ne-a dus lingă un pal
mier lung, doborît la pămînt. Trun
chiul arborelui, alcătuit din segmen
te nenumărate, făcea impresia de 
soliditate. Humberto a dat Insă cu 
piciorul în scoarță, care a cedat. So
liditatea segmentelor gri, lucioase, 
ale palmierului era înșelătoare. Ele 
formau doar învelișul copacului, a- 
semenea unei cruste care îmbracă 
un interior inconsistent, alcătuit din 
mii de ace lungi, lemnoase, ca niște 
fire de mătură.

—• înțelegeți, tovarășe ? Ne lipseș
te lemnul. Insula noastră e 
tă de milioane de palmieri, 
damentul lor în privința 
lemnoase aproape că este 
trebuie lemn. Avem nevoie de mult 
lemn pentru construcții...

Șeful șantierului ne explică apoi :
— De asta am sădit, în doi ani 

cincizeci de milioane de puieți de 
eucalipt. Cincizeci de milioane... 
nu-i o cifră infimă.

Da, nu era o cifră infimă 1
Humberto ne explică'apoi de ce a 

fost necesar ca încă în primele luni 
după victoria revoluției să fie de
clanșată o vastă campanie de cons
trucții.

începe explicația prin a improviza 
din bețișoare și frunze o colibă în 
miniatură.

— Așa arăta locuința indienilor 
siboney...

— Este aidoma — remarcăm noi 
— unei colibe în care trăiesc încă 
mulți campesinos la dumneavoa
stră...

— Aveți dreptate, tovarășe. Colo
nialismul a nimicit de pe fața pă- 
mîntului pe aborigenii acestor me
leaguri, dar a silit pe țăranul cuban 
să conserve coliba siboneyului, pi
rostriile lor primitive, arta lor „culi
nară" și adesea „vesela“ lor: scoici
le. Pășind în interiorul unei bohio, ai 
impresia că ai fost transpus într-un 
decor împietrit de secole, rămas așa 
de pe vremea indienilor străvechi 
din această insulă... Și gîndiți-vă că 
milioane de țărani cubanezi au fost 
siliți să aibă drept unic confort fa
miliar ceea ce le oferea un bohio. 
Pînă la victoria revoluției, peste trei

acoperi- 
dar ran- 
materiei 
nul. Ne

milioane de locuitori n-au cunoscut 
binefacerile electricității, nemaivor- 
bind de alte lucruri strict necesare 
pentru o viață cît de cît omenească.

Humberto ne vorbește despre greu
tățile de început ale campaniei con
strucțiilor de locuințe din Cuba.

— N-aveam experiență, ne lipseau 
multe produse de primă necesitate, 
cunoștințele noastre tehnice în acest 
domeniu erau insuficiente. Am dat, 
în unele cazuri și greș, dar n-am 
renunțat. Bilanțul ? Am ridicat mii de 
locuințe în orașe și sate...

Una dintre performanțele remarca
bile ale constructorilor cubanezi o 
constituie rezolvarea problemei ame
najării rapide a acoperișului caselor.

Din materii prime locale, ușor de 
procurat în întreaga țară, ei au izbu
tit să realizeze o compoziție specia
lă, din care fac plăci prefabricate 
pentru acoperișuri. Plăcile acestea, 
ușoare, rezistente, au o mare putere 
de izolare a umidității și căldurii. 
Ele scutesc șantierele de a mai uti
liza tablă sau țiglă pentru amenaja
rea acoperișurilor caselor.

Ca și nenumărate alte exemple re
marcabile de pe frontul muncii, suc
cesele campaniei de construcții re
flectă minunatele fapte pe care este 
capabil să le realizeze un popor 
care a scuturat asuprirea și mun
cește cu hărnicie pentru înflorirea 
patriei sale.

GEORGE IONESCU

marcînd : „S-ar părea că și Comite
tul celor 18 state se transformă în- 
tr-un club de discuții“.

„Politica puterilor occidentale se 
duce în două direcții opuse : se des
fășoară tratative privind dezarma
rea și se desfășoară, totodată, pe 
toate căile pregătiri de război“.

în prezent, obținerea unui acord 
internațional cu privire Ia interzice
rea pentru totdeauna a tuturor ex
periențelor cu arma nucleară, fără 
excepție, „este împiedicată de obiec
țiile Angliei și S.U.A. în problema 
experiențelor subterane cu arma nu
cleară“.

Uniunea Sovietică este gata să a- 
dauge la sistemele naționale de de
tectare și alte metode, între altele, 
instalarea unui număr corespunzător 
de stații seismice automate. „Noi 
considerăm că în prezent trebuie să 
fie înlăturate toate obiecțiile puteri
lor occidentale împotriva semnării 
unui acord“.

în legătură cu actuala situație a- 
normală din Berlinul occidental și 
cu privire la evoluția evenimentelor 
în R.F. Germană, N. S. Hrușciov a 
spus că „temeiurile de neliniște sînt 
mai mult decît suficiente”.

Ne-am apropiat foarte mult de de- 
săvîrșirea reglementării pașnice a 
problemei germane și trebuie să fa
cem ultimele eforturi. „Datoria tu
turor statelor din Est și din Vest 
este să bareze evoluția periculoasă 
din centrul Europei, dacă nu doresc 
ca ieșind din periculoasa criză din 
Marea Caraibilor să intre în altă 
criză și mai groaznică, și mai greu 
de înlăturat“.

Guvernul sovietic propune ca prin
cipala problemă litigioasă care a mai 
rămas, problema trupelor din Berli
nul occidental, să fie rezolvată prin- 
tr-un compromis, a subliniat N. S. 
Hrușciov. „Guvernul U.R.S.S. propu
ne ca trupele aflate în Berlinul oc
cidental să nu fie ale țărilor 
N.A.T.O., ca steagul N.A.T.O. din 
Berlinul occidental să fie înlocuit cu 
steagul Organizației Națiunilor Uni
te și ca O.N.U. să-și asume aici an
gajamente și funcții internaționala 
bine stabilite“.

Șeful guvernului sovietic și-a ex
primat convingerea că criza din Ma
rea Caraibilor „va influența profund 
relațiile internaționale“.

„în cazul de față pericolul a fost 
înlăturat pe calea compromisului, 
după principiul „concesie pentru 
concesie“ și nu după cum îndemnau 
unii conducători din Occident, „spa
dă contra spadă".

„Trebuie să punem un fundament 
mai trainic și mai de nădejde 
coexistenței pașnice care nu poate să 
nu fie îndelungată*. N. S. Hrușciov 
a subliniat că există desigur contra
dicții de ordin ideologic. „Fie însă ca 
problema, care anume orînciuire so
cială este mai bună, al cui sistem este 
mai viabil, să fie rezolvată prin în
trecerea economică pașnică, în con
dițiile respectării drepturilor suve
rane ale tuturor popoarelor. Celălalt 
mod de a acționa — războiul termo
nuclear — trebuie să fie exclus“.

Șeful guvernului sovietic a răspuns 
negativ la întrebarea dacă el consi
deră posibil sau de dorit ca cele 
două mari puteri, U.R.S.S. și S.U.A., 
să aibă un rol dominant în întreaga 
lume.

„în prezent este mai importantă ca 
oricînd contribuția fiecărui stat, 
mare sau mic, la eforturile comune 
în vederea asigurării unei păci trai
nice*.

Uniunii Sovietice și S.U.A., datori
tă unei serii de cauze, le revine o 
răspundere deosebită pentru desti
nele păcii generale. „De aceea, noi 
ne pronunțăm pentru dezvoltarea u- 
nor relații bune și, dacă este posibil, 
prietenești între U.R.S.S. și Statele 
Unite ale Americii“.

„Sîntem gata să colaborăm cu 
Marea Britanie în înfăptuirea orică
ror măsuri îndreptate cu adevărat 
spre întărirea păcii", a spus N. S. 
Hrușciov, referindu-se la dezvoltarea 
relațiilor sovieto-engleze. „Am dori 
să colaborăm cu Anglia, care este 
una dintre cele mai mari puteri .ale 
lumii, în reținerea celor mai agresive 
și reacționare forțe, care se strădu
iesc să ajungă la butonul războiului 
nuclear".

Șeful guvernului sovietic a apre
ciat pozitiv dezvoltarea comerțului 
sovieto-englez.

Apreciind perspectivele pentru ? 
nul 1963, N. S. Hrușciov a declarat 
„Sper că anul 1963 va fi un an 
dezvoltării pașnice a omenirii, un i 
de progrese esențiale în regleme 
tarea problemelor internaționale 
tuale și de slăbire a încordării int 
naționale.

Sînt ferm convins că anul 1963 
fi, de asemenea, un an de întărire 
continuă și de dezvoltare a Uniunii 
Sovietice și a întregului sistem mon
dial socialist, un an de noi succese 
în întărirea statelor independente 
apărute pe ruinele imperiilor colo
niale, de succese în lichidarea defi
nitivă a colonialismului“.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a patra ani

versări a victoriei revoluției cubane, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a adre
sat o telegramă de felicitări minis
trului relațiilor externe al Republicii 
Cuba, dr. Râul Roa Garcia.

Cuvîntarea ambasadorului 
Republicii Cuba la București

Cu prilejul sărbătorii naționale ä 
Republicii Cuba — cea de-a 4-a a- 
niversare a victoriei revoluției cu
bane — marți seara ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cuba la București, Ma
nuel Yepe Menendez, a rostit o cu- 
vîntare la posturile noastre de radir 
și televiziune. (Agerprer

Acțiuni țărănești împotriva

Perului, au avut loc noi inci- 
sîngeroase între țărani și po- 
Intr.un comunicat dat publi- 
de Federația țăraniloi din

» mp
„Piaza Civica" din Havana, cea mai mare piață a capitalei cuba

neze, unde au loc mitingurile de masă.
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LIMA. Deși junta militară guver
namentală a introdus stare excepțio. 
nală în cîteva departamente din 
Peru, în țară situația continuă să se 
agraveze. Pretutindeni se înmulțesc 
acțiunile armate împotriva moșieri
lor. Acestea au luat o asemenea am
ploare, încît prefectul departamen
tului Cusco a cerut să fie imediat 
trimise acolo subunități militare, 
deși în departament există o garni
zoană și un batalion de tancuri. 
Marii moșieri sînt cuprinși de pa
nică. Ei pleacă în pripă în capitala 
departamentului.

în localitatea Le Convencion, din 
sudul 
dente 
lițiști. 
cității
Peru se subliniază că în cursul ace
stor incidente au fost uciși 43 de ță
rani. în cazul cînd guvernul nu va 
retrage forțele polițienești, Irimise 
în sud pentru a reprima acțiunile 
țăranilor, Federația va declari gre
vă generală. (Associated Press).
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