
LA MULTI ANI, TOVARĂȘI!
Proletari din toate țările, uniți-văl

Bun sosit, 
M o s Gerilă!

Cu ocazia Anului Nou, neo
bositul Moș Gerilă și-a a- 
nunțat sosirea peste tot. 

de mirare deci că, pe ori- 
ti-ai purta pașii, nu vezi de- 
mjăfiri în cinstea mult aș- 
Krj oaspete. Brazii au cobo- 
^■munfe și, după ce s-au 
^Kit cu giuvaeruri sciipi- 
■ u luat loc în vitrinele ma
jor, in locuințe, cit mai a- 
K de fereastră, și chiar în 
e publice (fotografia nr. 1). 
Inii încărcafi cu pachete 
grăbiți spre casă unde Moș

Nu-i 
unde

Broapț 
piefelț 
Oamd 
mergi ------, — ----- ------ ,
Gerilă e așteptat să sosească din 
clip® în clipă.

/Magazinele sînt asaltate ca ni
ciodată. Jucării, pulovere, cărți, 
iarăși jucării... dispar din vitrine 
ca J prin farmec astfel că vînză- 
c-ti abia mai prididesc să facă 

• = ‘iă. lat-o pe tînăra vînzătoare 
Georgeta Bănăfeanu de la mo- 
sernul „Magazin al copiilor" a- 
rsyafă de zecile de cumpărători.

-- Mie dafi-mi racheta aceea.
— Eu am un 

> - . Ce credeți 
c.mpăr ?

— A mea are 
j magazinul

• anunjase prin ziar că își are 
radul, Moș Gerilă a avut loc ur
mătoarea convorbire telefonică:

- Alo 1 Moș Gerilă?
— Da, eu sînt.
— A zis tata să-ți dau telefon 

rog să-mi aduci... Uite, 
o sanie, o mașină cu
minge, o pereche de

r
ce e tată) tău ?

copil de șapte 
că ar trebui să-i

șase luni. 
„Victoria", unde

și p te 
no'ează: 
cheie, o 
patine...

— Dar
— E mecanic de locomotivă. 

Dar stai că mai am.
Moș Gerilă și-a notat tot apoi 

a dat telefon la Getax.
— Alo I N-ați putea să-mi mai 

trimiteți un turism ?

...La Casa 'de cultură a tinere
tului din raionul 23 Adgust - se4 fac 
pregătiri febrile.

— Azi, mîine Moș Gerilă e aici 
și trebuie să ne găsească cu 
toate puse la punct — ne . spun 
cîțiva tineri care împodobesc fru
mosul brad din sala de festivități, 
în această sală va avea loc reve
lionul tineretului din raion, apoi, 
pe I ianuarie, carnavalul elevi
lor și școlarilor. Pentru zilele ur
mătoare Moș Gerilă și-a; daf îg- 
fflnire aici cu copiii muncitorilor 
de ja mai multe întreprinderi că
rora le va oferi daruri.

Prin unele locuri Moș Gerilă a 
și sosit. Intr-o zi și-a făcut apa
riția chiar în vitrina magazinului 
„Victoria" de unde, printr-un sis
tem de difuzoare, a început să 
vorbească cu copiii care, îndem
nați de mămici și tătici, se înghe
suiau să-i spună ce să le aducă 
în dar.

înfr-altă zi, în. „Orășelul copii
lor", un prichindel întreba . robo
tul electronic (fotografia nr. 3):

— Cînd vine Moș Gerilă ?
— Acuș trebuie să sosească — 

răspunse acesta. Pînă .faci, o plim
bare, prin Galeria oglinzilor, unde 
te vezi ba înalt, ba cît un' ghem, 
ba lățit, pînă străbați Labirintul 
unde pentru a găsi ieșirea tre
buie să răspunzi corect la între
bările de pe pereți, sosește și 
Moș Gerilă.

Intr-adevăr, nu trecu mult și , în 
„Orașul copiilor" se auziră sem
nalele rachetei cosmice cu care 
sosea. Moș Gerilă. Copiii alergară 

; în grabă spre cosmodrom. Ușa 
rachetei cosmicei se deschise și-și 

; făcu apariția însuși Moș Gerilă.
— Bine v-am găsit, dragii mo

șului.

O seară 

literar=muzicală

La Casa de cultură a tinere
tului „Vasile Tudose" din 
Pitești cîteva sute de tineri 

au urmărit cu interes o seară li- 
ferar-muzicală închinată poetului 
G. Coșbuc. După prezentarea vie
ții și operei poetului, membrii 
colectivului artistic al Casei de 
cultură au citit din versurile poe
tului, după care soliști au inter

pretat cînfece pe versurile lui 
George Coșbuc. Această seară 
cultural-educafivă a contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor tinerilor, 
la lărgirea orizontului lor cultu
ral.

NICOLAE DIN 
elev

cinteia 
tineretului W

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XVII, seria II nr. 3928 4 PAGINI — 20 BANI

Bilanț bogat
de realizări

In plus: 15.000

Laminoriștii reșițeni, or- 
ganizîndu-și mai bine 
munca, au sporit în a- 

cest an indicii intensivi de 
utilizare a liniilor cu 5,1 Ia 
sută. Pe această bază ei au 
reușit să-și înfăptuiască sar
cinile de plan pe anul 1981 
încă Ia data de 14 decembrie. 
Acest succes de seamă a dat 
harnicilor laminoriști reșițeni 
un nou imbold în muncă.

Astfel, pînă astăzi, lamino-

La nivelul
Pentru anul

1962, sarcinile
de producție 
Uzinei Meca- 
din Muscel cu- 
o creștere de

ale 
nice 
nose 
40 la sută țață de 
realizările acestui 
an. In vederea asi
gurării îndeplinirii 
ritmice și Za toți 
indicii a producției 
anului 1962, au țost 
luate încă cu multă 
vreme în urmă mă
surile necesare. 
Imediat ce planul 
a fost îndeplinit

tone laminate
rlștii reșițeni au dat peste 
prevederile anuale mai bine 
de 15.000 tone laminate dife
rite. Fruntaș este colectivul 
liniei tablă care a realizat 
mai bine de jumătate din în
treaga cantitate de laminate 
date în plus. Dintre echipe 
s-au evidențiat cele conduse 
de laminoriștii Traian Zîmbra, 
Andrei Bodre și Ștefan Sejes.

V. BOARIU

anului 1962
în prima 

a lunii de- 
condu-

— încă 
jumătate 
cembrie — 
cerea uzinei, îndru
mată de organizația 
de partid, a trecut 
la aplicarea în pro
ducție a măsurilor 
stabilite pentru a- 
nul viitor. Printre 
aceste măsuri care 
au și fost aplicate 
amintim: mecani
zarea unor operații 
grele de lucru, in
troducerea proce
deelor tehnologice 
înaintate la o serie

și cu o 
productivi-

de repere, montarea 
și darea în funcți
une a noi mașini 
moderne 
înaltă 
taie.

Aplicarea in pro
ducție a acestora a 
permis ca toate sec
toarele productive 
ale uzinei să lucre
ze încă din aceste 
zile în ritmul și la 
nivelul sarcinilor de 
plan prevăzute 
pentru prima lună 
a anului 1962.

M. ANDREI

Mașini agricole peste plan
Uzina „Vasile Roaită" din 

București este una din
tre întreprinderile con

structoare de mcțșini căreia i 
s-a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I pentru contribuția 
adusă la înzestrarea agricul
turii cu mașini și utilaje agri
cole tot mai perfecționate.

Desfășurînd cu succes între
cerea socialistă, colectivul 
de aici a reușit lună de lună 
să realizeze și să depășească 
sarcinile de producție. Aten
ție deosebită a fost acordată, 
în același timp, îmbunătățirii 
caracteristicilor tehnice ale 
pompelor și mașinilor ăgri- 
cole executate. Pe baza in
troducerii pe scară largă a 
tehnicii înaintate și aplicării 
de procedee tehnologice din 
cele mai modeme, producti-

vitatea muncii a crescut zi 
de zi-

Pe primele 11 luni ale anu
lui ati fost obținute șl impor
tante economii. Din cei 
8.000,000 lei cît reprezintă va
loarea economiilor realizate 
peste plan, aproape 2.600.000 
lei reprezintă contribuția bri
găzilor de producție ale tine
retului.

Timpul care a trecut de la 
data îndeplinirii planului de 
producție pe anul curent a 
dat prilej colectivului să ob
țină noi rezultate în produc
ție. Peste plan au fost exe
cutate în plus 17 pompe 
centrifugale de diferite tipuri, 
140 semănători de porumb și 
peste 40 semănători univer
sale.

Muncitor

Citiți

în pag. a 2-a:
• Tinerii artiști romîni 

la marile concursuri inter
naționale

• Legume pe... bandă ru
lantă

în pag. a 3-a:

• Sportivi despre anul 
1961

• în vacanță
• „Vă felicităm din toată 

inimă !“

Duminică 31 decembrie 1961

In citeia rinduri...
• Aproape 5.000 tone 

țeava de bună calitate a 
dat în plus numai in trei 
zile colectivul Fabricii de 
țevi din Roman, de Ia 
data îndeplinirii sarcinilor 
de producție ale anului 
1961.

0 Numai in 10 zile de 
cînd au lost realizate sar
cinile de producție ale a- 
nului curent, la Uzinele de 
laminate din Galați s-au 
produs peste plan 1.650 
tone de tabla neagră și 
decapată.

• 1.102.000 lei reprezintă 
valoarea pieselor de 
schimb pentru agricultură 
ce au fost realizate peste 
plan, în anul 1961, la 
Uzina „7 Noiembrie" din 
Craiova.

• 18 selectoare, 10 insta
lații de uscare a cerealelor 
boabe, 121 mașini de stro
pit cu tracțiune animală — 
sînt numai o parte din 
produsele pe care harnicii 
muncitori, ingineri șl tehni
cieni de la întreprinderea 
„Tehnometal" din Timi
șoara le-au dat peste pla
nul anului 1961, de la data 
îndeplinirii Iul.

• Colectivul Combinatu
lui chimic de la Borzești 
a îndeplinit in numai 11 
luni sarcinile de producție 
ale acestui an. In timpul 
care a trecut de atunci au 
fost produse peste pian 
1542 tone clor lichid, 1038 
tone sodă caustică solidă 
și lichidă și peste 2048 
tone acid clorhidric. Va
loarea tuturor produselor 
reprezintă peste 15 milioa
ne lei.

IN NOAPTEA
ANULUI NOU

Dumitru Ăimaș

ri de cite ori pri
vești un pom de 
iarnă, într-un colț 
de odaie, într-o 
sală de ședin
țe a unei între

prinderi ori instituții sau într-o 
piață publică te încearcă un 
plăcut sentiment de voie bună. 
Te însuflețesc sclipirile lumi
nilor din bradul împodobit 
ca-n poveste. Și voia bună se 
intensifică pe măsura obșteș
tii participări la sărbătorirea 
Anului Nou. De bună seamă 
că ne bucurăm cu toții c-am 
încheiat bine un an de mun
că. Dar, îndeosebi, sărbă
toarea asta îneîntă tineretul. 
Și tot ce se organizează, 
pretutindeni, în țara noastră, 
în aceste zile este închinat 
mai ales celor tineri. Pentru 
dînșii, pentru cei ce reprezin
tă viitorul se depune toată 
solicitudinea și se oferă pri
lejuri nespus de variate de a 
petrece un revelion vesel, 
optimist, tineresc, așa cum e 
și orînduirea pe care cu toții 
o construim.

Nu-i oraș și sat, nu-i între
prindere și școală în care să 
nu se pună problema organi
zării revelionului pentru cei 
tineri. Aleg cîteva exemple, 
din corespondența primită la 
ziar in ultimele zile. Exemple 
ilustrative pentru ceea ce se 
întîmplă pe tot cuprinsul țării. 
La Hunedoara, turnători, oțe- 
lari, furnaliști sau construc
tori, întovărășiți cu sute de 
alți tineri din tînărul lor 
oraș, voi petrece revelionul 
împreună în cluburi și 
săli spațioase, ornate festiv. 
Ca și tinerii mineri din Lu
peni, tineretul hunedorean își 
împărtășește bucuria vieții 
îmbelșugate, plină de succe-

superfosfați

G. MIHAESCU

ultime zile ale a- 
colectivul uzinei

planul producției
15 zile înainte de

AUREL GEORGESCU

Fotografii : N. STELORIAN și 
I. cucu

D. VASILE
— Bine-ai venit, Moș Gerilă I
Pe Moș Gerilă l-am îritllhit In 

aceeași seară la clubul Uzinelor 
„Republica" (fotografia nr. 2) un
de stătea de vorbă cu copiii 
muncitorilor de aici. El a venit 
„de departe, taică" aducînd în 
spate un sac enorm : peste 1.600 
de copii ai muncitorilor vor pri
mi din partea lui Moș Gerilă cite 
un dar.

Bun sosit, Moș Gerilă I Iar pe 
unde n-ai fost încă, te așteptăm 
să vii cu sacul plin de daruri. 
Pretutindeni te așteptăm.

La Uzina de
și acid sulfuric Năvodari

olectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
la Uzina de superfosfați 

și acid sulfuric Năvodari și-a 
îndeplinit 
globale cu 
termen.

în aceste 
nului 1961, 
luptă pentru a da peste plan o 
cantitate cît mai mare de în
grășăminte superfosfatice și 
acid sulfuric. Astfel, după ul
timele rezultate obținute de

secții, uzina a dat peste plan 
încă 4300 tone acid sulfuric, 
6200 tone superfosfat simplu 
și 6880 tone superfosfat granu
lat. Printre fruntașii uzinei se 
numără brigada de tineret de 
la secția utilaj chimic con
dusă de Haidu Ion precum și 
tinerii Vasile Damian, opera
tor șef, Petre Barnea, opera
tor chimist, Nicolae Iovan, su
dor și alții.

se în muncă și scăldată în 
voioșie. Pregătirile pe care Ie 
remarcă un corespondent al 
ziarului la clubul siderurgiști- 
lor din cetatea oțelului, la 
Teatrul de stat și în piața din 
centru arată că petrecerile se 
vor desfășura în cea mai cal
dă, mai frățească, mai îneîn- 
tătoare atmosferă. Atmosfera 
înaltei, alesei bucurii izvorită 
din prietenie, din armonia 
vieții colective. Brigăzile ar
tistice de agitație din Hune
doara sau din Lupeni au pre
gătit variate programe, spe
ciale pentru Anul Nou, de un 
înalt nivel, conținînd cîntece 
și scenete, strigături și „ră
vașe".

Și rîvnești parcă să treci, 
în noaptea de Anul Nou, pe 
străzile luminate fluorescent, 
prin fața teatrului ori prin 
piață, să te oprești cîteva 
minute în sala clubului side- 
rurgiștilor și să vezi cu cine 
dansează tînărul turnător pe 
care l-ai cunoscut cîndva. 
Să-i urăm ,,la mulți ani" și 
succes la învățătură. Că tî
nărul turnător e și un elev 
conștiincios la cursul seral.

Pentru tinerii mineri din 
Lupeni, în cadrul programu
lui artistic, un „poștaș" is
cusit se pregătește să îm
partă, cu dichis ori cu haz, 
felicitări fruntașilor în. pro
ducție. Și are „poștașul" des
tui „clienți".

Cine a cunoscut Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad știe că 
aici există o bună echipă ar
tistică. Pentru revelionul din 
acest an echipa s-a pregătit 
mai mult ca orieînd. Are în 
program nu numai cîntece și 
cuplete ci și ghicitori, și un 
plugușor inspirat din viața 
tinerilor muncitori bîrlădeni. 
Programul brigăzii artistice 
va face ca revelionul tinere
tului să fie mai antrenant, 
mai vesel. Și trebuie spus că, 
acum vreun sfert de veac, 
despre Bîrlad nu auzeai de- 
cît cînd se producea vreo 
calamitate naturală: inunda
ție, incendii ori cutremur de 
pămînt... Acum vin știri entu
ziaste t Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad și-a îndeplinit 
planul pe 1961 la 18 decem
brie. Așa că, muncitorii de 
aici și-au serbat revelionul 
producției cu treisprezece zile 
mai înaintea celui din calen
dar.

S-ar putea să nu fis veseli 
tinerii, care iau timpului îna
inte ? S-ar putea să nu joace 
hora bucuriei, în jurul bra
dului împodobit ?

Mulți oameni păstrează în 
(Continuare în pag. a 3-a)

-----•-----

Prin munca patriotică 
a tinerilor

24.000 de autocamioane se 
pot fabrica din oțelul obținut 
din fierul vechi colectat și 
expediat oțelăriilor de oame
nii muncii din regiunea Bra
șov în anul 1961. Tinerii de 
la uzinele de tractoare, de la 
uzinele de autocamioane și 
de la Direcția regională 
C.F.R., precum și elevii șco
lilor din Brașov și Sibiu au 
adunat cele mai mari canti- 
tăți.

Organizațiile U.T.M. din 
orașul Brașov au trimis anul 
acesta oțelăriilor 3 trenuri 
marșrute încărcate cu peste 
1.500 tone metal vechi. De 
asemenea, din inițiativa Sfa
tului Popular al regiunii Bra- 
șoVj întreprinderile industriei 
iQcale și gospodăriei comunale 
din regiune au casat și expe
diat oțelăriilor în anul 1961 
mai mult de 340 de utilaje și 
mașini vechi care nu mai dă
deau randament.

(Agerpres)
★

Cele 152 brigăzi de muncă 
patriotică din orașul și 
raionul Vaslui au parti

cipat anul acesta la diferite 
acțiuni de muncă patriotică. 
Printre altele, tinerii au însi- 
lozat 5.300 tone porumb și au 
curățat 942 ha izlaz.

Valoarea economiilor reali
zate de către tineri prin ace
ste acțiuni depășește 235.000 
lei. Merită evidențiate brigă
zile de muncă patriotică din 
comunele Laza, Costești, Ivă- 
nești, Valea Rea, Dealuri, Vi- 
nătorii de Jos și altele.

VICTOR VASILIU 
corespondent voluntar
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Vedere a noului complex studențesc cu o capacitate de 2.000 de locuri dat de curînd 
pendeuței din Capitală.
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In Editura 
politică 

. au apărut

Solemnitatea 
înmînării 

unor decorații

Continuînd șirul succeselor 
obținute la diferite mani
festări cu caracter internațio
nal, care au drept scop pro
movarea tinerilor interpreți 
talentați, în anul 1961 școala 
muzicală romînească a fost 
reprezentată la cîteva din cele 
mai importante manifestări 
de acest gen.

In intervalul de timp dintre 
anii 1954 și 1960 tinerii inter
preți romîni, — cîntăreți, pia
niști, violoniști, balerini, vio- 
lonceliști etc. — au parti
cipat la zeci de manifestări 
internaționale.

Anul 1961 a fost, din punc
tul de vedere al prezenței ti
nerilor artiști romîni în con
cursurile internaționale, un 
an mai pretențios. Comparînd 
prezențele noastre din acest 
an cu cele din anii prece- 
denți și cu intențiile de vii
tor se va constata că, spre 
deosebire de trecut, în anul 
1961 noi am participat numai 
la 3 concursuri peste hotarele 
țării.

Explicația nu este greu de 
dat. Cele mai> bune forțe ale 
tinerei generații de cîntăreți, 
pianiști și violoniști au fost 
concentrate pentru a asigura 
o participare cît mai reprezen
tativă și valoroasă la cel de 
al Il-lea Concurs Internațional 
de interpretare muzicală 
„George Enescu" care a avut 
loc la București în luna sep
tembrie a acestui an .

Alături de succesele obținu
te în cadrul celui de-al II-lea 
Concurs Internațional „Geor
ge Enescu" tinerii noștri au 
obținut remarcabile biruinți

și în alte concursuri interna
ționale din acest an.

Tînărul violoncelist Nicolae 
Șarpe a fost distins cu men
țiune la Concursul „Primă
vara la Praga", iar solistele 
Teodora Lucaciu și Iulia Bu- 
ciuceanu au fost distinse cu 
premiul I, prima la Concursul 
de la Sofia, iar cea de-a doua 
la Concursul de la Toulouse. 
Tînărul tenor Cornel Fînățea- 
nu s-a evidențiat atît la Con
cursul de la Sofia cît și la cel 
de la Toulouse, obținînd di
plome de onoare.

Pentru anul 1962, ca urmare 
a prestigiului sporit de care 
școala muzicală romînească 
se bucură peste hotare și a 
succeselor obținute de tineri 
interpreți romîni în turnee și 
competiții internaționale de 
prestigiu, constatăm cu plăce
re faptul că tot mai mare 
este numărul de concursuri 
care invită țara noastră să 
participe și insistă ca tînăra 
generație a artiștilor romîni 
să fie prezentă, pentru a com
pleta buchetul de tineri talen- 
tați ce se adună din diferite 
părți ale lumii, în asemenea 
împrejurări.

Fără îndoială că programul 
concursurilor internaționale 
prevăzut pentru anul 1962 va 
fi dominat de marele Concurs 
internațional Piotr Ilici Ceai- 
kovski, care va avea loc în 
lunile aprilie—mai la Mosco
va. Concursul va avea trei

secții: vioară, pian și violon
cel și, prin alcătuirea reper
toriului obligator și faculta
tiv, va însemna o serioasă 
verificare a maturității, pre
gătirii artistice și talentului 
tinerilor concurenți. Tinerii 
interpreți romîni vor fi, fără 
îndoială, prezenți la acest 
concurs și se vor strădui să 
reprezinte cu cinste patria.

Tot pentru anul 1962 s-au 
mai primit invitații de parti
cipare la Concursul anual 
„Primăvara la Praga" care va 
prilejui întîlnirea tinerilor 
trompetiști, corniști și trom- 
boniști, Concursul de vioară 
„Wieniawski" care va avea loc 
în R.P. Polonă, Concursurile 
pentru tineri dirijori de la 
Academia Santa Cecilia (Ita
lia) și Besangon (Franța), 
Concursurile de canto de la 
Geneva (Elveția) și Toulouse 
(Franța), pentru a nu pomeni 
decît manifestările mai cu
noscute.

Concursurile internaționale 
de interpretare muzicală la 
care, ca și pînă acum, tinerii 
concurenți romîni vor partici
pa, reprezintă un minunat 
mijloc de cunoaștere și priete
nie, de schimburi culturale 
rodnice care servesc cauzei 
promovării păcii și înțelege
rii între popoare.

VIRGIL IOANID

V. I. LENIN
Opere complete, voi. 6

608 pag. 12

Muzică de MARIN CONSTANTINTIBERIU UTAN

BAZELE ESTETICII 
MARXIST LENINISTE

692 pag. 20,60
Cintec nou a prins sa 

sboare
Cintul lumii muncitoare 
Glasul marilor chemări
Peste zări, peste zăriVolumul constituie o tradu

cere a lucrării apărute sub în
grijirea Institutului de filozo
fie și a Institutului de istorie 
a artelor ale Academiei 
Științe a U.R.S.S.

G. V. PLEHANOV
Opere filozofice alese, voi
660 pag. 23,50

FIDEL CASTRO
Cuvîntări alese

424 pag. 10,10

Probleme de economie 
industrială

de

n.
lei

lei

Culegere de lecții în ajuto
rul celor care studiază în 
cercurile de economie con
cretă.
520 pag. 9 lei

N. NIKOLAEV, O. PRUDKOV:
Este oare aceasta 

o lume liberă ?
168 pag. 4 lei

Refren:
Tinerețe, tinerețe 
ani de aur, ani de vis 
ne 
ce

ești dragă cum e calea 
Partidul ne-a deschis.

Crește-n scumpa noastră 
țară 

Mîudra viajii primăvară 
Fluturind peste meleag 
Roșu steag, roșu steag.

HI.
Dac-ar îndrăzni dușmanii 
Să ne-ntunece Iar anii 
Pacea noi vom apăra 
Vom lupta, vom lupta.

ȘTII
Jupiter „vin" decît Yenus

oncluzia recentă a astrono
milor este că există mai 
multe șanse de a găsi ele

mente de viafă pe Jupiter decît 
pe Venus. Pînă acum s-a presu
pus că viața pe această planetă 
rece era improbabilă. Dar expe
riențe în laborator au demonstrat 
că, intr-un mediu asemănător cu 
acela de pe Jupiter, razele ultra
violete și descărcările electrice 
atmosferice pot produce molecu
le organice simple care să rămi- 
nă în suspensie în aer.

Se presupune că atmosfera de 
pe Jupiter este formată din nori 
de amoniac care ar absorbi ra-

•—

Teatrul
Minunile

din Cluj

La clubul minerilor din Lupem.

LEGUME
Este cu putință?

de
O discuție ciudată

închiși a și fost realizat de pe 
acum de către specialiștii so
vietici.

zele infroroșii fără a le reflecta 
în spațiu ; aceste condiții ar per 
mite astfel înmagazinarea unei 
călduri favorabile apariției vieții 
organice.

în ce privește moleculele, a- 
cestea s-ar crea în ritmul de circa 
4 kg pe kilometru pătrat și ar 
recădea în mările de apă sau de 
amoniac.

în comparație cu planeta Ve
nus, unde temperatura atinge 
probabil în jurul a 500°, planeta 
Jupiter apare ca o planetă cu 
climă temperată, cu temperatura 
în jurul a 5°.

S. J. K.

Sîmbătă la amiază la Pala
tul Marii Adunării Naționale 
a avut loc solemnitatea în
mînării unor decorații.

Au participat tovarășii 
Avram Bunaciu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, și 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat. Au asistat 
reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Culturii și 
Academiei R.P. Romîne.

Pentru merite deosebite în 
domeniul științific, cu prilejul 
împlinirii a 80 de ani, s-a 
conferit academicianului Gh. 
Oprescu Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne" cla
sa I.

Pentru merite deosebite în 
domeniul științific, cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani, a fost 
conferit academicianului Ale
xandru 
„Steaua 
Romîne",

Pentru 
gată și merite deosebite _ 
muncă, cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la înființarea 
Grădinii Botanice din Bucu
rești, s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa IlI-a, prof. univ. 
Ion Tarnavschi.

Ordinul Muncii clasa a III-a 
a fost conferit solistei lirice 
Elena Rădulescu-Zamora, pen
tru merite deosebite în mun
că, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de activitate artistică.

Tovarășul Avram Bunaciu; 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a felicitat călduros 
pe cei decorați.

în numele celor decorați^ 
acad. Gh. Oprescu a mulțumit 
pentru înaltele distincții pri
mite.

Rădulescu 
Republicii 
clasa Il-a.
activitate

Ordinul 
Populare

îndelun-
în

(Agerpres)

chipa de teatru a Casei 
de cultură a studenților 
din Cluj atrage pe 

mulți dintre tinerii din oraș. 
Încă din 1959 a luat iiință un 
cerc dramatic studențesc, care 
în scurt timp, datorită boga
tei sale activități, s-a impus 
ca un colectiv bine închegat 
și organizat. Astăzi teatrul 
studențesc de pe lingă Casa 
de cultură a studenților din 
Cluj numără peste 80 de par- 
ticipanți și are la activul său 
o valoroasă experiență sce
nică, oîștigată din numeroa
sele sale spectacole.

In stagiunea trecută reper
toriul teatrului studențesc a 
cuprins o serie de lucrări ca 
„Ultima oră" de Mihail Se
bastian, „De-o vîrstă cu furtu
na" de Solodov, „Un milion 
pentru un surfs" de A. Sofro- 
nov, „Oameni care tac" de A. 
Voitin ș.a.

Aceste spectacole bine pri
mite de un public numeros au 
scos în evidență tinere talen
te, cu posibilități de dezvol
tare ca : Pantea Ioan, student 
la Conservatorul „Gh. Dima", 
Timotei Ursu de la Faculta
tea de filologie, Pavel Demian 
do la Institutul politehnic, 
Tanți Bălăneanu de la I.M.F., 
Horea Pușcașu de la Facul
tatea de filologie ș.a., care 
s-au dovedit a fi cei mai a- 
preciați membri ai 
dramatic.

Buna interpretare 
lor din repertoriul
asigurată prin munca și per
severența individuală a fie
cărui membru, s-a vădit și în 
deplasările făcute de colecti
vul cercului dramatic al stu
denților în alte localități ca 
Oradea, Timișoara, Aiud. Za
lău etc.

în anul universitar 1961— 
1962 colectivul teatrului stu
dențesc și-a reluat munca cu 
și mai mare rîvnă. Zilele a- 
cestea s-a ridicat cortina noii 
stagiuni cu piesa „Băieții ve
seli" de H. Nicolaide.

Pentru a face din studenții 
și tineretul clujean spectatori 
de teatru exigenți și buni cu
noscători, conducerea cercu
lui dramatic a inițiat ciclul 
de conferințe privind „Istoria 
teatrului" și probleme de es
tetică teatrală. Expunerea a- 
supra „Pieselor romînești și 
sovietice pe scenele clujene", 
cu care s-a început seria con
ferințelor, a fost viu urmărită 
de participant!.

Activitatea teatrului studen
țesc din Cluj, pe care o ve
dem și mai bogată în viitor, 
se bucură de aprecierea nu 
numai a studenților, dar și a 
maselor largi de oameni ai 
muncii care frecventează 
spectacolele tinerilor sluji
tori ai artei scenice.

GHEORGHE BUȘ 
student

îndelungate au 
că prepara- 

(ser activ și 
inactiv de cal) contribuie la creș
terea fecundității animalelor in
diferent de specie, duce la creș
terea producției de carne și lapte. 

Folosirea acestui preparat, care 
a fost descoperit de cunoscutul 
savant sovietic Mihail Zavadov- 
ski, a permis ca în sovhozurile 
din Kazahstan, care cresc oi de 
Caracul, să se obțină suplimentar 
în ultimii cinci ani 390.000 de 
miei

In urma folosirii 
S.J.K. în sovhozul 
100 de oi au fătat 
în doi ani

Preparatul a fost 
de asemenea la 29,000 de 
sterile. Ca urmare, această turmă 
„sterilă" a fătat 33.000 de miei, 
iar 2.069 de oi au fătat cîte doi 
miei gemeni, 406 oi — cîte trei 
miei gemeni, iar aproximativ 100 
de oi — cîte 5—6 miei gemeni.

preparatului 
„Cim Kurgan" 
456 de miei

experimentat
oi

cercului

a piese- 
teatrului.

nchidem 
cîteva 
și ne 
un 
numai 
gur — 

film al viitorului, 
cadru cinematografic închi
puit observăm foarte clar de
taliile unei fabrici uriașe, cu 
totul neobișnuite. Pe una din 
porțile ei, deasupra căreia 
scrie „intrare", vedem pătrun- 
zînd secțiunile mobile ale unui 
transportor gigantic, care-și 
duc alene sarcina, formată din 
lăzi de diferite mărimi pur- 
tind inscripția : „sol artificial". 
In întâmpinarea transportoru
lui sosește un torent de 
nă plăcută: nici rece, 
fierbinte, nici orbitoare, 
potolită.

întoarcem privirea 
poarta de ieșire a neobișnui
tei construcții a viitorului. A- 
celași transportor își ondulea
ză acum molcom pîntecele — 
purtând pe spinarea lui vîn- 
joasă stive de lădițe din plas
tic transparent. Aliniate ca în 
rafturile magazinului de des
facere ne privesc din aceste 
lădițe pătlăgele roșii bucălate, 
vinete lunguiețe, păstăioare de 
mazăre și fasole verde, multe 
alte legume și zarzavaturi 
proaspete.

Deschidem ochii și... minu
ne mare I Tabloul straniu dăi
nuie în fața privirilor noas
tre, numai că el are acum în
fățișarea unei machete com
plete a primei fabrici de plan
te din lume pe care au pro
iectat-o cercetători ai Institu
tului de astrofizică din Le
ningrad și care se construiește 
astăzi lingă Moscova. Și tot 
ce crease imaginația în puți
nele clipe de visare cu ochii

pentru 
clipe ochii 

imaginăm 
cadru — 
unul sin- 

din marele 
Și pe acest

lumi
ni ci 
nici

spre

Tn sovhozul „Veliko Alekseev- 
ski", vițeilor castrați destinați în- 
grășării li s-au inoculat ta f.ecare 
zece zile cite 10 cm5 de ser 
S.J.K. inactiv. După o lună la a- 
ceste animale s-a realizat zilnic 
un spor în greutate de 1.070 gr, 
în timp ce la alt grup de vifei, 
cărora nu li s-a administrat acest 
ser, creșterea în greutate a fost 
doar de 420 de gr.

La ferma sovhozului „Slavian- 
ski" s-a inoculat ser vacilor care 
dădeau o
Cantitatea 
fiecare zi 
se mări
crescut cu 1,5—3 litri.

Aleksandr Mesiațev, directorul 
sovhozului „Cim Kurgan", membru 
onorific al Academiei de Științe 
a R.S.S. Kazahe, consideră că 
S.J.K. — preparat pentru crește
rea fecundității și greutății vite
lor — trebuie răspîndit cît mai 
larg tn zootehnie.

cantitate mică de lapte, 
de lapte obținută în 
de la o vacă, fără a 

cantitatea de furaj, a

LA HOTARUL DINTRE VIS ȘI REALITATE

• Energia pe care o consumă creerul omenesc în stare de 
funcționare este egală cu 20 wați. Pentru a efectua o serie 
de operații logice sau matematice mașinile electronice de 
calcul consumă de cîteva mii de ori mai multă energie.

• S.a calculat că distanța minimă la care se poate apro
pia o planetă artificială de Soare fără să existe pericolul 
topirii ei este de 7,5 milioane km. Planeta cea mai apro
piată de soare — Mercur -» se rotește Ia o distanță de 58 
milioane km.

• Flora păminteanâ numără aproape 300.000 specii de 
plante din care numai 3000 au fost folosite pînă în prezent 
de oameni.

• Ornitologii unguri au constatat că pînă și privigheto
rile emit „falsete" atunci cînd-.. iși interpretează ariile. To
tuși „repertoriul" acestor păsări cuprinde peste 2000 de 
melodii.

• Cu ajutorul unei mașini electronice, valoarea lui r. (pi) 
a fost calculată cu o precizie de 10.880 cifre după virgulă. 
Cu această ocazie s-a constatat că marele matematician 
Shanks care a calculat in secolul trecut valoarea lui pi cu 
770 cifre după virgulă a comis o greșeală la a 730-a cifră.

• Populația globului consumă anual 22 milioane tone 
sare. Fiecare om consumă in medie 8 kg.
• Ultimele cercetări de fiziotopie nervoasă au arătat 

animalul cu reflexele cele mai rapide este creveta. 
pulsiunile nervoase se scurg de-a lungul nervilor Iul cu o 
viteză de 200 metri pe secundă.

• Horticultorii din R. D. Germană au folosit exploziile la 
adîncîmi nu prea mari pentru a valorifica apa freatică as
cunsă intre straturi de argilă.

• Polul magnetic Nord nu este de loc un punct. Savanții 
sovietici au stabilit că locul unde liniile de forța ale 
timpului magnetic se întretaie constituie de fapt o linie 
care se intinde de-a lungul Oceanului înghețat de Nord.

• Datorită măsurătorilor efectuate cu ajutorul sateliților 
artificiali a fost stabilită exact diferența dintre lungimea 
ecuatorului și axa polilor. Ea este de 21,39 km. S-a consta' 
tat totodată că Polul Nord se află cu 15 m mai departe de 
Ecuator decit cel Sudic. Interesant este și faptul că după 
unele cercetări, ecuatorul nu este un cerc ci o elipsă care 
se abate de la circonferință cu 420 m.

do

Combina constructoare de case
Specialiștii din Uzbekistan 

au proiectat o combină 
pășitoare constructoare 

de case. Combina înaintează

BANDĂ rulantă
Dar fiindcă tot ne-am ațin

tit privirea în miraculoasa 
oglindă a vitrinei curiozită
ților științifice, vă propun să 
mai trecem pe dinaintea ochi
lor încă o secvență din filmul 
imaginar de mai sus. De astă 
dată filmul este sonor. Pe ca
drul pe care-l privim deslu
șim fără nici o dificultate 
decorul interior al unui raion 
de magazin universal. Ascul
tăm o frintură din discuția pe 
care o poartă responsabilul 
raionului cu o cumpărătoare.

— Doresc un microfitotron 
cu patru secțiuni.

— Poftiți, vă servesc cu unul 
dintre cele pe care le-am pri
mit acum. Ce combinație do
riți ? Avem două tipuri: roșii
— vinete — ceapă — ardei 'și 
roșii — salată verde — ridichi
— castraveți. Și responsabilul 
raionului de obiecte de ,uz cas
nic arată cumpărătoarei un 
dulăpior emailat cu patru uși 
transparente. Deschide apoi pe 
rînd ușițele și trage afară din 
fiecare compartiment cîte un 
sertar...

Asta-i
ce-a fost mai 'departe. Gospo
dina și-a „achiziționat" cel 
mai nou tip de „grădină elec
trică de zarzavaturi", pe care 
a așezat-o probabil intr-un 
colț al bucătăriei alăturj, de 
frigiderul și mașina electrică 
de gătit. Aprovizionată și cu 
o cantitate serioasă de „sol 
sintetic" (pe bază de cărbune, 
fosfați și azotați), precum și 
cu cîteva „lămpi solare" de 
rezervă, ea a pornit fericită 
spre casă. De acum înainte, 
în orice sezon va culege de 
pe „ogorul"... din bucătărie le
gume și zarzavaturi proaspete.

tot. Ne închipuim

Nu cumva am abuzat 
buna credință a cititorilor for- 
țind fantezia intr-un domeniu 
al faptelor ce nu pot fi con
trolate ? De loc! După cum 
s-a arătat mai sus cercetă
torii din Leningrad, discipoli 
ai academicianului Ioffe, de
pun mărturii convingătoare în 
legătură cu posibilitatea de 
a se înfăptui destul de curînd 
un asemenea vis. Ei au și ela
borat proiecte științifice de 
construire a unor fitotroane 
gigantice — cum se mai nu
mesc cultivatoarele electrice 
de plante. Asemenea construc
ții, în care totul este automa
tizat, reprezintă de fapt ger
menul unei noi forme de a- 
gricultură, intensivă prin ex
celență. Este embrionul unei 
agriculturi industrializate, în 
care numai produsele mai a- 
mintesc de agricultură, ras- 
tul: solul, soarele, hrana plan
telor, toate vor fi sintetice.

Astăzi cultivarea plantelor 
la lumina artificială a ieșit 
din cadrul de timiditate al 
marilor începuturi științifice. 
Cultivînd plante luminate de 
un Soare artificial, creat fin 
laborator, specialiștii din Le-' 
ningrad au obținut succese 
surprinzătoare. Pe fiecare me
tru pătrat de „sol" artificial 
cresc astăzi în laboratoarele 
de agrofizică cîte 36 tufe de 
roșii, care dau cîte 6 recolte 
pe an. De la fiecare tufă se 
culeg anual aproape 100 kg de 
roșii, mai bogate în vitamine 
și zaharuri decit pătlăgelele 
roșii cultivate în mod obiș
nuit.

Soare mai prielnic decît Soa
rele ! Acestea sînt condițiile 
de bază realizate în labora
toarele de astrofizică, de la 
care s-a pornit la cultivarea 
unor plante mai roditoare de
cît cele mai roditoare plante. 
Desigur, nu este surprinzător 
că s-a reușit să se cultive 
plante intr-un sol artificial. 
Dar să se creeze un izvor sin
tetic de lumină și căldură față 
de care Soarele să rămînă co
daș, aceasta chiar pare prea 
de tot. Și totuși, un bec 
de 300 wați cu incandes
cență și oglindă, prevăzut cu 
un filtru de apă, radiază o 
lumină mai folositoare plan
telor decît lumina solară. Cu 
această încurajare specialiștii 
leningrădeni au trecut la cul
tivarea unui prim lot de plan
te (roșii, fragi, grîu) la lumi
na artificială, obținînd de la 
fiecare sort experimentat cîte 
5—6 recolte pe an.

Plantele comandă
automatele

Pe ce cale?
o-Sol mai bun decit solul 

bișnuit. Condiții de mediu 
mai bune decit cele mai bune 
condifii naturale. Și, culmea,

Și acum partea cea mai in
teresantă a problemei. S-a ob
servat că și plantele își for
mează reflexe condiționate.

După cum se știe, în pro
cesul de hrănire plantele verzi 
folosesc lumina solară. Se rea
lizează astfel așanumitul feno
men de fotosinteză, însoțit în
totdeauna de o „transpirație" 
a frunzelor. Pînă aici totul 
este firesc. Iată însă că obiș
nuind plantele cultivate la lu
mină artificială să înceapă 
fotosinteză la o anumită oră 
— să spunem, ora 6 — obser
văm că la ora respectivă, 
chiar dacă nu aprindem lumi
na, plantele încep să transpi
re. Ele „așteaptă" hrana.

Daci cele constatate în legă
tură cu formarea de „reflexe

condiționate" la plante sînt 
juste, atunci de ce nu le-am 
lăsa lor — plantelor — „iniția
tiva" de a urmări realizarea 
în condiții optime a procesu
lui de nutriție 1 Tocmai de la 
această idee a pornit cercetă
torul sovietic V. G. Karmanov, 
care a construit niște minus
cule „ventuze" radio pentru 
măsurarea umidității și tem
peraturii frunzelor plantelor 
verzi. A fost făcut astfel pri
mul pas spre o nouă înfăp
tuire cu aparență fantastică: 
deoarece putem recepționa 
semnalele plantei prin care 
aceasta ne informează despre 
starea ei, să încercăm să în
credințăm chiar plantei siste
mul de dirijare a condițiilor 
de mediu necesare dezvoltării 
sale optime. Zis și făcut. A- 
grofizicienii din Leningrad au 
izbutit să rezolve magistral 
această problemă, și iată cum. 
Detectorii de „transpirație" a 
plantei, fixați pe frunzele a- 
cesteia, „simt" momentul cînd 
planta „așteaptă" hrana. Ele
mentul sensibil reacționează 
deci la schimbarea umidității 
frunzei. El „înștiințează" asu
pra începutului fotosintezei 
„false". Prin urmare a fost 
semnalat momentul cînd plan
ta este gata pregătită pentru 
o excelentă asimilație clorofi- 
liană. Plantei îi este „foame" 
și cel mai nimerit moment 
pentru servitul hranei este a- 
cela cu care ea s-a obișnuit; 
în cazul nostru, ora 6. Pe dată, 
semnalul emis de detector co
mandă închiderea circuitului 
de iluminare a încăperii în 
care se află planta. Lumina 
inundă încăperea și rămîne 
deschisă 8-10-12 ore pînă 
cînd din nou planta „ordonă" 
să se stingă Soarele artificial, 
adică să se facă noapte.

Deși pare ciudat, totuși rea
lizarea tehnică a acestor co
menzi automate a devenit o 
realitate în urma strălucitelor

succese obținute de știința so
vietică în domeniul automa
ticii. Datorită acestor succese 
este posibilă astăzi construi
rea de detectori radio ultra- 
sensibili, pe bază de semicon- 
ductori — minunate stații elec
tronice de comandă automată 
a proceselor. S-a creat astfel 
posibilitatea ca plantele culti
vate la lumina artificială să-și 
regleze singure, după „dorin
ță", nu numai durata zilei, 
dar și temperatura aerului, in
tensitatea luminii și chiar nu
triția.

pe o suprafață netedă iăsînd 
în urma sa case de trei etaje.

Combina este formată din 
5 secții. în 4 djn ele se pro
duce partea monolită a vi
itoarei clădiri. Acest element 
al casei, care cîntăreștej 
la 43 de tone, este culca ti 
tr-un transportor cu ■ 
este îndreptat spre o ifl 
(ie turnantă care pune îl 
lent această piesă a cal 
fundație.

Pentru fabricarea și așeza
rea unui element sint raece- 
sare 7 ore. în decursul ițnui 
an combina poate da aproxi
mativ 30 de case cu npai 
multe apartamente — în to
tal 35.000—40.000 m.p. de Su
prafață locativă. 1

Specialiștii consideră că fo
losirea combinei va provoca 
o adevărată revoluție în con
strucții. '

/

Grădini de zarzavat
în barajele

hidrocentralelor
Intr-una din zile au sosit la 

hidrocentrala din Irkutsk 
cîțiva „agricultori"... cu rigle 
de calcul. Ei au cercetat în
căperile din corpul barajului 
și au hotărît:

— Perfect! Aici vom cons
trui grădinile!

Au făcut apoi cîteva însem
nări pe planul construcției și 
au plecat. S-au reîntors la 
Institut. Și cum au ajuns 

s-au și așternut pe 
Punct cu punct ei 

acum îndrăznețul 
al creării primelor 

electri-

„acasă" 
treabă, 
parcurg 
proiect 
„grădini de zarzavat 
ce" ce urmează să fie instala
te în încăperile din corpul ba
rajului hidrocentralei Irkutsk. 
Așadar, în curînd va intra în 
funcțiune cea dinții fabrică de 
legume din lume. Și nu ne în
doim că ritmul în care se va 
extinde noul gen de agricul
tură va fi uluitor. Este o cer
titudine pe care am căpătat-o 
urmărind dezvoltarea vertigi
noasă a economiei socialiste 
în ansamblul ei, progresele 
științei și tehnicii socialiste.

Ing. D. ST. ANDREESCU

Pe 
se

planșetele proiectant io: 
nasc importante obiec’u 

ve tehnice.

Foto ; AGERPRES



pentru mișcarea' care s-a încheiat a însemnat
» fizică și sport din țara noastră un an bogat
> OTr. ar::e performanțe și victorii. Cucerirea a trei 

aMB ie campioni mondiali, trei titluri de campioni 
23 de campioni balcanici și 6 de campioni 

universitari, ca și stabilirea a 13 noi recor- 
*-■ nc.-.mme — reprezintă, pe scurt, cel mai valoros 
b:'.ar4 ar.ual realizat pînă acum de către sportivii noș-
tr

Victorfile de prestigiu obținute în sportul de perfor- 
r - - ;r. sînt o consecință directă a înfloririi sportului de 
masă din țara noastră în 
de partid și guvern pentru dezvoltarea multilaterală a 
tinerei generații.

Pentru a avea o imagine
obținute pe tărîm sportiv în anul 1961 am adresat mai 
multor sportivi de renume din țara noastră următoa
rele întrebări:

1. Care considerați că este cea mai valo
roasă performanță obținută de sportivii noș- 
fri în anul 1961 în disciplina pe care o prac
ticați ?

2. Care sînt cei mai buni sportivi romîni 
ai anului 1961 ?

3. Ce elemente tinere s-au afirmat în res
pectiva disciplină sportivă ?

4. Ce vă doriți pentru anul 1962 ?
Iată răspunsurile primite:

Ion Cosma 
cern pion de ciclism 

al R.P.R.

L Locul m în „Cursa Pă- 
<S* — performanță cu atît 
mai valăroasâ cu cît a fost 
obținzxa in condiții foarte di- 

. numai cu trei alergă- 

da Balaș și Valeriu

. 1-. s-nu afir
me — .?.e elemente tinere și 
SM&Lzse dintre care amintesc 
ar fcmMxi Mihălțeanu, Con-

Ciocan și Dan 
ac»v toții campioni

Po- 
de

«. St obținem un Ioc mai
a Păcii" pentru 

să ne pre-.cep
de pe acum.

Haria Alexandru
MBKrâ emerită a 

campioană
■ tza. s 14 tenis de masă 

k x y.rc de dublu

ial obținut în 
la campiona

te tenis de

și Valeriu

3
tmece care s-au a- 

anul trecut se:situea- 
i campionii de juniori Do- 
in Giurgiuică, în vîrstă de 
7 ani și Eleonora Milialca în 
irsto de 16 ani.

•4. Mult succes în campio- 
atese europene ce se vrtr deș
irară in luna aprilie.:

Gheorghe tancu 
-ecordman mondial absolut 

la parașutism j ----------- ---- ț.-------
anul 

ie dar- 
Londiale

1
1. Pentru parașutisi 

1961 a fost deosebit 
nic: opt recorduri : 
printre care recordul snondial
absolut in proba de salt in
dividual de la 10°° m Jcu des
chidere întîrziată az’ para
șutei.

2. In privjnișj /[olandei Ba
laș păr^»A\i sînt unanime. Cît 
despn’e cel mai bun sportiv, 
eu Jp apreciez in mod deose
bita pe Valeriu Bularca pen- 
țj*u victoria obținută în difi-

PE SCURT
© Pe psiinoarul stadionului Di

namo din Kiev echipa selecjio- 
nată de hochei pe gheața a R.P. 
Romine a susținut un meci In
ternațional în compania repre
zentativei R.S.S. Ucrainene. H°- 
cheiștii romîni s-au comportat re
marcabil obținind victoria cu sco
rul de 6—2 (1—I ; 4—1 ; I—0) 

In urma plebiscitului inițial 
Bhiarul suedez „Ny Dag‘‘, la 
/^■au participat redactori de

^Ldin 26 de țări, titlul de cel 
Hkn spor’.v a,' anului 1961 a 

a-e'uiui sovietic 
M ' domeniu)

-.DA BA- 
în acest

a schic-i din
• -• astăzi pe pîr-
;-eaeai pentru a se 

--so-rionaiui concurs de 
a sezonului la schi, 
lî compah'i ei s nt pre- 

^Kobele de slalom special, 
Iernate la Clăbucef și pro- 
F de fond care se vor disputa 
Poliștoacă.

(Urmare din pag. l-a)

amintire satul natal. Opaițele 
se stingeau devreme. Unele 
chiar înainte de a se aprin
de— Mai lătra cîte un ciine 
stingher : treceau colindătorii 
spre casa popii, a notarului, 
a perceptorului, a arendașu
lui. Sâ-i „ureze" șl să pri
mească un covrig ori un ban. 
Sărăntocii se stringeau sub 
tel. clănțăneau să se încăl
zească. Și adormeau visind 
să vină un moș bătrin cu 
daruri bogate. Dar nu venea 
nimeni. Bar cile un „plugușor" 
se abatea și pe la Iereastra 
săracului. Că și plugușorul 
ara mai cu osîrdie tot 
ograda bogatulu’.

Așa va fi iost, desigur, 
în satul Cocargeaua, din 
ionul Fetești pînă acum vreo 
cincisprezece ani. 
țăranii de aici 

în

Și 
ra-

Că doai 
erau toți

minunatele condiții oferite 

mai completă a realizărilor

ale campiona- 
desfășurat în

anului 1961 a

cilele întreceri 
tului mondial 
Japonia.

3. Revelația 
fost Mircea Ciobanu, lăcătuș
la Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie". El a realizat un re
cord republican și a partici
pat la stabilirea a două re
corduri mondiale ’n grup. 
Mircea Ciobanu are 24 ani, 
ceea ce în parașutismul de 
performanță este o vîrstă 
foarte tînără.

4. Doresc ca echipa care va 
reprezenta culorile patriei în 
campionatele mondiale de pa
rașutism ce se vor desfășura 
în California să obțină un re
zultat cît mai bun.

Viorel Moraru 
maestru al sportului, 
căpitan al echipei 

reprezentative de rugbi

în compe- 
dotată cu

și Alexan-

în special

1. Memorabilul 5—5 reali
zat la Bayonne în compania 
redutabilei formații a Fran
ței și succesul echipei noas
tre reprezentative 
tiția internațională 
„Cupa păcii".

2. Iolanda Balaș 
dru Penciu.

3. Mă voi referi 
la elementele tinere afirma
te in jocurile susținute de e- 
chipa reprezentativă, adică la: 
Alexandru Ionescu, un ju
cător cu multe calități, Iri- 
mescu, Wusek și Drobotă.

4. Avînd în vedere că pro
gramul nostru competițional 
este atît de încărcat și dorin
țele sînt mai mari și mai 
multe. Mai întîi aș dori ca 
echipa în care joc — „Grivi
ța roșie" să cîștige finala 
„Cupei campionilor europeni” 
la rugbi — finală pe care o 
vom disputa cu apreciata for
mație - 
Franței.

Apoi 
noastră 
țină rezultate cît mai bune

Beziers, campioana

doresc ca formația 
reprezentativă să ob-

Cel mai înalt control de calitate.
Foto ; AGERPRES

In noaptea Anului Nou
simpli robi pe moșiile coroa
nei regale. Acum, de Anul 
Nou oamenii din Cocargeaua, 
după ce au muncit, un an, 
umăr lingă umăr, nu se mai 
închid în bordeie, suflînd cu 
obidă în opaițe chioare. Cei 
peste 1200 de colectiviști din 
Cocargeaua și-au pregătit 
petrecerea Anului Nou în co
mun, în lumină, în belșug de 
bucate și veselie ; la sediul 
gospodăriei, la căminul cul
tural. E impresionant.

Azi, membrii gospodăriei 
colective din ~ 
mai în vîrstă 
își sărbătoresc 
ținute în anul 
obținut holde îmbelșugate, au 
realizat cite 40 lei la ziua- 
muncă. „Plugușorul fruntași
lor" în noaptea de Anul Nou 
va suna și „urătura" vieții 
îndestulate, a vieții pline de 
bucurii și pentru tinerii Ni- 

Cocargeaua, 
și mai tineri, 

succesele ob- 
expirat; au

în importantele partide pe 
care le vom susține cu echi
pele Italiei și Franței.

Sorin Ion
maestru al sportului 
la atletism, campion 
mondial universitar

1. Cele patru recorduri 
mondiale realizate în 1961 la 
săritura în înălțime de maes- 
tra emerită a sportului Io
landa Balaș.

2. Iolanda Balaș și Valeriu 
Bularca.

3. Avem în rîndul numero
șilor partieipanți la campio
natele republicane de juniori 
și la campionatele școlare o 
serie întreagă de elemente cu 
certe posibilități. Dintre cei 
tineri care s-au și impus deja 
prin rezultate valoroase amin
tesc de Petre Astafei (4,30 m 
la săritura cu prăjina), du
blul campion balcanic Kin
eses Elod (10,6 sec. la 100 m 
plat și 21,7 sec. la 200 m), Mi
hai Calnicov (7,43 m la sări
tura în lungime) și Ana Be- 
șuan (12,2 sec. la 100 m plat 
și 25,2 sec. la 200 m).

4. Un loc în finala de tri
plu salt din cadrul campio
natelor europene programa

te la Belgrad, cu un rezultat 
de peste 16 metri.

Mihai Bîndea 
din lotul reprezentativ 

de aeromodelism

i or- 
locuri 
de la 
tinere

1. Rezultatele obținute de 
aeromodeliștii noștri în con
cursul republican de la Plo
iești la care au participat și 
invitați străini.

2. Iolanda Balaș și Gheor
ghe Iancu.

3. Atît Mihăiță Nicolae cît 
și Alexa Ion, clasați în 
dine pe primele două 
în concursul republican 
Ploiești sînt elemente i 
cu mari perspective.

4. Un record la biplan și o 
cît mai intensă activitate 
sportivă în întreprinderea 
noastră — „Industria tehnico- 
medicală" — unde sînt secre
tar al organizației de bază 
U.T.M.

Ion Țiriac 
maestru al sportului 

și campion republican 
de tenis

Iolanda Balaș și Alexan- 
Penciu.
Petre Mărmureanu, Se- 
Dron și Gheorghe Boa- 
sînt tinerii-jucători

1. Cucerirea titlului de cam
pioane mondiale universitare 
de către Mina Ilina și Julieta 
Namian în proba feminină de 
dublu.

2. 
dru

3. 
ver

■ghe 
tenis care s-au impus în 
ce a trecut.

4. Să aduc o prețioasă 
tribuție la calificarea mai de
parte a echipei noastre repre
zentative în marea întrecere 
internațională „Cupa Davis".

de 
anul

con-

Gheorghe Ion 
maestru al sportului 

la motociclism

lEUtlIilI

Una din marile batalu în
cinse In această vacanța.

Gheorghe Fieraru 
maestru al sportului 

la volei

din Sibiu
a sosif ° telegramă. Poștașul
_ _J--------------- 1 „i ziua cînd

adunarea

2. Iolanda Balaș și 
riu Bularca.

3. în special: Dovitzi Cris
tian, Mihai Termentu și Cris- 
tea Ionescu.

4. Să obținem locul I în 
competiția internațională do
tată cu „Cupa de argint".

1. în anul care a trecut 
prestigiul voleiului din țara 
noastră a sporit prin cuceri
rea de către formația Rapid 
a locului I în „Cupa campio
nilor europeni. Un frumos 
succes a repurtat echipa noa
stră reprezentativă și în Jocu
rile Mondiale Universitare de 
la Sofia — unde a cucerit tit
lul de campioană.

2. Iolanda Balaș și Valeriu 
Bularca.

3. Marea majoritate a for
mațiilor au folosit în 1961 nu
meroase elemente tinere. Re
cordul în această materie îl 
deține echipa feminină C.S.O. 
Craiova. în mod deosebit s-au 
afirmat Ileana Ienculescu de 
la Craiova și Dancu Angela 
de la Dinamo-București.

4. Un rezultat cît mai bun 
obținut de echipa noastră re
prezentativă în campionatele 
mondiale ce se vor desfășura 
la Moscova.

Vssiie Seredai
jucător în echipa de fotbal
„Steagul roșu — Brașov

de perfor- 
de sportivii

1. La buchetul 
manțe obținute 
noștri în 1961 fotbaliștii au 
adăugat victoria obținută de 
formația „Steagul roșu" în 
turneul balcanic. Cam puțin 
și totuși destul de mult, a- 
vînd în vedere ardoarea cu 
care s-a luptat pentru obține
rea valorosului trofeu.

2. Iolanda Balaș și Valeriu 
Bularca.

3. Mulți, chiar foarte mulți 
tineri s-au afirmat puternic 
în 1961. O mențiune specia
lă pentru j umorii din lotul 
reprezentativ pe care îi aș
teaptă dificile examene în 
Turneul U.E.F.A., ce va fi 
găzduit de țara noastră.

4. Ce-mi doresc ? în primul 
rînd ca la sfîrșitul campiona
tului, echipa „Steagul roșu" 
din care fac parte să ocupe 
locul deținut în... penultima 
etapă a turului campionatu
lui.

Cornel Tăbăraș 
maestru al sportului 

la schi

Penciu.

Pentru îmbunătățirea 
deservirii populației
Printr-o recentă hotărîre a 

Consiliului de Miniștri a fost 
reglementată vînzarea cu ter
men de garanție a mărfurilor 
de folosință îndelungată cum 
sînt: aparate de radio și te
levizoare, mobilă, mașini de 
spălat rufe și cusut, frigidere, 
aspiratoare de praf, biciclete, 
motociclete, ceasornice etc. 
Asemenea produse sînt cum
părate an de an în cantități 
tbt mai mari. în primii doi 
ani ai planului de șase ani 
populația a cumpărat circa 
360.000 de aparate de radio, 
65.000 de televizoare, 40.000 de 
frigidere, 100.000 de mașini 
de spălat rufe, 470.000 de bi
ciclete, peste 85.000 de moto
ciclete etc.

Astfel de bunuri vor fi în
soțite de certificate în care se 
va specifica termenul de ga
ranție, precum și de instruc
țiuni de folosire.

Pentru înlăturarea eventua
lelor defecțiuni de fabricație 
ce ar putea surveni în folo
sirea acestor obiecte, în pe
rioada termenului de garan
ție întreprinderile și organi
zațiile comerciale de stat și 
cooperatiste răspund față de 
cumpărători, ele fiind obliga
te, la sesizarea acestora, să 
asigure repararea și înlo
cuirea gratuită a pieselor ne
corespunzătoare.

Cheltuielile de reparație 
din perioada de garanție, în

de 
su- 

pro- 
pen- 

de 
comer- 

clusiv costul pieselor 
schimb necesare, vor fi 
portate de întreprinderile 
ducătoare furnizoare, iar 
tru mărfurile importate, 
către întreprinderile 
ciale.

dențești din Cluj, sala canti
nei și pregătirile ce se desfă
șoară și aici își face o încîn- 
tătoare imagine despre grija 
acordată de regimul nostru 
ca tineretul, în orice ramură 
de activitate și-n orice parte 
a țării s-ar afla, să se bucure 
de succesele obținute în '61 
și să se întreacă pe sine în 
'62, să încheie mulțumit un 
bilanț și să pășească plin de 
încredere pragul viitorului.

La Casa de cultură a stu
denților din Cluj, la Casa 
universitarilor, la Institutul 
politehnic peste 6.000 de stu- 
denți și tineri muncitori își 
vor petrece împreună reve
lionul, neuitatul revelion al 
tinereții. Ii vezi dansînd în 
jurul bradului și-ți amintești 
că, atunci cînd erai ca dînșii, 
nimeni nu se preocupa să-ți 
facă un an nou plăcut, cald, 
vesel. Stăteai în cămin, fără

IN VACANTA
Concurs de săniuțe

In curt, 
medii

JsL oIn curtea Școlii 
medii nr. 4 
din Oradea s-a 

încins o adevărată 
bătălie cu bulgări de 
zăpadă. Lingă gardul 
de beton, așteptîn- 
du-și stăpînii, se în
șiră săniuțele.

Un puștan, strivind 
între palme bulgărele 
de zăpadă, întrebă 
nerăbdător :

— Unde mergem 
astăzi ?

— La concurs, îi 
răspunseră cîteva gla
suri.

Peste cîteva minu
te, elevii împreună 
cu profesorul de e- 
ducație fizică, 
nesc în jos pe

Iul Crișului. Zăpada 
proaspătă rămîne brăz
dată de urmele să
niuțelor. Elevii nu se 
mai zăresc. Undeva, 
în susul apei, sau pe 
dealul Pisicii, are loc 
mulf așteptatul con
curs de săniuțe, una 
din bucuriile vacanței 
de iarnă.

Organizațiile U.T.M. 
și profesorii din șco
lile regiunii Crișana 
s-au îngrijit din vre
me să asigure elevi
lor un program de va
canță bogat în aejiuni 
educative, recreative. 
Zilele de odihnă, bine 
meritate după uri tri
mestru de muncă, vor 
fi petrecute întf-un

por- 
ma-

Pe Valea
i ,< inunata Vale a Prahovei 
yj e din nou inundată de 

veselia sutelor de elevi 
plecați în drumeție. Mereu,, 
aproape în fiecare zi, la Si
naia, Bușteni sau Predeal so
sesc noi grupuri de excursio
niști din diferite regiuni ale 
țării. întreaga Vale a Prahovei 
este împînzită de taberele tu
ristice ale elevilor. Cei 100 de 
fruntași la învățătură de la 
Școala medie nr.34 din Bucu
rești și-au instalat tabăra la 
cabana Pîrîul Rece. La Si
naia sînt în aceste zile peste 
1000 de elevi și pionieri. în
treg orașul răsuna de veselia 
lor. Cei de la Școala sportivă 
nr. 1 au încins o bătălie cu 
bulgări de zăpadă cu cei de la 
școala medie nr. 4 „Aurel 
Vlaicu“, amîndouă școli din 
Capitală. Fetele au început un 
concurs pentru cel mai frumos 
om de zăpadă, dar bulgării 
băieților nu le dau răgaz. Nu 
departe de această ceată ve
selă se desfășoară un concurs 
de săniuțe. Concurența sînt 
fii de colectiviști din regiunea 
București veniți să-și pe
treacă vacanța în tabără la 
Sinaia. Cine va cîștiga oare 
concursul de săniuțe ? Elena 
Măciuc din comuna Ceacu, 
Gheorghe Rogozea din Mo- 
delu, Gheorghe Cucu din Pu- 
tineiu ? E greu* de spus. Fi
nala

A
De departe se
cei 75 de elevi de la Școala 
profesională a Uzinelor Re
publica. Se întorc acum din 
excursia făcută la Vîrful cu 
Dor. In urma lor se zăresc 
elevii de la Școala medie „Ilie 
Pintilie" care și-au petrecut 
cîteva ceasuri la Cota 1500. 
Odată cu lăsarea întunericu
lui însă activitatea continuă 
la club. Campionatele de te

și șubah 
sobei se 
zicători.

va avea loc mîine. 
început să se însereze.

aud cîntînd

nis de masă, șah 
sînt în toi. La gura 
spun glume, znoave,

lumină și fără o scîntele de 
foc în soba de tuci. în seara 
de revelion studenții săraci 
erau vîrîți sub pături, chipu
rile „să se încălzească". Dar 
nu-i ierta nici frigul, nici mu
zica de la „Splendid-Hotel" 
ori de la Athenăe Palace. 
Acolo petreceau bogății.

Pe cei ce-au suferit în tre
cut, aceste amintiri îi dor. 
Dar durerea e compensată și 
răzbunată azi, cînd remarci 
la tot pasul părinteasca grijă 
a partidului pentru tineret, 
pentru viitorul țării.

Și parcă nu pot lăsa con
deiul din mînă înainte de a 
scrie urarea mea pentru 
acești tineri ce-și petrec 
de frumos, așa de vesel, 
de fericiți Anul Nou :

Să trăiți, să-nflorlți, «a 
rin ca perii în mijlocul 
ril U 

mod plăcut, vor con
stitui amintiri frumoa
se ale acestei vacan
țe: se'afe, șezători li
terare, audiții muzica
le, vizite la întreprin
deri, gospodării agri
cole colective, expo
ziții, vizionarea 
spectacole, 
de club, 
„Drumeții 
„Cine știe, 
concursuri 
sportive, 
pionierești — sînj doar 
cîteva din numeroa
sele posibilități oferi
te elevilor din regiu
nea Crișana de a-și 
petrece în mod plă
cut vacanța.

V. CLONDA

de 
activită)i 

concursuri 
veseli*1 1 2 3 4, 
cîștigă", 
c'ultural- 

carnavaluri

1. Afirmarea elementelor ti- 

colae Moraru, Manole Tăbă
raș și Radu Petre. Va striga 
cite un „roată, măi 1“ și pen
tru fiecare mecanizator, în
grijitor de animale, ori tehni
cian tînăr de la G.A.S. Mur- 
geni, regiunea Iași. Pentru 
că mulți au dobîndit rangul 
de fruntaș în producție, unul 
din cele mai frumoase șl no
bile ranguri înscrise în isto
ria poporului nostru.

Dar oare cine stă să mai 
numere pildele organizării re- 
velioanelor ?

în toate orașele patriei 
s-au orînduit, în școli, în ca
sele de cultură, în palate, 
carnavaluri și revelioane co
mune, pentru tineri muncitori 
și tineri studioși. La Casa de 
cultură a tineretului din ra
ionul Grivița Roșie din Bucu
rești organizatorii revelioțiu- 
lui au amplasat un brad 
mare, în mijlocgl sălii. Sînt

1. Cele trei locuri î obținu
te în concursul internațional 
desfășurat la Poiana Brașo
vului.

2. Iolanda Balaș și Alexan
dru

3. Toți cei care fac parte 
din lotul de juniori ce se pre
gătește pentru cea de-a treia 
ediție a competiției „Cupa 
speranțelor".

4. Rezultate de prim plan 
în întrecerile din Franța, El
veția și Austria.

invitați aici peste 600 de ti
neri fruntași din raion. Chiar 
pregătirile s-au inspirat din 
colaborarea colectivă a tine
retului care învață nu numai 
a munci în comun, ci și a pe
trece frumos, demn, înălțător, 
în consecință un grup de ti
neri de la „Electrofar" împo
dobesc feeric cu becuri, ghu> 
lande și lampioane bradul 
mare din mijlocul sălii. O 
altă echipă de tineri de la
I.R.E.B., ca specialiști ce sînt, 
instalează ghirlande luminoa
se în sălile unde se va des
fășura carnavalul tineretului, 
în noaptea de revelion. Orna- 
rea au desăvîrșit-o, cu ste
luțe și serpentine, tinerele 
fete de la filatura „Dacia". 
Cu gingășie, gust, artă. Totul 
pare un palat din poveste.

Și nu poți să nu amintești 
șf de revelioanele studenților. 
Cine a văzut căminele stu-

Prahovei
Se discută despre scriitorul 
preferat, despre ce vrea să de
vină fiecare în viață. Discu
țiile sînt foarte interesante. 
Aproape în fiecare seară se 
dansează. Cei ce nu știu încă 
să danseze au început aici pri
mele lecții de dans.

In curînd se vor întoarce 
acasă. Nici unul însă din cei 
peste 2.000 de elevi care se 
găsesc acum în pitoreștile 
locuri de pe Valea Prahovei 
nu va vita multă vreme minu- 
natele zîle de vacanță, petre
cute la frunte. își vor Rea
minti cu plăcere de excursiile 
făcute la Vîrful cu Dor, la 
Poiana Stînei, la Cota 1500, 
vor povesti cu plăcere colegi
lor de la școală despre con
cursurile de schi ți de săni
uțe, despre serile c> club. $i 
Silvia Negoiță, elevă in clasa 
a Xl-a la Școala med.j nr. f 
fiica unui vrednic mvneitor 
de la Grivița Roșie, ș~; lc~ 
Trașcă, elev în anul III L? 
Școala profesională a Uzine
lor Republica, și Andrei Cc- ■ 
stantin, elev fruntaș în clasa c 
Xl-a la Școala medie urel 
Vlaicu" vor avea ce povesti 
colegilor.

Pentru ei și pentru toți 
elevii patriei noastre partidul 
a creat condiții din cele mai 
minunate pentru petrecerea 
vacanței într-un chip cît mai 
plăcut.

PETRE RADU
•--

Foto ; AGERPRES

Tînâra Elisabeta Munteanu, de la Industria Bumbacului A 
din Capitali, fruntașă în muncă.

RAfiU POPA

DIN TOATĂ

„...Făgăduiesc să învăț 
fi să mă comport în așa 
fel Incit să devin un ce
tățean demn al patriei 
mele, Republica Populară
Romînă".

(din anga|amentu| solemn al 
tlnărului pionier).

Pe adresa unității de pio
nieri de la Școala de 
7 ani nr. 16

a adus-o tocmai tn 
în școală avea loc 
festivă închinată zilei de 30 
Decembrie. Alexandru Dorea, 
președintele unității radia de 
bucurie. O crti de cîteva ori 
și nu-i venea să creadă. Apoi, 
trezit ca dintr-un vis, fugi și 
arătă telegrame tovarășei in
structoare superioară.

— Dragi pionieri — spuse 
instructoarea — pe adresa u

nității noastre de pionieri a 
sosit chiar acum o telegramă 
pe care Alexandru Dorea o să 
v-o citească.

Alexandru, puțin emoționat, 
începu să citească.

„Dragi pionieri din detașa
mentul claselor a IV-a, aceste 
rînduri vă sînt adresate de 
muncitorii care au construit 
școala voastră nouă, în care 
cu tofii aji pășit pentru prima 
dată acum trei luni. Nici nu 
vă putefi închipui cît de 
bucuroși am fost cînd am 
aflat că întregul vosfru deta
șament de pionieri a încheiat 
primul trimestru cu rezultate 
bune la învățătură. E cel mai 
frumos dar închinat de voi 
partidului și Republicii noastre 
dragi. Desigur, pentru ca voi 
să aveji numai medii de la 7 
în sus, a fost nevoie de mulfă 
muncă, de multă strădanie. 
Voi v-aji ridicat, ca să ne ex
primăm în limbajul constructo
rilor, cu un etaj edificiul cu
noștințelor voastre. Construc
ția a fost executată bine. Stră- 
duiți-vă ca să fie la fel de 
frumoasă și la viitoarele 
două... efaje — adică două 
trimestre. Sîntem siguri că așa 
cum noi ne străduim să dăm 
lucrări de cea mai bună cali
tate și voi vă veți strădui 
să obțineți succese și mai 
mari la învățătură. Dragi prie
teni, vă felicităm din toată 
inima".

în sală izbucnesc aplauze. 
Alexandru înmînează telegra
ma lui Kajaroș Costache, pre
ședintele detașamentului I. 
Privirile tuturor sînt îndrep
tate spre „meșterii" din de
tașamentul I. La ce se gîndesc 
ej oare acum ? Cîfe nu le trec 
prin minte. Se văd parcă în 
ziua cînd au pășit pentru pri
ma dată în clasă, cînd s-au 
cunoscut. Se văd parcă în 
ziua în care s-a format deta
șamentul lor. își amintesc cum 
se ajutau unii pe alții la lec
ții, cum îi discutau în adună
rile fulger pe cei care nu în
vățau. Cînd au ales primulvățau. Cînd au ales primul 
colectiv de conducere al deta
șamentului lor, cu toții s-au 
angajat ca în cinstea aniver- 
să- Republicii noastre dragi 
să învețe în așa fel îneît să 
î-K-e e primul trimestru cu 
med de la 7 în sus. Iar în 
cametui de pionier al ficăruia 
să • e trecută prima condiție 
Pentru obținerea steluței roșii,

Toți pionierii detașamentu- 
s.-au respectat angaja- 

luat. Acest succes al 
o' a fost „consemnat" înfr-o 

tomografie. Colectivul de con- 
djcere al unității a hotărîf ca 
;-.rregu| lor detașament să fie 
fotografiat sub drapelul desfă
șurat al unității.

Cei ce doresc să vadă a- 
ceastă fotografie o pot găjj, 
alături de telegrama conșfruc- 
tohijor, tn camera piOfiîerilor
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Regiunea Moscova 
felicitată

,ț»

SECRETARIATULUI

pentru însemnate 0. N. U.

succese în muncă
30MOSCOVA

— TASS transmite : Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
felicitat pe oamenii muncii 
din regiunea Moscova cu pri
lejul îndeplinirii înainte de 
termen (la 25 decembrie) a 
planului de stal pe anul ,1961.

In comparație cu anul 1960 
producția de oțel și laminate 
în regiunea Moscova a sporit 
cu 28.000 tone, da autobuze
— cu 35 la sută. Au fost 
terminate și livrate beneficia
rilor înainte de termen un la
minor de țevi sudate electric 
și utilajul pentru furnale. A 
fost înfăptuită mecanizarea 
complexă a 64 de întreprin
deri, secții și sectoare. S-au 
dat în exploatare 84 de linii 
automate, semiautomate și 
de mecanizare complexă, pre
cum și 206 linii în flux și con- 
veer.

A fost produsă o mare can
titate de țesături de lină, de 
mătase și de bumbac, încălță
minte, mașini de cusut și alte 
mărfuri de consum popular.

S-au construit 40.000 apar
tamente, 55 școli, 6 spitale și 
policlinici, 52 de instituții pen
tru copii.

In prezent în ceea ce pri
vește nivelul producției glo
bale, industria regiunii Mos
cova lucrează cu un avans de 
doi ani față de cifrele de 
control ale septenalului (1959 
—1965), iar în ceea ce pri
vește productivitatea muncii
— cu un avans de un an și 
nouă luni.

(Agerpres). ■
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30 

prima 
stat al

(Agerpres). — La 
rafinărie din sec- 
Indiei au intrat în

■
fțfct?:

|

La Moscova în preajma Anu
lui Nou s-a deschis magazi
nul „Casa jucăriilor". El con- 
siituie un minunat dar pentru 
cei mici.
frecventat zilnic de numeroși 
copii care însoțiți de părinții 
lor vin să-și aleagă jucăriile 
preferate. In fotografie : un 

aspect din noul magazin 
de jucării

Magazinul este

Salut Cubei libere!
Odată cu prima zi a noului 

an poporul cuban sărbăto
rește cea de-a treia aniver
sare a revoluției sale. Cu 
trei ani în urmă patrioții 
cubani, în frunte cu Fidel 
Castro, sprijiniți de întregul 
popor au răsturnat pentru 
totdeauna regimul antipopular 
al sîngerosului dictator Ba
tista care apăra interesele 
magnaților funciari, ale ma
rii burghezii autohtone și ale 
monopolurilor americane. Sub 
conducerea guvernului său 
revoluționar, în frunte cu pri
mul ministru Fidel Castro, 
poporul cuban a realizat în
tr-o perioadă de timp scurtă, 
transformări revoluționare 
menite să lichideze înapo
ierea economică, politică, 
socială și culturală a Cubei. 
A fost efectuată reforma agra
ră, naționalizarea monopolu
rilor străine, a marii indus
trii și altele. Eliberîndu-se 
de sub dominația monopoluri
lor imperialiste, eroicul po
por cuban luptă cu hotărîre 
pentru apărarea independen
ței, pentru democrație și pro
gres. în probleme de cea 
mai mare importanță pentru 
evoluția situației internațio
nale, Cuba se pronunță pen
tru o pace trainică, bazată 
pe principiile coexistenței 
pașnice, pe colaborarea și 
prietenia între popoare, inde
pendent de regimul social al 
statelor respective.

Cuba revoluționară se bu
cură de un imens sprijin 
din partea țărilor lagărului 
socialist, din partea popoare
lor din țările Americij Lati
ne, și a întregii opinii publice 
mondiale. Datorită acestui 
sprijin și al luptei. neînfricate 
dusă de eroicul popor cuban 
încercările 
nord-americani 
cuceririle 
oamenilor 
au suferit

Nefiind

rialiste, organizat pentru a 
smulge poporului cuban drep
turile cîștigate, pentru a dis
truge roadele eforturilor lui 
de a-și făuri o viață nouă, 
este fără 
cului.

Poporul 
sentiment 
prietenie 
popor cuban, este alături de 
lupta sa de neîntrînt pentru 
apărarea independenței țării 
sale. Intre țara noastră și 
Cuba s-au statornicit și se 
dezvoltă relații prietenești de 
colaborare multilaterală.

Tineretul patriei noastre, 
alături de întregul popor ro- 
mîn, adresează din inimă 
eroicului popor cuban, care 
și-a luat soarta în propriile 
sale mîini, salutul său cel 
mai călduros și îi urează noi 
și mari succese în lupta pen
tru apărarea și consolidarea 
independenței sale, pentru 
pace și propășirea patriei 
sale.

îndoială sortit eșe-

romîn nutrește un 
de caldă și sinceră 
țață de eroicul

GH. PURCĂREA

...

%

Studenții africani condamnă
discriminarea rasiala

DELHI 
Gauhafi, 
forul de 
funcțiune primele instalații. La 27 
decembrie, instalația de distilare 
primară a început să producă 
benzină, petrol lampant, motori
nă. De asemenea, funcționează 
cu succes primul cazan cu aburi 
al termocentralei rafinăriei și in
stalațiile anexe.

Această rafinărie a fost proiec-

pro-fafă de către Institutul de 
iecfări petroliere din Ploiești. U- 
tilajele instalațiilor au fost fabri
cate și livrate de R. P. Romină. 
Un număr de 50 de tehnicieni ro- 
mîni au acordat asistență tehnică 
și au lucrat alături de specialiștii 
și muncitorii indieni la construi
rea acestei rafinării. împreună cu 
specialiștii romini lucrează peste 
50 de tehnicieni indieni speciali
zați tn R. P. Romină.

„1961 - anul primului 
cosmonaut"

despre succese! 
sovietice

Ziarul englez „TIMES" 
științei

Eugenie Cotton :
Dezarmarea generală 

rămîne cerința supremă 
a popoarelor

PARIS 30 (Agerpres). — A- 
nul 1961 va intra în istoria o- 
menirii ca anul faptelor de 
eroism ale cosmonauților Ga
garin și Titov, a declarat unui 
corespondent TASS în ajunul 
Anului Nou Eugenie 
președinta Federației 
erate internaționale a 
lor. Un alt merit 
testabil al U.R.S.S.,

LONDRA 30 (Agerpres). — 
„Primele rîndunele ale Cos- 
mosului11, astiel este intitulată 
cronica de Anul Nou a eve
nimentelor politice și științi
fice externe din anul 1961, pu
blicată de influentul ziar en
glez „Times" în numărul său 
din 30 decembrie. „1961 a 
fost anul primului cosmonaut11 
— subliniază ziarul scoțînd în 
evidență caracterul istoric al 
acestui eveniment 
de important 
primul zbor al 
tic în Cosmos.

Amintind că 
cosmic în jurul 
fost efectuat de 
sovietic, maiorul Iuri Gagarin, 
ziarul scrie că N. S. Hrușciov, 
conducătorul guvernului so-

deosebit 
al anului — 
omului sovie-

primul zbor 
Pămîntului a 

un cosmonaut

vietic l-a numit „prima rîndu- 
nică sovietică în Cosmos".

După patru luni, scrie „Ti
mes" tot un cosmonaut sovie
tic, maiorul Titov, a efectuat 
un alt zbor în Cosmos.

La cronica recordurilor spor
tive ale anului ziarul englez 
„Daily Express" subliniază de 
asemenea că Iuri Gagarin, 
cosmonautul sovietic, „Prin 
victoria sa cosmică a do
borât, chiar la prima Incert 
care, toate recordurile de 
înălțime și viteză, stabilite în 
acest an“. „Dar și recordul lui 
Gagarin, scrie ziarul, a durat 
numai 116 zile. La 6—7 au
gust maiorul Gherman Titov a 
înconjurat pămîntul de 
ori".

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Secretariatul Organizației 
Națiunilor Unite a informat 
că U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., i-a invi
tat pe G. Amakri (Nigeria), 
Omar Lutfi (R.A.U.) și Jiri 
Nosek (Cehoslovacia) să parti
cipe la lucrările secretariatu
lui în calitate de adjuncți ai 
săi. Toți trei au 
ceastă propunere.

în felul acesta 
general O.N.U. va avea opt 
adjuncți: G. Amakri (Nigeria), 
G. P. Arkadiev (U.R.S.S.), 
Ralph Bunche (S.U.A.), Phi
lippe de Seynes (Franța), Omar 
Lutfi (R.A.U.), Chokravarthi 
Narasim'nan (India), Jiri Nosek 
(Cehoslovacia), Tavares de Sa 
(Brazilia). U Thant a declarat 
că „intenționează să se con
sulte cu ei individual, colectiv 
sau într-un alt mod, după cum 
o vor cere împrejurările".

Studenții africani din 38 
de instituții de învăță- 
mînt sud-africane, întru

niți recent la o conferință la 
Durban au chemat pe
studenții din Africa de sud 
să-și unească eforturile

toți

în

acceptat a-

secretarul

Cotton, 
Demo- 
Femei- 
incon- 
care-i 

atrage recunoștința întregii lu
mi, arată Eugenie Cotton, este 
„Programul grandios aprobat 
de cel de-al XXII-lea Congres 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice". Eugenie Cot
ton a subliniat că „dezarma
rea generală rămîne cerința 
supremă a popoarelor".

Oprindu-se asupra situației 
din Franța, E. Cotton a arătat 
că francezii sînt neliniștiți în 
primul rînd de războiul care 
continuă în Algeria, precum și 
de problema germană.

Forța prieteniei franco-so- 
vietice s-a vădit anul acesta 
la Expoziția industrială fran
ceză, organizată la Moscova, și 
la Expoziția sovietică; organi
zată la Paris, a spus E. Cotton 
în încheiere. Doresc din toată 
inima ca în anul 1962 această 
prietenie să se întărească și 
mai mult.

O crimă săvîrsită 
de autoritățile sud-coreene 

Declarația de protest a O. I. Z.
PRAGA 30 (Agerpres). — 

La Praga a fost dată publici
tății o declarație a Organiza
ției Internaționale a Ziariști
lor (O.I.Z.), în care se spune 
printre altele:

Din Coreea de sud a sosit o 
veste zguduitoare : a fost exe
cutat Cio En Su, directorul 
ziarului „Minciju Ilbo“. Sin
gura lui vină a fost că și-a în
deplinit cinstit și obiectiv în
datoririle și a scris numai 
ceea ce corespundea cu con
vingerile sale. Exprimîndu-și 
convingerile, el se pronunța in 
paginile ziarului pentru reuni- 
ficarea pașnică a Coreei de 
nord și Coreei de sud într-un 
singur stat.

Organizația Internațională 
a Ziariștilor protestează cu 
hotărîre împotriva acestei sen
tințe inumane și cheamă toate

uniunile și grupurile naționale 
ale O.I.Z., pe toți ziariștii cin
stiți din lume să-și ridice gla
sul împotriva crimei săvîrșite 
de autoritățile sud-coreene.

Totodată, se spune în decla
rația O.I.Z., atragem din nou 
atenția tuturor ziariștilor asu
pra primejdiei care amenință 
trei ziariști din Vietnamul de 
sud, condamnați la moarte. 
O.I.Z. cere punerea imediată 
în libertate a acestor ziariști și 
a celorlalți ziariști sud-vietna- 
mezi aruncați în închisoare 
numai pentru că au publicat 
articole ce nu erau pe placul 
actualilor cîrmuitori ai Vietna
mului de sud.

De

volu-

imperialiștilor 
de a lichida 

revoluționare ale 
muncii din Cuba, 

un lamentabil eșec, 
capabili să înțe- 

leagă nimic din mersul isto
riei, din eșecul invaziei ca 
cfțrilie, imperialiștii u 
mefȘU noi planuri agr 
împotriva Cubei. In S.UA. 
pregătiți cu_ feb " 
nari, lep9d-"— • c
ționare iz oluția
cubană. Se fac elBHuri dispe
rate de către S.U.A. pentru ca 
prin intermediul Organizației 
Statelor Americane să se or
ganizeze o nouă intervenție 
agresivă pe scară larga îm
potriva Cubei. Insă orice plan 
al cercurilor agresive impe-

Imagine din viața fericita 
a copiilor din Cuba unde 
datorită măsurilor guvernu
lui revoluționar din cei 
1.280.000 de copii de 
vîrstă școlară frecventează 
școlile 1.200.000 copii. In 
fotografie : la o școală 
elementară din orașul MA

RIANO

pp scurt PP scurt
MOSCOVA. - La 30 decem

brie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., a 
primit pe Viile Pessi, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Finlanda și pe Paavo 
Koskinen, membru in Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Fin
landa la cererea lor. In cursul 
întâlnirii a avut Ioc un schimb 
de păreri în problemele miș
cării comuniste internaționale 
și în problemele actuale ale 
luptei pentru pace.

BAGDAD. — La 29 decem
brie a fost semnat Ia Bagdad 
un contract între Ministerul 
Lucrărilor Publice și al Comu
nicațiilor al Republicii Irak și 
organizația unională „Tehno- 
export" care prevede livrarea 
către Irak a 1.611 vagoane de 
marfă în valoare de 11.600.000 
ruble.

ROMA. — Peste 20 de cara- 
bineri (jandarmi) au fost ares
tați Ia Florența pentru că au 
sprijinit revendicarea funcțio
narilor de la poliția vamală 
din Genova de a li se majora 
salariul.

OSLO. — O puternică fur
tună cu ninsoare s-a abătut a-

supra coastei de vest a Norve
giei. In decurs de 24 de ore 
stratul de zăpadă a ajuns Ia 
1,2 metri iar în unele regiuni 
chiar de doi metri. Fe șoselele 
din Trondelag și More s-a în
trerupt orice circulație. Vîntul 
a distrus liniile electrice de 
înaltă tensiune și a rupt firele 
telefonice. Multe localități au 
fost complet izolate de lumea 
exterioară.

RABAT. -• La 29 decembrie 
a sosit Ia Rabat primul mi
nistru al Birmaniei, U Nu. Pe 
aeroport, primul ministru U 
Nu a fost întimpinat de regele 
Marocului, Hassan al II-lea.

VIENTIANE 30 (Agerpres). 
— Ca urmare a poziției ob
strucționiste a grupului de la 
Savannaket, întîlnirea celor 
trei prinți laoțieni, care urma 
să înceapă la 27 decembrie, nu 
a putut avea loc. Reprezentan
tul acestui grup, prințul Boun 
Oum, a declarat că nu do
rește să se mai întîlnească 
cu prinții Suvanna Fumma și 
Sufanuvong, pretinzînd că el 
a spus tot ce avea de spus cu 
privire la formarea unui gu
vern național de coaliție.

filălupta 
rasiale in Invc'imto

Participanta la coaAoMtc 
de la Durban si-era =“ ■ 
testat, de asemenea dorm : 
de a colabora strâns cu orga
nizațiile studenteșă din cele
lalte țări africane.

împotriva d:s

Guadelupa trebuie să obfîfltj^
o adevărată autonomie

La Toulouse are Ioc cel 
de-al patrulea Congres .. 1 __ —al Asociației generale 

a studenților din Guadelu
pa (colonie a Franței). In 
raportul prezentat la con
gres, președintele asociației, 
Robert Combe, a declarat că 
Guadelupa trebuie să obțină 
o autonomie care să excludă 
orice relații coloniale cu

Franța. Această autonomie, a 
spus el, 
conținut 
nomic și

trebuie să aibă un 
politic, cultural, eco- 
militar.

Situația Orca
a învătămintului

în Japonia
TOKIO 

Sindicatul 
torilor din 
o carte albă în care se spune 
că în Japonia se simte lipsa 
de învățători, multe localuri 
școlare sînt dărăpănate și im
proprii pentru a fi folosite.

In următorii patru ani, se 
spune în acest document, va fi 
necesar să se sporească anual 
numărul învățătorilor cu cel 
puțin 100.000 persoane. In 
multe școli elementare clasele 
numără cite 56 de elevi.

Intrucît statul alocă pentru 
învățământ sume mizere nu
meroase școli sînt întreținute 
din donații.

Sindicatul național al învă
țătorilor din Japonia cere gu
vernului să sporească cozside- 
rabil alocările pentru îwăță- 
mînt și construcția de școli 
noi.

30 (Agerpres). «a 
național al învăță- 
Japonia a publicat

Fo- 
:ma-

rock-and-roll ului

Copiii oamenilor muncii din 
R. D. Germană duc o viață 
fericită, plină de bucurii. ~ 
tografia noastră redă o ii 
gine de la grădinița de copii 
din satul Maukendorf, în 

preajma sărbătorii pomului 
de iarnă

Ollenhauer sprijină fățiș
înarmarea R. F. Germane

de Ollenhauer,

BONN 30 (Agerpres). - Bu
letinul de presă „Sozial-De- 
mokratischer Pressedienst11 a 
publicat un articol de Anul 
Nou, semnat
președintele Partidului social
democrat din Germania; în 
care acesta sprijină înarmarea 
continuă a R. F. Germane. 
Ollenhauer pretinde că este 
necesară o „politică eficace a 
Occidentului" în domeniul in
tensificării înarmării și con
tribuției R. F. Germane la 
înarmare. Liderul social-de- 
mocraților din Germania occi
dentală asigură totodată gu
vernul lui Adenauer că parti
dul său va adopta o atitudine 
;,constructivă" față de toate 
„propunerile și proiectele de 
legi ale guvernului în acest 
domeniu".

e știe că In Occi
dent moda este des
tul de schimbătoa
re. Cei care o lan
sează dau dovadă 
de o imaginajie ex

trem de prolifică. Negustorii de 
pălării, frizerii, ca să nu mai vor- 
zim de croitori, și-ar mușca pînă 
la adinei băfrîne/e degetele dacă 
n-ar scoate de ia o lună la alta 
modele noi, în contradicție fla
grantă cu cele precedente. Și to
tuși această practică n-are în ea 
nimic neobișnuit. Chiar dacă u- 
nele modele reprezintă o culme 
a prostului gust, îi înțelegem pe 
autori că o fac pentru a-și spori 
deverul și, implicit, câștigurile.

Numai că în țările apusene 
moda nu se limitează doar la o- 
biectele vestimentare sau la coa
furi. Acolo moda s-a lățit peste 
fot. Literatura, teatrul, muzica, ci
nematograful țoale acestea tre
buie să suporte cu stoicism con
secințele modei.

Dansul nu face nici el excep
ție. Sînt dansuri care trăiesc o 
singură zi, altele un sezon jar 
cele mai norocoase un an. După 
aceea se învechesc și cedează 
altora locul. De Ia regula aceas
ta, ca de la orice altă regulă, 
există, firește, abateri. Una din 
ele este rock-and-roll-ul. Introdus 
prin contrabandă în rîndul dansu
rilor rock-and-roll-ul a căpătat 
rapid o faimă deosebită. Urmea
ză lucruri cunoscute. Publicații 
occidentale de cele mai diverse 
forme și orientări au condamnat

din

în unanimitate demența rock-and- 
roll-ului. Noi am informat pe 
parcurs cititorul despre ravagiile 
pe care acest „dans11 le-a făcut 
în rindurile tineretului din metro
polele apusene și din alte părți 
ale lumii capitaliste. Ce s-ar mai 
putea adăuga î Ce lucruri noi 
s-ar mai putea spune cu privire 
la acest subiect l La prima ve
dere nimic. Insă lucrurile, 
păcate, nu stau așa.

O întîmplare a avut loc la Pa
ris. La Început nu aducea deloc 
a întîmplare. S-a anunțat un con
cert la Palatul sporturilor din a- 
propiere de Versailles. Obișnuit, 
banal chiar. Nici măcar faptul că 
era un concert de muzică de jazz, 
nici acela că pe scenă, ca număr 
de atracție, urma să apară însuși 
Vince Taylor, întruchiparea rock- 
and-roll-ului, nu bătea la ochi. Și 
aceste concerte deveniseră ultra- 
banale.

Neobișnuitul începea însă ime
diat ce spectatorul pătrundea în 
incinta Palatului sporturilor. Mai 
întîi era da observat un număr 
considerabil de mutre dubioase 
plasate în toate colțurile sălii, în
veșmântate în bluze negre sau 
cenușii, cu gulere de blană și cu 
alte diverse harnașamenta prin
tre care săreau în ochi apărătoa
rele pentru nas și numeroase in
scripții pe spate. Erau „copiii te
ribili" ai Parisului și ai altor lo
calități, sosiți aici cu vădite in
tenții de a oferi un al doilea 
spectacol, la concurență cu cel de 
pe scenă.

Foarte expeditivi, au luat pe

SAMOA DE
oul an debutează 
cu apariția pe har
ta politică a lumii 
a unui nou stat 
independent.
astă dată, torța 

. luminează îndepăr
tata Oceaniei la 1 ianuarie 
1962 își proclamă independen
ța Samoa de vest.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat la 17 octombrie 1961 
în unanimitate o rezoluție 
prin care hotărăște să se pună 
capăt la sfîrșitul acestui an 
tutelei neo-zeelandeze asupra 
arhipelagului Samoa de vest, 
în felul acesta a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat nu numai rezoluția 
cuprinzînd prevederi generale 
privitoare la traducerea în 
viață a declarației de abolire a 
colonialismului, ci și o măsură 
concretă prin care grupul de 
insule din Oceanul Pacific, cu
prinzînd o suprafață de 2.927 
de km. p., locuite de aproape 
100.000 de locuitori, devin in
dependente. Lupta polinezieni- 
lor care populează în majori
tate arhipelagul vulcanic, cu 
un sol deosebit de fertil, este 
acum încununată de succes.

Zbuciumata istorie a insu
lelor Savai, Upopu, Manono, 
Apolima etc. din Samoa de 
vest a cunoscut ciocniri acer
be între diferitele puteri im
perialiste, care pentru a-și in
staura dominația au supus pe 
locuitorii băștinași unei crîn- 
cene opresiuni colonialiste. De

libertății

cînd olandezul Jacob Rogge- 
veen a „descoperit", în 1722, 
grupul de insule, iar Louis de 
Bougainville le-a denumit 
„insulele navigatorilor"; arhi
pelagul samoez a devenit o- 
biect de pradă pentru impe
rialiști. Insulele Samoa au 
fost împărțite în două : Samoa 
americană și Samoa de vest, 
în 1872 comandorul Richard 
Meade a ales Pago-Pago ca 
port capabil să controleze Pa
cificul de sud, iar din 1878 a 
fost înființată aici o bază mi
litară americană, care este fo
losită și astăzi. în prezentarea 
acestor locuri de către lucrarea 
„Webster’s Geographical Dic
tionary", publicată în S.U.A., 
se arată : „Interesele Statelor 
Unite, Angliei și Germaniei 
au produs perioade de fricțiuni 
internaționale și disensiuni in
terne care au culminat cu 
războiul civil și intervenția 
Germaniei în 1887". într-ade- 
văr, lupta dintre navele de 
război americane și germane 
au dus la distrugerea portului 
Apia în 1889... De altfel im
perialiștii au considerat tot
deauna arhipelagul Samoa 
doar ca un centru strategic și 
o „monedă de schimb" ; în 
1889, Anglia a cedat Samoa de 
vest Germaniei în schimbul 
altor teritorii. Dominația im
perialismului german care a 
cucerit Samoa de vest în pe
rioada de ascensiune cînd „își 
căuta un loc sub soare" a du
rat pînă la sfîrșitul primului

război mondial, iar în 1919; 
Liga Națiunilor a dat manda
tul asupra arhipelagului Sa
moa de vest Noii Zeelande; 
bineînțeles, însă, Pago-Pago și 
Samoa „americană" și-au păs
trat vechiul statut.

în rindurile locuitorilor din 
Samoa s-au ridicat voci de 
protest împotriva sistemului de 
mandat. Chiar la începutul ce
lui de-al doilea deceniu al vea
cului nostru a luat ființă or
ganizația Mau care și-a fixat 
ca deviză „Samoa pentru sa- 
moezi".

în paginile eroice înscrise 
de samoezi în lupta glorioasă 
pentru dobândirea independen
ței să amintim epopeea anilor 
1926-1927. în anul 1926 admi
nistrația colonială din Samoa 
de vest, ignorînd tradițiile 
culturale seculare și obiceiu
rile populației băștinașe, a fă
cut o serie de reforme, menite 
să consolideze dominația so
cietăților comerciale din Noua 
Zeelandă, împotriva interese
lor samoezilor. Ca răspuns la 
aceste măsuri arbitrare, sa
moezii, metișii și unii europeni 
au hotărît la un miting comun 
din 15 octombrie 1926 să 
creeze, independent de admi
nistrația colonială, organul lor 
de conducere — comitet cetă
țenesc.

Comitetul cetățenesc a tri
mis la 7 mai 1927 o petiție 
parlamentului din Noua Zee
landă protestînd împotriva ac
țiunilor ilegale ale autorități-

VEST
lor coloniale. Guvernul Noii 
Zeelande nu i-a acordat însă 
nici o atenție. In fața acestei 
situații, populația a inițiat 
mișcarea de nesupunere refu- 
zînd să plătească impozite, pă
răsind plantațiile, organizînd 
o autoadministrație locală, o- 
pusă celei coloniale. Măsurile 
represive au culminat cu 
trimiterea liderului organiza
ției Mau, Tamadze. într-o în
chisoare din Noua Zeelandă. în 
urma manifestațiilor care au 
avut loc, colonialiștii au fost 
nevoiți să bată în retragere, 
eliberînd sutele de samcezi a- 
restați și înlăturîndu-1 pe gu
vernator.

Nici cu transformarea man
datului în tutelă de către 
O.N.U. în 1946, care a fost în
credințată tot Noii Zeelande, 
populația din Samoa de vest 
nu s-a împăcat. Nu o dată în 
diferitele organe ale O.N.U. au 
fost prezentate plîngeri ale 
samoezilor împotriva regimu
lui colonialist. In 1947 un grup 
de 46 de membri ai Consiliu
lui legislativ din Samoa au 
înaintat Secretariatului O.N.U. 
o cerere cu privire la acorda
rea autonomiei insulelor Sa
moa de vest și pentru unifi
carea celor două părți în care 
a fost împărțit arhipelagul. 
Deși puterile coloniale au res
pins această cerere, lupta sa
moezilor împotriva regimului 
de jaf și violență colonialist 
a dus la satisfacerea anumitor 
revendicări cum ar fi accepta-

rea în Consiliul de stat — or
gan consultativ pe lîngă gu
vernatorul neo-zeelandez — a 
reprezentanților Mau, și înlo
cuirea Consiliului legislativ cu 
o Adunare legislativă aleasă.

Atunci cînd a devenit lim
pede că dominația colonialistă 
se apropie de sfîrșit; Noua 
Zeelandă și aliatii ei colonia
liști din blocul militar ANZUS 
— împreună cu Anglia — au 
luat o serie de măsuri menite 
să consolideze interesele eco
nomice ale monopolurilor occi
dentale și pozițiile militare din 
arhipelagul care se eliberea
ză din punct de vedere politic. 
Guvernul neo-zeelandez, de 
pildă, a anunțat că guvernato
rul va rămîne ca „un bun con
silier11 al viitorului guvern. Și 
tot în cadrul „pregătirii1- in
dependenței 
fost uciși 
mișcării de 
lă! Dar la . 
avut loc, sub controlul O.N.U., 
samoezii s-au pronunțat pen
tru independență.

Cucerirea independenței de 
către Samoa de vest confirmă 
că în actuala epocă de prăbu
șire a sistemului colonialist, 
mișcarea de eliberare naționa
lă din Oceania ia o nouă am
ploare menită să scuture jugul 
dominației străine șl în regiu
nea Pacificului de sud.

arhipelagului, au 
cîțiva lideri ai 
eliberare naționa- 
plebiscitul care a

Z. FLOREA

conf propriu uvertura iar 
cui spectator a putut, înaih 
ridicarea cortinei, să audă st 
vulgare, înjurături, trompete 
alta sunete cacofonice.

în această atmosferă a începui 
spectacolul, care de la un capăt 
la altul, n-a fost altceva decît o 
dare în spectacol. Sesizînd inten
ția tinerilor în „blousons 
de-a le face concurentă, 
au ținut să arate că știu și 
ceva. Și „concertul11 a 
următoarele numere tari : 
de jazi 
cu o tlpaletă foarte sumară, 
număr Ide muzică „sincopată* 
cărei eixeculanți se întreceau 
a-și caria unul 
cior în spate, 
cutat de cinci 
în glugi 
Klux Klan-ului, 
unei cri re de

Ce-air [ îuiicpuiis micul ui viu- 
ze negrîț în timpul desfășurării 
acestui program l Imediat după 
ce „orchestra1'- „zdrăngănit pri
mele acorduri ale unui'y^rock-and 
rol!’ îndrăcit, ei au începOkt să 
danseze pe intervale și pri^_fața 
fotoliilor lor, călcîndu-și vetfcinii 
pe picioare, iar cei care încă n,x 
se puteau dezlănțui se congestio
nau pe locurile lor, aruncau cu 
petarde și cu diverse obiecte rău 
mirositoare. După 20 de minute 
țopăiala a fost înlocuită cu o în
căierare în Jege. Toată lumea și-a 
părăsit locurile. Corpuri erau t- 
runcate în aer. Tineri cocoțați in 
spatele complicilor lor. se înălțau 
învîrtînd deasupra capetelor cen
turi țintuite. A început apoi de
vastarea sălii. Galerii întreg au 
fost smulse, călcate în p.c oai 
iar fotoliile au fost jupuite 
runcate spre scenă și spre 
zenfanfii serviciului de 
Încăierarea a devenit g 
In acompaniamentul si 
cînfărejului epileptic, fi 
bitocifi își cărau unul al 
se ardeau unii pe aljj 
cil. Cei care ieșiseră 
răzbunau smulgînd ușii 
distrugînd automobilele

Nu s-a ireai putut fa 
Sala a trebui» să fie c 
vacuată, spectacolul 
tocmai cînd (durere !} ui 
producă faimosul Vint

Bilanțul: zeci de răniți] 
împrejurimile devastate.

Referindu-se la acest scan 
ziarul burghez „LE FIGARO 
scria :

„Pagubele se vor cifra fără în
doială la mai multe milioane 
franci vechi. Nu mi-e milă deloc 
de organizatori care au mizat di
rect pe cartea isteriei și a scan
dalului. Acest gen de festivitate 
constituie un adevărat îndemn la 
ucidere.

Deoarece în epoca noastră 
pretextele pentru încăierări sînt 
multiple și zilnice, putem spera 
că forța publică se va strădui să 
elimine de azi înainte un pretext 
atît de degradant".

Vorbeam mai înainte de modă. 
Numai că „rock-and-roll“-ul e 
mai mult decît o modă. Produs t 
a! modului de viată capitalist, el 
contribuie din plin la educarea 
de brute, la pervertirea generafiei 
tinere. Sîntem însă convinși că 
într-o bună zi îi vom scrie necro
logul fa citirea căruia toată lu
mea va dansa de bucurie.

noirs*1 1 
«eforii 
ei cite 
cuprins 
muzică 

„infernală", o cîntăreață 
un 

i“ ai 
i în 

altuia cite un pi
ua alt număr exe- 
zdrahoni îmbrăcafi 
ale membrilor Ku 
un cînfăreț pradă 

epilepsie.
întreprins tinerii în blu-

ca
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