
Cuvintarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 

rostită la posturile de radio și televiziune

cu prilejul Anului Nou

Proletari Sin toate țările, uniți-va!

Dragi tovarăși și pretenl,Cetățeni ai Republici Populare Romîne,Ne mai despart lle™ cIiPe de AnulReuniți in aseară noapte în mijlocul celor dragi, al faliilor, prietenilor și tovarășilor de în fata aparatelorde radio sau d televiziune, așteptam sosirea Anului Nou într-o atmosfera sărbătorească Plină de veselie șl voie ^Bucuria castra este pe deplin îndreptățită. ‘nul pe care-1 încheiem a fost un alde mari înfăptuiri, roadele muncii pșonilui nostru — deosebit de bogate. ,CunoaeH tabloul impresionantelor realizări toate domeniile de activitate cial-economică, înfățișat la recente3®311111® a Marii Adunări Naționale nul producției industriale pe anul* 961 a Jost badeplinit cu 12 zile înainfd® termen.Muritorii, inginerii și tehnicienii pot privj'u satisfacție rezultatele muncii ]or .ine de abnegație. In toate ramu- rile/conomiei au fost puse în funcțiune nojcapacități de producție. Economia ncfonală a primit mai mult metal, mai mite mașini, mai mult petrol, cărbune, maereu, energie electrică, produse ale iidustriei chimice, bunuri de larg consum.In toate regiunile și orașele țării iscusiți! noștri constructori au ridicat noi clădiri industriale, cartiere de locuințe, așezăminte de învățămînt, sănătate, cultură.Milioane de țărani, uniți în gospodării colective, au cules rod bogat; se schimbă întreaga înfățișare a satului și felul de trai al țărănimii. Țăranii muncitori, lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T.-uri muncesc cu spor pentru a da patriei un belșug de produse necesare bunului trai al populației.Cadrele noastre didactice din învăță- mîntul de toate gradele, lucrătorii din institutele de cercetări științifice, din domeniul culturii și creației artistice au

muncit cu devotament pentru educarea tineretului — schimbul nostru de miine, pentru pregătirea de specialiști, pentru dezvoltarea științei și culturii noastre socialiste.Tuturor celor care prin munca lor însuflețită contribuie la înflorirea patriei, la avîntul economiei și culturii, la făurirea bunăstării poporului le adresăm calde felicitări, urări de noi realizări și spor la muncă.Avem neclintita convingere că eroica noastră clasă muncitoare care își Îndeplinește cu cinste misiunea de clasă conducătoare a societății, țărănimea noastră care a pășit cu hotărire pe calea agriculturii socialiste, oamenii de cultură care și-au pus cunoștințele și forțele creatoare în slujba poporului vor adăuga în anul ce vine noț și noi victorii celor obținute pînă acum,încrezător în capacitățile sale creatoare, în viitorul său însorit mindru ce succesele obținute, poporul nostru, sub conducerea partidului, va păși cu elan la înfăptuirea obiectivelor planului de stat pe anul 19S2, muncind în toate ramurile de activitate cu entuziasmul propriu unui popor liber, stăpîn pe soarta sa și pe roadele muncii sale.Dragi tovarăși,Anul 1961 a fost marcat de un eveniment epocal — Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care a adoptat noul său Program, arătînd popoarelor calea spre o societate unde toate resursele materiale, toate cuceririle rațiunii umane sînt puse în slujba omului și a bunăstării lui, calea spre o lume fără războaie, spre triumful socialismului si comunismului pe tot globul pămîntesc.Mărețele victorii ale poporului sovietic în construirea comunismului, realizările remarcabile ale celorlalte țări ale lagărului socialist demonstrează cu putere superioritatea socialismului asupra capitalismului, dau forțe noi luptei oamenilor muncii din țările capitaliste pentru interesele lor vitale, pen

tru democrație și progres social, însuflețesc popoarele în lupta pentru lichidarea definitivă a rușinosului sistem colonial, pentru dreptul fiecărui popor de a dispune în mod liber de destinele sale.Năzuința cea mai fierbinte a întregii omeniri este asigurarea unei păci trainice în lume. Faptul că în anul 1961 pacea a tost menținută este o nouă dovadă că forțele păcii sînt astăzi mai puternice ca oricînd, cercurile imperialiste agresive tot mai izolate, politica lor tot mai compromisă in ochii popoarelor. Marea Uniune Sovietică și alături de ea celelalte țări ale lagărului socialist țin sus steagul luptei pentru pace, care unește în jurul său mase --rer.se de pe toate continentele. Avem convingerea că prin lupta unită și hotărită a popoarelor pacea va triumfa și omenirea va fi ferită de ravagiile pustiitoare ale unui nou război mondial.Rominia își va aduce si pe viitor^ întreaga ei contribuție la întărirea păcii, la victoria politicii de coexistență pașnică între toate statele fără deosebire de sistem social.In același timp avem îndatorirea de a ține trează vigilența, de a întări puterea de apărare a patriei, înconjurînd cu dragoste pe ofițerii si ostașii Forțelor Armate ale Republicii Populare Romine, care stau neclintit de strajă independentei patriei si cuceririlor revoluționare ale poporului.In pragul Anului Nou adresez. în numele Comitetului Central al Pariidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat si al Guvernului Republicii Populare Romine, calde felicitări oamenilor —'--ii din patria noastră, urîndu-le sănătate fericire și noi succese în munca rodnică pe care o desfășoară.In clipa cind se vestește începutul noului gn, să închinam paharul pentru patria noastră dragă, pentru prosperitatea harnicului nostru popor, constructor al socialismului 1La mulți ani, iubiți tovarăși și prieteni 1
CE-AM VĂZUT IN NOAPTEA bE REVELION

De la Cluj la București
n a mulți ani, cititorule !Ne permiți să-ți punem o întrebare?Cum ai petrecut revelionul ? Ai fost vesel ? Aicîntat, ai dansat, ți-a fost masa îndestulată ?Desigur, ai fost vesel și exuberant, noul an te-a găsit învăluit de clipe tonice de bucurie, totul în jur ți-a su- rîs, masa a fost plină cu de toate. în prima dimineață a lui 1962 te-ai întors acasă cîntînd, la braț cu prietenii și tovarășii tăi. Dar bucuria ta pentru aceste clipe memorabile, ale sărbătorii trecerii hotarului unui an nou, n-ar fi întreagă dacă lîngă ea nu s-ar adăuga bucuria celorlalte milioane de oameni ai muncii din întreaga patrie, fericirea lor fiind parte integrantă din fericirea ta personală.Ai putut oare tu să cuprinzi atunci de la fereastra ta tot ce a însemnat evenimentul acesta de răscruce, în timp, pentru milioanele de oameni ai țării ? Pentru că cele 12 bătăi ale ceasornicului s-au auzit atunci peste tot., și oamenii de la sute de kilometri depărtare de tine au simțit aceeași emoție.De aceea, o mașină cu doi reporteri ai ziarului nostru a străbătut în noaptea de Anul Nou distanța de multe sute de kilometri dintre coordonatele geografice Cluj — Hunedoara — Sibiu — Orașul Victoria — Brașov — București. Cei doi reporteri au întîlnit în drum mii și mii de oameni, care, pregătindu-se pentru revelion sau petrecîn- du-1, aveau fiecare amintirile, gîndurile, emoțiile, proiectele lor legate de noul an.Iată, despre toate acestea vă vom vorbi în reportajul nostru.

Atmosfera 
orașuluiDuminică, 31 decembrie 1961, la ora 14, ne aflam în Cluj. Orașul trăia din plin e- moția revelionului care se a- propia cu fiecare bătaie a timpului.Pregătirile de revelion au pretutindeni o frumusețe a- parte. La cluburi și case de cultură se pun ultimele ghirlande și balonașe ; se așează paharele șl tacimurile pe rîndurile uriașe de mese ; a- casă, sarmalele și fripturile se află în mare fierbere; prin magazine e o aglomerație care-ți face parcă plăcere, văzînd că atîția oameni, ca și tine, vor să cumpere cit mai multe bunătăți care să le stea în această noapte de petrecere pe masă.In dimineața acestei ultime zile a anului am colindat prin oraș. E interesant de știut ce se petrece în ultima zi a anului într-un oraș, ce evenimente se petrec în_ viața oa- menilor. Pentru, că ziua a- ceasta are parcă puterea magică de a sintetiza tot ceea ce este mai grăitor, faptele căpătînd o puternică sugestie, încă de dimineață ne-a fost la îndemînă să răsfoim un ziar care apărea în acest oraș în anul 1938, anul „prosperității" burgheze. Iată ce-am ci

tit printre altele în unul din numerele ziarului „Patria" dinainte de Anul Nou :Anunț: „Sînteți șomer!„Mica publicitate" a ziarului „Patria” vă dă un post! 1 leu cuvîntul!"Un post contra unui singur leu ! Foarte ieftin, dacă ne gîndim că, așa cum ne informează ziarul, pe atunci o pereche de șoșoni costa 220 lei, iar o pereche de papuci 65 de lei.Alături de urarea tradițională, cititorii acestui ziar mai erau, de asemenea, anunțați despre „scumpirea gazului metan, a abonamentelor la radio și a tarifelor pe autobuze..." și despre faptul că „...între muncitori și funcționari pe de o parte, și între măcelari, brutari, restauratori și comercianți pe de altă parte, există un conflict acut in privința prețurilor articolelor de primă necesitate*.După ce ne-am notat acestea ne-am oprit la primul chioșc de ziare și am cumpărat ultimul număr al ziarului „Făclia". în el am citit printre altele că :— Minerii de la Roșia Montană au primit în aceste zile prime de vechime în valoare de peste 800.000 lei.— Comitetelor sindicatelor din regiune le-au fost puse la dispoziție pentru organizarea pomului de iarnă pentru copiii salariaților întreprinderilor și instituțiilor fonduri in valoare de 1.650.000 lei.— La magazinul „Bijuteria" s-a vîndut al 15.000-lf ceas de mină.— 300 studenți fruntași 1« învățătură au primit prin U- niunea Asociațiilor Studenți-

lor daruri constînd în paltoane, costume de haine, pantofi și alte obiecte vestimentare.— In regiune s-au construit în acest an 92 școli, 12 cămine culturale și 26 magazine universale și s-au electrificat 35 de sate.Dacă n-am fi fost atît de grăbiți să colindăm tot orașul am fi stat puțin să medităm asupra unor deosebiri uriașe dintre două zile care, prin natura faptelor ce le-au cuprins în ele, despart istoria țării în două, să medităm a- supra anunțului pentru șomeri din anul 1938, pus față-n față cu scurtele informații care anunțau azi primele de vechime pentru muncitori și cele aproape 2 milioane dăruite pentru sărbătoarea pomului de iarnă. Desigur, tu. cititorule, vei extrage din a- ceste fapte concluzii edificatoare. Noi am alergat însă repede la sala Teatrului de păpuși unde avea loc sărbătoarea pomului de iarnă pentru copiii muncitorilor de la % întreprinderea de Construcții Montaj Energetice.Sala era plină de copii și părinți care-1 așteptau cu înfrigurare pe Moș Gerilă. A- cesta însă (am aflat numai noi) se afla in culise și fuma o țigară, așteptîndu-i pe cei cîțiva întîrziați. Am folosit acest moment pentru a întreprinde o anchetă. Da, o ancheta.Cineva la Cluj, într-o discuție spunea : „Anul ce s-a scurs mi-a adus multe lucruri noi în viață, pentru care eu mă pot considera fericit". De aici s-a născut ideea de a afla de la cît mai mulți oameni cum își reprezintă ei ferici

rea personală și ce gîndesc ei despre ea acum, cînd oamenii își mărturisesc timpului dorințele. Am formulat următoarele două întrebări:1. 1961 a fost pentru dumneavoastră un an fericit?2. Ce înțelegeți prin fericire ?. ’ tîn drumul nostru prin noaptea revelionului, tineri diferiți, din locuri diferite au răspuns la ancheta noastră, după momentul de chibzuință pe care ți-1 cer asemenea întrebări.După răspunsurile primite la anchetă, după atmosfera întîlnită, după datele culese, am putut străbate și un drum în timp, pentru că de multe ori a trebuit să privim evenimentele petrecute de anul nou, acum, față în față cu ce se petrecea de anul nou altădată. N-a trebuit să uităm a- cum acest drum pentru că nu trebuie să uităm niciodată ce au adus poporului nostru anii noștri noi.Am întreprins deci primul capitol al anchetei stlnd de vorbă cu cîțiva copii. De- s.gur, lor nu le-am pus întrebările chiar așa cum le formulasem dinainte, ci mai pe înțelesul virstei păpușii sau a ghiozdanului. Gîndin- du-ne că în clipele acelea pentru cei mici noțiunile de bucurie și fericire sînt indestructibil legate de persoana lui Moș Geriiă, întrebarea s-a referit mai ales la surprizele pe care le-au primit din partea acestuia. Am stat de vorbă cu 23 copii ai muncitori-ION BAlEȘUMIHAI CARANFIL
(Continuare in pag. a 2-a)

Mii de Moși Gerilă au sosit cu tolba plină în aceste zile.în fiecare casă, pretutindeni, Echipa noastră do reportaj l-a întîlnit prima dată la Cluj
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CHEMAREA
Consfătuirii pe țară

a țăranilor colectiviști
Țărani colectiviști și întovărășiți, târani ce vă mai culUvați singuri bucata de pamint, mecanizatori din gospodării de stat și stațiuni de mașini și tractoare, tehnicieni, ingineri și oameni de știința din agricultura, spre voi toți îndreptam aceasta chemare in numele Consfătuirii pe tara a colectiviștilor.Ne-am adunat aci laolaltă din toate regiunile tarii, colectiviști aleși de adunările raionale, spre a lua parte la aceasta Consfătuire, ca unii ce reprezentam in țara noastră agricultura socialista.Știți de buna seamă ca timp de cinci zile am dezbătut împreuna cu conducătorii partidului și statului, cu oameni de știința, ingineri agronomi, zooteh- niști, cu mecanizatori și constructori de mașini, activiști de partid și de stat, ce anume trebuie sa facem pentru a încheia colectivizarea agriculturii, pentru a organiza cît mai bine gospodăriile colective, a le întări și a le crește tot mai mult avutul, pentru a spori recoltele de toate felurile și a înmulți cît mai mult animalele și producția lor.La Consfătuire au vorbit

multi delegați, aratind ce au făcut ei pentru a obține cele mai ridicate recolte.A luat cuvîntul și tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, care ne-a dat povețe prețioase ca sa putem îndeplini și mai cu spor sarcinile ce stau in fata agriculturii noastre.După cum am spus, noi am fost in Consfătuire de'egati ai colectiviștilor, noi înșine colectiviști. Cei care au vorbit cunosc așadar bine viata gospodăriilor colective și ei au zugrăvit, pe bază de fapte, pe baza a tot ce se întimpla cu adevarat în comunele și raioanele lor, viața de azi a țărănimii noastre.S-a văzut astfel ca in toate părțile țarii socialismul a învins, că cea mai mare parte a țăranilor de astazi sînt colectiviști, ca regiunile Dobrogea și București, doua dintre cele mai mari regiuni agricole din țara, sînt colectivizate în întregime, iar în regiunile Banat și Galați, trecerea la colectivizare este aproape încheiata. Daca treci astazi pe țarinile tării de la un capăt la altul, vezi deoparte și de alta numai lanuri mari, întinse din zare în zare. Pretutindeni vezi sate

Te întîmpinăm cu bucurie și optimism. An Nou ! Vom munci mai mult ?i mai bine și viața noastră va fi mai bogată, mai fericită 1
(La Carnavalul de la Palatul Republicii, 

lîngă bradul de An Nou)Foto: I. CUCU

în care se ridica grajdurile, saivanele, magaziile albe ale gospodăriilor colective și case noi ca niște începuturi de așezări orășenești.Noi, colectiviștii, sîntem astazi o mare forța. însumăm laolaltă peste doua milioane de familii și stapî- nlm mal mult de 5 milioane hectare de pamint. Reprezentam așadar marea mulțime a țărănimii, nădejdea cea mare a agriculturii din tara noastră, chezășia belșugului.Ogoarele unite ne dau putința să facem mai multe culturi, sa dam pamîntului mai multe întrebuințări, sa-1 folosim mai chibzuit, sâ-1 lucrăm cu mașini, în cea mai mare parte și în muncile cele mai grele, după toate regulile agrotehnice, in așa fel incit de la un an la altul sa avem recolte tot mai mari și sa creștem tot mai multe animale.Multi dintre cei care au vorbit la Consfătuire, președinți, brigadieri sau țărani colectiviști, au arătat cu îndreptățită mîndrie cum în gospodăriile lor colective au obținut doua și trei mii de kg. grîu la hectar, trei mii, patru mii și unii chiar opt mii de kg. porumb boabe la hectar. Tovarășii din Dobrogea au arătat cum, după trei ani de la terminarea colectivizării, producția de cereale este de două ori mai mare ca înainte. Noi știm cu toții că așa este pretutindeni unde țăranii au întemeiat gospodarii colective.Și mai știm cu toții, și noi și voi, că o dată cu a- cest belșug, colectiviștii trăiesc mult mai bine ca înainte, că și-au făcut case de cărămidă, acoperite cu țiglă, ca la oraș, că nimeni nu mai umbla desculț, ca sînt mai arătos îmbracați, ca o mare parte sînt atît de înlesniți ca și-au luat radio, televizoare, aragaze, biciclete și unii dintre ei motociclete. Țăranul colectivist se bucura azi de un trai civilizat, el citește și învăță pentru a-și da singur seama ce este lumea și viața, după cum le arata știința și adevărul.Așezările — comunele și satele — sînt mai frumoase și mai curate. Parca ar fi mereu gătite de sărbătoare. Pe ulițele satelor de colectiviști întîlnești seara, deseori, oameni — tineri și b trîni, fete și femei — venind de la biblioteca cu o carte în mîna, că nu-i sat

fără biblioteca și nu-i biblioteca fără sute de cititori.în multe sate vezi ferestrele și curțile luminate ca ziua de becuri electrice, auzi cîntarea difuzoarelor și, undeva, la căminul cultural, vezi mulțime mare venita la cinematogral.Satul de colectiviști se cunoaște de departe, după acaretele frumoase ale gospodăriei, după cirezile de vite de rasa, după pătuleie pline, după șirele de paie, după ținuta oamenilor pe care-i întîlnești pe drum, după vorbirea lor.Știți, frați țărani, prea bine toate acestea, că le vedem cu toții. Ele sînt rodul colectivizării care a dat satelor belșug și mare înlesnire.Dragi tovarăși,Noi, țăranii, mai știm că dacă viata noastră s-a schimbat atit de mult, asta o datorăm partidului nostru, îndrumării lui înțelepte, căci ija lui de fiecare ceas e bunăstarea și fericirea întregului popor.Avem un aliat puternic și sigur, eroica noastră clasă munc’toare, clasa conducătoare, pe muncilor 4 din iabrici, din uzine, i. n mine și de pe șăniieie. i a- tul pe care clasa muncitoare, prin partidul sau, îl cîr- muiește, ne ajuta mereu cu mașini, cu credite, cu tot ce este necesar pentru a întări agricultura noastră socialistă. Industria noastră fabrica tractoare și mașini tot mai multe și mai bune. în uzinele țarii se fabrica marile noastre ajutoare de nădejde. La orice munca am face pe tarlalele gospodăriilor colective, simțim cum ne iau asupra lor, din greul muncii, tractoarele și mașinile pe care muncitorii le-au făcut.Aici. în Consfătuire, în numele întregii țărănimi, noi am mulțumit din suflet harnicei noastre clase muncitoare pentru grija și dragostea pe care ne-o poarta. Cele 52 000 de tractoare, 48.000 de semănători, peste 23.000 de combine, ca și toate celelalte mașini agricole, de mîiniie lor sînt alcătuite, cu truda, dar cu voie buna. Și îngrașaminte- le acelea, albe ca zăpada, din care se trag recoltele bogate, tot în fabrici sînt făcute, prin munca și priceperea lor.Muncitorii, inginerii și
(Continuare în pag. a 3-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului dr. OSVALDO DORT1COS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Excelenței sale Comandant dr. FIDEL CASTRO RUZ 
Primul ministru al guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

HAVANAIn numele Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romîne, al întregului popor romîn și al nostru personal, vă trimitem cele mai calde felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cuba — cea de-a 3-a aniversare a victoriei insurecției poporului cuban.Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările remarcabile înfătuite de eroicul popor cuban care, sub conducerea guvernului său revoluționar, își făurește o viață nouă, fericită.Relațiile de sinceră prietenie și colaborare multilaterală care s-au statornicit între R. P. Romînă și Cuba sînt expresia vie a sentimentelor de caldă simpatie și a respectului reciproc de care sînt animate popoarele noastre. Poporul romîn este alături de poporul cuban în lupta sa eroică pentru apărarea libertății, independenței naționale și a dreptului sacru al poporului cuban de a dispune liber de soarta sa.Cu prilejul acestei aniversări vă urăm succese tot mai mari în activitatea dv. neobosită pentru înflorirea Cubei, pentru binele poporului cuban prieten.GHEORGHE GHEORGHIU-DEJPreședintele Consiliului de Stat al R. P. RomîneION GHEORGHE MAURER Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne



CEAM VĂZUT IN NOAPTEA t)E REVELION

DE LA CLUJ LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. l-a)lor și funcționarilor de la a- ceastă întreprindere, din cei 452 cîți erau în sală. Un prim amănunt semnificativ: toți ne-au spus că au acasă pom de iarnă.— Eu, spunea Octavian Ha- șiu, în vîrstă de 7 ani, fiul unui șofer, n-am știut nimic. Dimineața m-am trezit cu pomul în casă. E foarte frumos. Are și instalație electrică de iluminat.- Și n-ai stricat-o încă ?— Nu, că nu mi-a dat voie să umblu la ea. Dar am găsit sub pom foarte multe jucării: un camion, un pistolet. Eu știam dinainte că mi-aduce Moș Gerilă jucăriile astea. Știam pentru că am note bune : 10, 10, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 și tata mi-a spus că dacă iau note bune...Nu l-am întrebat pe Octavian ce înțelege el prin fericire. Era limpede: jucării, note bune, pom de iarnă, o casă în care are de toate. Nu era nevoie aici de cuvinte precise.Un răspuns frumos am primit de la Sîntejudean Domnița, în vîrstă de 5 ani. Ea ne-a recitat și nouă poezia pe care avea să i-o spună peste cîteva clipe lui Moș Gerilă :
„Partid iubit!
Ca grădinarul iscusit, 
Ce îngrijește cu răbdare 
Orice pom și orice floare, 
La fel și tu, partid iubit, 
Ne crești sub brațele 

de soare !
Și-așa cum din boboci 
răsar flori gingașe, 
neasemuite, 
și noi copiii creștem mari 
în aste zile fericite**Dar iată că în aplauzele copiilor și părinților a apărut în sală Moș Gerilă, aducînd cu el (ajutat de cîțiva tovarăși de la sindicat) coșuri mari cu pachete. El cheamă de pe listă pe fiecare copil, îi dă pachețelul cu daruri, îl pune să spună o poezie, îl întreabă de note, dacă mănîncă bine, sau dacă nu „de ce ?“ (mamele îi „suflă" de la spate), face glume (cităm una: „Mioara, de ce ți-ai uitat dințișorii acasă ? La anu’ să vii cu ei neapărat"), iar pe un tată care a venit să ia cadoul în locul fiului care a răcit și nu are voie să iasă din casă, îl pune să spună „Cățeluș cu părul creț* și cît fac 7 x 8, în hazul teribil al copiilor.Apoi, sărbătoriților li se o- feră un spectacol de păpuși După spectacol, îl conducem acasă pe muncitorul Mentei 2oltan, care venise aici cu soția și fetița.în apartamentul lui Zol- tan, pregătirile pentru revelion sînt terminate. Pomul este împodbbit,.mîncarea,e gata de a fi pusă pe masă, vinul la rece. El va petrece revelionul în familie.Zoltan Menfei ne-a răspuns următoarele la întrebările formulate în cadrul anchetei noastre:— Da, 1961 a fost un an fericit pentru mine, un an plin. Am muncit în anul acesta la montarea unor linii de înaltă tensiune și la electrificarea satelor. Nu e o muncă ușoară, vă închipuiți, să lucrezi prin soare, vînt, prin ger, în cîmp deschis și prin munți, cocoțat pe stîlpii de metal. Dar — și cu asta vă răspund și ce înțeleg eu prin fericire — munca asta e frumoasă, poate cea mai frumoasă. Eu cred că nu oricine poate face o asemenea muncă. Avem pe șantierele noastre niște oameni extraordinari, care lucrează luni de zile în creierul munților, departe de familiile lor. învin- gînd frigul sau zăpușeala. Dar să-i vedeți cît de fericiți sînt cînd e gata o linie, cum se îmbrățișează și țopăie ca niște copii. Să vedeți ce bucurie e în satele în care aducem noi curentul electric, cum stau oamenii în jurul nostru, cum ne cheamă fiecare în casa lui să ne cinstească, să ne mulțumească.Da, anul 1961 a fost un an bun pentru mine. Sînt mulțumit de munca mea. Planul pe care l-am avut l-am îndeplinit dinainte. Acasă totul îmi merge bine. Fetița e cuminte și deșteaptă. La doi ani vorbește bine și înțelege tot. Am în casă tot ce-mi trebuie, cîștig foarte bine. De Anul Nou le-am făcut daruri tuturor celor din familie. Copilului i-am cumpărat o păpușă de 160 lei, un cărucior pentru păpușă și alte jucării, soției o haină de urson, mamei ceva de îmbrăcăminte. Da, e bine, intru în ’62 mulțumit de toate....Se apropie seara. Pentru ca să putem străbate tot traseul stabilit, în noaptea de revelion, trebuia să plecăm din Cluj înainte de sosirea serii, înainte de asta am dat însă o raită pe la Casa de cultură a studenților, unde aveau să sărbătorească revelionul studenții mediciniști. Aici, pregătirile erau terminate, mesele așezate, sala ornamentată. Membrii ci- neclubului studențesc își pregăteau aparatele ca să filmeze seara de revelion.La sala de sporturi a Armatei — o sală uriașă, somptuoasă — de asemenea pregătirile erau pe sfîrșite. Atunci se transportau în sală lăzile cu vin și era așezat la tombolă, la un loc cît mai vizibil, tradiționalul purcel pe tavă, răsplată a unui fericit cîștigător.Aici aveau să-și petreacă cîteva ore mai tîrziu revelionul 1.100 de tineri din orașul Cluj. Pentru ei era pregătit totul — masa, orchestra, plugu- șoarele, răvașele, program artistic și un brad uriaș.Le-am urat — prin intermediul organizatorilor, prezenți acolo dinainte — petrecere frumoasă celor 1.100 de tineri și am pornit la drum.

Orașul, cu paharul gata ridicat pentru urare a rămas în urmă, în spatele Feleacului luminat de soare.
Foc continuuTurda.Orașul e scăldat în lumină. La toate ferestrele — lumini! Imaginea e feerică, tulburătoare. Pe străzi e o animație neobișnuită. Oamenii merg grăbiți. Unde ? Spre locurile unde vor petrece revelionul - la cluburi, la restaurante sau în casele prietenilor. Au în mîini pachete și damigene, partea de contribuție a fiecăruia la belșugul, de pe masa de revelion.Cum petrecerea propriu zisă încă n-a început, ne-am îndreptat către Fabrica de ciment. Aici, munca se desfășoară normal. Portarul ne-a informat — competent — că în schimbul din seara de revelion nu există nici o absență. Toți muncitorii, tehnicienii și inginerii de la secțiile „calde- sînt la postul lor. La postul lui 

De aceea p:

înțeles. Poți să ne la aceste două între- i-am spus întrebă-pot La prima între- vă pot spune lucruri

feri- fericit ce

l-am găsit și paltutirul Maistru Emil SăiâjanL— „Petrecerea- se desfășoară normal, ne-a informai el*fcu umor. „Fripturile* de k’incher sînt la tavă. La ora 12 Ie putem servi constructorilor.— Si revelionul ?— Păi l-am sărbătorit pe 26 decembrie...— Am răspunzi bări (și rile) ?- Da,bare nu _ _prea interesante. Adică doar că în anul 1961 am ținut 7 luni locul șefului de secție, care e inginer, și am ieșit bine cu producția... Nici nu vă închipuiți ce griji am avut Mă gîndeam și noaptea la cuptoarele astea. Pe urmă, am încercat o inovație, și mi-a reușit și asta. Am confecționat un cuplaj cu ajutorul căruia funcționează mai bine varleo- nardul la cuptorul 4, ceea ce dă un spor de 60 tone pe 24 de ore. In familie, nimic deosebit. Să vă răspund acum ce înțeleg eu cire. Eu unul dacă-mi reușește ceea vreau să fac în viață. Și pînă acum mi-a reușit totul. Am vrut să învăț o meserie, am învățat-o. Am vrut să devin maistru, am ajuns. Acum vreau să ajung inginer, și o să ajung. Asta-i fericirea în viața omului, nu ?— Tovarășu’ Sălăjan, dar ceva, așa, mai personal, mai...— Da, înțeleg, dar ce să vă spun altceva ?— Bine, mulțumim. Iți urăm fericire. După cum se vede, o înțelegi bine.— Da. Mulțumesc.Sălăjan ne conduce pînă la poartă. Am înțeles pe urmă de ce. A venit să stea de vorbă cu șoferul, să-i dea un sfat.— Dcm-le, vezi cum mergi, că e ceață. Eu sînt motociclist și știu ce-nseamnă ceața la drum lung.Nea Ferenț, șoferul, zice „mersi" și apasă pe accelerator. „Gazela" — pseudonimul... literar al Gazului nostru — pornește ca din pușcă.
„Semne bune
anul are...66Ingăduiți-ne, dragi cititori, să vă povestim, în loc de prolog la acest capitol, o întîmplare mai veche....Un băiețel zdrențuros și palid șade ascuns lingă poarta conacului, uitîndu-se într-o parte și-n alta speriat. Șade o vreme și se gîndește. E frig. De acolo se văd ferestrele pline de lumină. Iar prin ele se vede un brad mare și frumos, un brad adevărat, adus din pădure și îmbrăcat în podoabe luminoase. Ar vrea să vadă și el bradul mai de aproape, să-l vadă cu adevărat, pentru că el n-a cunoscut așa ceva decît din poveștile bunicii.încet, încet, ca să nu-1 simtă cîinii boierului, s-a apropiat de fereastra conacului,

urcîndu-se pe un ceardac. Se vede bine de aici, se vede totul. Se vede bradul frumos, mai frumos decît îl putea închipui mintea lui. Și e atîta lumină înăuntru. Iată, se deschid ușile și pe ele intră copiii- Sînt copii cu obraji rumeni, îmbrăcați cu haine frumoase. Bat din palme bucuroși și se adună în jurul bradului și cîntă: „O, Tannenbaum, O Tannen baum!“. Toată lumea e fericită. Boierul se așează la pian să-i acompanieze pe copii.în clipa aceea se aude însă lătratul gros al unui cîine și țipătul de groază al unui copil. Mîna boierului încremenește în aer.....Sînteți uimiți, da. E îngrozitoare scena, a cui inimă nu tresare ascultînd o asemenea întîmplare ?Da, e o întîmplarbr. tristă, povestită — vă aduceți aminte — de scriitorul Brătesc.:- Voînești. E povestea unui copil sărac, a lui Nicușor, cel care a îndrăzni* să vadă bradul împodobit din conacul boierului.

poveste — fața bradului și muș- poftă dintr-o porto- atit de mult ne-a imaginea aceasta în-

T Ne-*_ venit în minte irrim- plarea in seara aceasta, a Anului Nou, pe ciad ne a fam ir. casa fierarului gospodăriei colective din WhM Viteaza- Dintre toate casele d_rt acest sat, dintre toate ferestrele care erau luminate in noaptea aceea (și toate erau luminate) r.e-a atras cea a lui Gheor- ghe Veg. Am văzut pe fereastră un brad sclipind de globuri luminate și un copil— cam de vîrstă lui Nicușor,— băiețelul din stînd în cînd cu cală. Și tulburat cît ne-am zis: să intrăm aici.Și am intrat Gazda ne-a primit bucuroasă. Era el, fierarul Veg Gheorghe, soția, copilul și bunicul. în una din camere se afla masa plină cu de toate. O lustră cu patru brațe lumina puternic, dînd vinului rozior reflexe de topaz. Radioul cînta. în casă era mobilă nouă.Am cinstit cîte un pahar de vin și ne-am alăturat veseliei din casă. Despre gazdă cunoșteam dinainte cîteva amănunte: că a avut în anul 1961 520 de zile muncă, că și-a făcut o casă nouă- Știam că gospodăria a avut anul acesta recolte bogate de grîu și porumb, că vacile au dat lapte mult, că valoarea zilei muncă a trecut de 35 de lei.în casa fierarului era multă veselie, masa era plină cu de toate, vinul era bun, bradul își apleca crenguțele pline cu bomboane și jucării, iar copilul lua portocale din pungă și mînca-Am plecat din casa fierarului Gheorghe Veg fără să-1 întrebăm nimic despre fericire, despre anul 1961. Nu știm cum să vă explicăm dumneavoastră acum, dar a- tunci ne-a venit peste mînă să-i punem o asemenea întrebare. Ce ne-ar fi putut anume răspunde? Ar fi întins mîna și-ar fi zis: „priviți și dumneavoastră în jur!44.Am drum, burați.Era niau de o parte și de alta a șoselei. Și la toate ferestrele 
plecat mai departe la Eram însă adînc tul-noapte. Casele se ali-

era lumină.Am avut atunci parcă în fața ochilor imaginea mirifică a satelor de pe toate cîmpiile țării, trăind această noapte în lumină și bucurie. Ne-am gîndit atunci la toți făuritorii belșugului ogoarelor, la colectiviștii din Pala- zul Mare sau Pechea, la cei din Țibucani sau Mădăraș, la cei pe masa cărora belșugul a adăstat pentru totdeauna, instaurat de socialism. Și am încercat să găsim cuvintele care sa poată compara imaginea aceasta cu cea a trecutului, cu satele pe care trecerea fiecărui an le găsea cufundate în întuneric și în mizerie.Timpul, care gonea vijelios spre 1962, nu ne-a îngă-

duit să ne mai oprim și în alte sate. Dar prin toate satele prin care am trecut ne-a însoțit imaginea sonoră a bucuriei și a cîntecelor de petrecere.Undeva — pe la Mirăslău ni se pare — am auzit niște flăcăi care spuneau la o fereastră plugușorul. Și ne-a rămas în minte versul acesta atît de frumos și simbolic, atît de potrivit pentru anii noștri socialiști*.„Semne bune anul are“...
Moment solemn 
la cuptoarele 

Martin

La Hunedoara, pe platforma oțelâriei, in primul minut al Anului Nou.cum de.. Moș Gerilă), la cluburile orașului, în restaurante...Sînt însă aici și oameni pe care clipa ce desparte anul ce trece de anul care vine, cele douăsprezece bătăi solemne de ceasornic trebuie să-i găsească la cuptoarele Siemens- Martin, la furnale, pe macaralele de turnare, la tablourile de comandă. Și poate unii, dat fiind că tocmai atunci munca le cere un moment de încordare nu vor auzi cele douăsprezece bătăi de ceasornic. Vor trece dintr-un an bun în altul și mai bun, într-un efort de muncă obișnuit. Alții, care vor avea răgazul, în clipa aceea solemnă își vor strînge mîinile, își vor 

face semne de departe, își vor face urări, apoi lucrul îi va absorbi din nou.în munca lor, a siderurgiș- tilor hunedoreni în fiecare an intervin schimbări. Indicii calitativi ai producției cresc, productivitatea muncii capătă coordonate noi, noi capacități intră în producție. în viața oamenilor au loc de asemenea mari schimbări de la un an la altul. Orașul nou al Hunedoarei capătă în fiecare an clădiri și străzi noi, salariul real crește..- Toate acestea de la un an la altul.Dar ele nu sînt perceptibile intr-o noapte în care trecem din 1961 în 1962. Acum, a- ceste schimbări se află doar în glodurile, în dorințele și urările pe care și le rostesc oamenii Hunedoarei în clipa solemnă a celor douăsprezece bătăi de ceasornic. în clipa aceasta oamenii zîmbesc. Un surîs solemn. în esență ceea ce bucură este gîndul acestor înnoiri. Anul nou are aici ca și in alta parte acest profund înțeles.Am ales pentru reportajul nostru din Hunedoara, locul de petrecere a revelionului, platfaona oțeiăriei Siemens- Martin numărul unu.Nu există aici nimic din atmosfera de carnaval. Lipsesc serpentinele, confetile, lipsește valsul, nu există pomul de iarnă. Și poate că nici nu e nevoie.Există surîsul oamenilor ! ki cuptoare oțelul fierbe. Jerbe de foc izbucnesc afară ci nd o ușă se ridică. Din Lingurile grele cu care este scos oțelul la probă sar miliarde de scântei Cînd o șarjă se revarsă de pe știh în oalele oe turnare, uriașa hală «ste străluminată ca un cerc brăzdat de salve de artificii. Ceva festiv are întotdeauna cadrul muncii oțelarilor. Nici un foc de artificii n-ar putea să imite jocul de lumini ce țfșzește din oțelul lichid ! Nu e grea să simți aici atmosfera ur.e. mari sărbători. Mai ales că munca omului este cel mai înalt omag.u adus oricărui moment festiv.La cuptorul lui Șerban Du- sltru, șeful uneia din brigă- zue ce tineret ale oțelăriei, tinerii topitori se rotesc la gura cjpuaruLri aruncind 5n foc eu m_Kârl iuti kspeți eu doiomi- tă. Cercul pe care-1 fac el in această rotari- mișcările iuti ti identice de fiecare data cfnd tespbnese un eclu care se sgTr.M.â cu momentul in cane a arjncsc in cupeor fc- ^rcăuma ■ooerir, ițește o superbă temă de dans, pe cane ob sriu dacă ăneva ar părea s-o repradocă.
* jc aceste ehpe de încordare in cere fiecare trecuăe să execute cu pgrrttfir ietnl pentru că ■erunde^e rât numărate, tmxri ti nfcăe nu i-ar putea Curind vor sunacei» 12 hâiâi de ceasornic ? N--; nimic ! Vom trece din 61 in 62. așa. executând cea mai grea operate a muncii noas- ire! csr să spună ior devenite acum preocupate! Anul vart»3ște despre timp. Pentru cei. cită vreme sintem aici pe platformă, timpul înseamnă oțel Dacă noi ne oprim acum o clipă din această operație ti timpul se oprește în loc !Pretutindeni în jur, în spațiul imens al țării au sunat cele 12 bătăi de ceasornic. în aceeași clipă s-a produs mo- nomentala simfonie, de cîteva secunde, a milioanelor de pahare ciocnite.Aici la gura cuptorului numărul 4 continuă reparația vetrei... Șarja va ieși la timp.Așa a trecut din anul 1961 in anul 1962 brigada tinerilor oțelari a lui Șerban Dumitru, brigadă care și-a scris pe o 

chipurile dure și nou ne

placă, în fața cuptorului angajamentul ei de producție pentru 1962 : 250 de tone de oțel .peste plan.Aproape în același fel și-au petrecut această noapte aici alți zeci și zeci de oameni.Pe platforma oțelăriei l-am găsit pe Pavel Mircea, un tî- năr oțelar de la cuptorul 5. într-un moment de răgaz am putut vorbi cu el. I-am pus cele două întrebări.— Anul 1961 — ne-a spus el — a fost pentru mine un an cu adevărat fericit...Este anul împlinirii lui ca om și cetățean. în anul 1961 el a terminat școala profesională și a intrat în producție ca oțelar. Cu cîteva zile în 

urmă și-a sărbătorit și majoratul.— înțeleg prin fericire să fiu un muncitor bun, să capăt încrederea tovarășilor mei de muncă, să știu că ei mă consideră un om de nădejde care poate să meargă cot la cot cu ei, chiar dacă n-are decît 18 ani ! Asta îmi doresc eu a- cum și dacă mi se împlinește dorința sînt fericit. Fericirea, la urma urmei nu-i decît tot o dorință împlinită...Am petrecut pe platforma oțelăriei vechi din Hunedoara multe din minutele prețioase ale nopții de Anul Nou...Venisem într-un oraș care petrece revelionul...Am plecat dintr-un care sărbătorea viitoarele lui mari victorii. oraș

întreaga sală ocare face notă

Interviu cu o.,. 
„excepție66Dacă ar fi să ne întrebăm acum unde am văzut cel mai frumos revelion, aproape că am fi gata să spunem că la Sibiu.Da, într-adevăr, aici am văzut un revelion foarte frumos. Așa ni l-a recomandat, de altfel, însăși milițianul cu circulația din centrul orașului.— Mergeți, ne-a zis el, Ia Veneția, găsiți acolo un revelion al tineretului foarte frumos.Ne-am dus la Veneția (e vorba de numele unui restaurant) și am găsit o sală plină de tineri și tinere, prinși în viitoarea unei „perinițe" focoase. Tinerii — muncitori, elevi, intelectuali — se simțeau bine, erau veseli, exuberanți. Se spuneau glume, se rîdea mult orchestra cînta frumos. Cum să mai întrebi pe cineva în- tr-o asemenea atmosferă... fericită, dacă e fericit ? Ședeam în mijlocul sălii și priveam. Unul dintre noi a avut atunci o idee... fericită. Adică să căutăm în ___ ___ ___ _..figură" mai tristă, mai pesimistă, unul discordantă.Am pornit să căutăm și-am mers de la masă la masă. Dar toate fețele radiau veselie și optimism, peste tot erau numai risete și cîntec. Să nu găsim oare într-atîția oameni și o excepție?Și am găsit! Am văzut intr-un colț, la o masă, un tî- nă* care ședea parcă gînditor ti parcă trist. Iată pesimistul, ne-am zis noi. Pe el O vom „obliga* să ne spună ce tețetege prin fericire.Șt ne-am dus întins spre eL— Fii atit de drăguț și spu- ne-ne cum te cheamă— Candrea Ion.— Ce profesie ai?— Profesor de matematică. Ne-am uitat imul la altul (noi, reporterii) semnificativ. E limpede, ne-am zis, așa sînt profesorii ăștia de matematică, cam ursuzi— De ce ești trist și pesimist ?— Cine, eu ?Și-a izbucnit în rîs. Nimic de zis, știa să rîdă, și rîdea frumos.— Te-am văzut parcă puțin mai rezervat...— Da de unde! Poate s-a întîmplat, absolut din întîmplare, ca chiar în clipa aceea să fi fost puțin mal., rezervat. Doar nu ride timpul...— Da, se poate, șelat noi. Totuși...

omul totNe-am în-ce părere

ai despre fericire, în ce constă ea?Și tînărul profesor ne-a răspuns ce înțelege el prin fericire. Ne-a spus că e fiu de țăran din Maramureș, din Maramureșul acela care a fost cîndva patria de baștină a întunericului, a analfabetismului barbar. în zilele noastre, fiul de țăran din Maramureș a dorit să învețe carte, îi plăcea de mic aritmetica, voia să se facă profesor de matematici. Și a învățat. A terminat școala medie și a ajuns student. Ca student, în toți cei cinci ani, a avut bursă, în anul IV s-a căsătorit cu o colegă. Avea o familie de-a- cum. Ce s-ar fi făcut altă dată, student și cap de fami

lie ? Ar fi descărcat cartofi în gară noaptea, ar fi muncit pînă s-ar fi îmbolnăvit de tuberculoză, ar fi stat în cine știe ce subsol. Acum nu i s-a întîmplat nimic din toate a- cestea. Și el, și soția aveau burse de merit. Au primit o locuință pentru ei doi, la căminul studenților căsătoriți. Nici o grijă nu le-a întunecat clipele dăruite studiului. Au devenit profesori, au venit în Sibiu. Aici au primit un apartament. E îndrăgostit de profesia lui. îi place mult și munca de organizație, e secretar U.T.M. Nu de mult a fost primit candidat de partid.— Sînt fericit. Nu vă dați seama ce tinerețe frumoasă am !Bine, dar ne-am înșelat groaznic ! Omul acesta nu e un pesimist, ci un optimist cuceritor.— lartă-ne, dragă tovarășe ! Altă dată nu mai facem o asemenea gafă.După ce-am plecat de-acolo, gîndindu-ne la biografia luminoasă a acestui tînăr, ne-au venit în minte cîteva rînduri din ziarul „Tribuna Sibiu" nr. 1 din ianuarie 1938, în care, sub titlul „Ceva din viața studenților sibieni la București" se scria: „Fiii de țărani, lipsiți de mijloace care să le îngăduie un minim de existență omenească, sînt siliți să-și neglijeze studiul spre a alerga după expediente care sa le asigure o bucată de pîine și un culcuș. Consiliul județean a hotărît să le dea ajutoare de Anul Nou. După ce s-au tot scremut vreo trei luni ei au ajuns în pragul A- nului Nou cu o hotărîre prin care au înlăturat pe cei mai buni și mai săraci studenți de la pachetul cu cîteva biete albituri și un salam de proastă calitate. Asta e politica grangurilor — mizerie studenților săraci, să n-ajungă săracul la carte". Semnează: un student.
A! zecelea 

revelion 
al orașuluiPuțini au stat să socotească pe degete cîte revelioane a petrecut un oraș sau altuL E și foarte greu. Noi am făcut-o insă. Asta s-a întîmplat la orașul Victoria. Ce e drept, ne-a fost și foarte ușor, pentru că e vorba de unul dintre orașele tinere ale țării Așezarea omenească de pe a- cest meleag al patriei, întemeiată cu un deceniu In urmă, de fiecare revelion a sărbătorit trecerea dintr-un an în*~ altul, numai în epoca socialismului.Așadar, la Victoria, revelionul din anul acesta a fost un jubileu.Numeroși locuitori ai orașului se aflau la duhul combinatului. Ni s-a povestit că numai cu o oră în urmă oamenii au urmărit pe e- cranul televizorului, cu e- moție și bucurie, cuvînL tarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cuvintele conducătorului iubit al partidului și poporului nostru au găsit un ecou puternic în inimile tuturor, și cînd s-au rostit cuvintele: „în clipa cînd se vestește începutul noului an, să închinăm paharul pentru patria noastră dragă, pentru prosperitatea harnicului nostru popor, constructor ai socialismului!“ și acele ceasornicului au bătut ultima clipă a lui 1961, sala a răsunat de urale și aplauze. Bucuria oamenilor era arcul de triumf pe sub care pășea aici în viață anul 1962, anul trei al șesenalului, an de noi victorii pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului....Revelionul trecuse într-un an nou. Iată, a sosit în sală, odată cu noul an, plugușorul cu urări pentru fruntași, pentru harnicul colectiv al combinatului chimic, care a îndeplinit înainte de termen planul anual. Versurile plugușo- rului erau sprintene și frumoase, glumele presărate ici- colo înveseleau pe toți.— E făcut de un muncitor de-al nostru, de tovarășul Viorel Nimereală.Am stat imediat de vorbă cu autorul, un băiat mărunțel și simpatic. Era acolo cu soția. Și erau foarte fericiți amândoi.— Sîntem căsătoriți de cu- rînd. Și azi, adică ieri, 31 decembrie, am primit o locuință în cel mai nou bloc al orașului.Le citeam bucuria în priviri, pe fețele îmbujorate. El, Viorel, era atît de bucuros, încât nu știa ce să ne mai spună.— Poate chiar azi, după revelion, o să ne mutăm în noua locuință. Și 'O să ne cumpărăm imediat, cum se deschid magazinele, acum, după sărbători, mobilă. Ce să mai spun ? Eu conduc o brigadă de tineret. Băieții mei toți învață prin școli. Și eu vreau să urmez mai departe la facultate. Pot să vă mai spun că n-am avut rebuturi pe ’61. Sînt buni băieții din brigadă, știu meserie-.. Sînt aici, dacă vreți eă-i cunoașteți... Ce vreți să mai aflați? Ieri am primit o locuința nouă... A, dar asta v-am spus-o.....-Peste cîteva clipe plecăm. Afară plouă. Parcă ar fi primăvară!Da, aici, la Victoria am simțit parcă o răsturnare a cronologiei timpului. Orașul trăia o zi de primăvară.

Perspective
(te Anul Noumijlocul orașului, un o- rașel a- copiilor. In mijlocul orășelul), copiilor - un brad uriaș, ur. pom de iarnă învăluit intr-< constelație multicolora. Din vîrful pomului de iarnă o nvă cosmică e gata parcă sa Unească spre stele.La ora Seasta însă copiii orașului dor, de cîteva cea_ sun, iar oar»nii mari, care niî’ 81I1Ad n’x să se culce, petrec. Așa că orășelul din mijlocul orașul! e cam tiu Dar cîtă vi.ț. și veselie e în jurul lui, în .rașuJ c j adevărat!Treci încet pe sueeam,lrf Dinăuntru răzbate «eliTpi trecerii.Aici oamenii inch* paha. rede cu vin. Muzică de pahare.Aici oamenii dansea Valsul din „Spărgătorul dnuci*.Dintr-o casă s-a rostuit in stradă clocotul veseliei unui grup de tineri. Aleargâ se joacă, se bat cu zăpadi Un rîs de fată străpunge încas- cade liniștea și răcoarea op- ții.., E atîta bucurie în isul acesta!Mîna reporterului alunec, a- proape involuntar spre buzunarul în care și-a păstrat in ziar îngălbenit:„Cuvîritul Făgărașului44 — numărul din 5 decembrie 1935.„Fără titlu.Vezi zilnic intelectuali, fiii satelor noastre trecînd pe străzile Făgărașului. N-au ocupație din lipsă de rude la Ierusalim- Au muncit ani de zile pe băncile școlii, ș-acum în loc s-aducă mîngîiere în casa în care părinții bătrîni au sărăcit pentru ca odraslele lor să aibă un viitor mai bun, mănîncă înainte pîinea agonisită cu mult amar de bătrîni, și-și petrec zilele aș- teptînd să treacă timpul care trece greu. Timpul se macină, moral nu mai este, revolta așteaptă prilej pentru a izbucni.Fii ai Țării Oltului, tineri ca mine, chiar dacă aveți o situație, nu uitați prin ce umilințe a-ți obținut-o!-Nu trebuie să mai răbdăm nedreptatea!"Asta se petrecea în anul 1935, înainte de sărbătoarea A- nului Nou...Reporterul mai are în buzunar o scrisoare.La ducere, pentru că primul secretar al Comitetului o- rășenesc U.TJM. nu era la sediu și pentru că nu știam nici unde-1 vom găsi în noaptea de Anul Nou, i-am lăsat ci- teva rinduri în care l-am rugat să răspundă în scris la cîteva întrebări și să lase scrisoarea la portar. Acum, scrisoarea primului secretar se află în buzunarul reporterului, alături de ziarul îngălbenit„Tovarăși reporteri,Am primit scrisoarea pe care mi-ați lăsat-o și caut să răspund la întrebările pe care mi le-ați solicitat.La liceul seral din orașul Făgăraș frecventează cursurile un număr de 484 tineri muncitori și 27 tineri din alte categorii. Mulți dintre tinerii muncitori care urmează la școala medie serală sînt fruntași în producție și la învățătură, dintre care: Furtună Maria, clasa VIII-a, Jiga Liviu, clasa VIII-a, Oană Petru, clasa VIII-a, toți muncitori la Combinatul chimic.în orașul nostru există un număr de 7 școli elementare, medii și tehnice după cum urmează: 7 școli elementare și medii cu 3250 de elevi. Grupul școlar petrol-chimie cu 3 școli distincte și anume: Școalaprofesională cu 314 elevi; Școala tehnică de muncitori de înaltă calificare cu 135 e- levi; Școala de maiștri cu 61 elevi.La acest capitol mai am următoarele de adăugat: în cursul anului 1961 s-a construit o nouă școală elementară cu 8 săli de clasă (Școala elementară nr. 3) în colonia combinatului chimic. Tot anul acesta la alte școli au fost construite și amenajate noi săli de clasă, laboratoare, săli de sport. Toți absolvenții de la Grupul școlar au intrat în producție. Grupul școlar petrol- chimie din orașul nostru pregătește cadre de muncitori calificați pentru marile combinate chimice din țară, cum sînt: Combinatul chimic Făgăraș, Borzești, Roznov, Săvi- nești.Din absolvenții școlilor medii din oraș 28 au intrat anul acesta în producție, iar restul la școli tehnice și la facultăți. In orașul nostru lucrează în întreprinderi peste 65 tineri absolvenți ai diferitelor facultăți, dintre care majoritatea chimiști din promoția 1961.în seara anului nou o parte însemnată din tineri petrec revelionul la sala clubului muncitoresc din combinatul chimic, la restaurantele Ardealul și Progresul, la clubul întreprinderii forestiere, în sala de confecții a Cooperativei Viitorul și la cantina sfatului popular raional, unde îmi petrec și eu revelionul.Vă urăm în noaptea de revelion distracție plăcută.

Cu salutări tovărășești,N. OSTAFE44Reporterul ascultă din nou rîsul acela cristalin care străpunge liniștea și răcoarea nopții. Rîsul acela cald și atît de omenesc care se rostogolește în cascade peste oraș, și-l pune
(Continuare în pag. a 3-a



Ce-am văzut în noaptea de revelion

De la Cluj la București
(Urmare din pag. 2-a)sub semnul bucuriei sale. Re- porterul ascultă fermecat rift sul acela și ar vrea să-l rețină I ca pe o completare care dă ț viață și expresie scrisorii secretarului în care se vorbește despre viața de azi a tinerilor orașului.Nu va uita niciodată 

reporterul 
rîsul acela cristalin, 
imaginea orașului care 

petrece, 
valsul din „Spărgătorul 

de nuci"...

mergi pe acest drum pentru mine, ca pentru un motiv să fiu fericitObeadă Iancu, tînărul de brigadă, s-a scuzat și s-a pierdut în lumea vesela a dansatorilor, a celor care ca și el înțeleg atît de matur și frumos fericirea.Orchestra cînta un vals. De sus ploua cu confeti. Perechi, perechi s-au prins cu toții în vîrtejul dansului. Sala, cu toate podoabele-i multicolore, se legăna vrăjită odată cu ei...

șef

►
I

CHEMAREA

Prima dimineață 
a lui ‘62

?
Se apropie prima dimineață a anului 1962. Zorile mai în- tirzie totuși să se ivească, înțelegătoare.La Brașov petrecerea reve- Eonului se desfășoară cu toate pînzele... veseliei sus. In sala mare a Grupului școlar „Steagul roșu" petrec revelionul 500 de tineri muncitori, elevi și studenți. La clubul Politehnicii sînt alte sute de tineri, studenți de la facultățile din oraș. Aici a venit să petreacă revelionul și întreaga grupă 202 de la Institutul pedagogic de 3 ani. Sînt 23 de băieți și fete de 18, 19 și 20 de ani.Unele dintre fete mai au încă codițe, par încă școlărițe. Băieții mai au încă în obraji frăgezimea suavă a adolescenței. Cint prieteni buni, colectivul lor s-a închegat deja. Pînă și la petrecere stau tot împreună. Nu peste mult timp vor merge cu toții în satele Maramureșului, Brașovului ori Do- brogei ca profesori. Da, acolo vor merge. Ei sînt bursieri ai sfaturilor populare și, după terminarea facultății, vor merge de unde au plecat.Cu ei am discutat puțin timp, dar vă mărturisim că discuția a fost impresionantă. Ne-a impresionat în primul rînd faptul că fiecare vorbea în numele tuturor, avînd parcă o investitură anume.— Noi, spunea Munteanu Leonora, organizatoarea grupei U.T.M., înțelegem fericirea ca fiind adevărată atunci eînd ea se bazează pe ceea ce realizezi prin muncă. Pe noi toți ne pasionează să fim profesori.- In grupa noastră, spunea Plopeanu Aurel, sînt 8 orășeni. Toți am hotărît să mergem la țară cind vom termina facultatea. Nu sîntem nici unul din aceia care-și doresc cel mai mult în viață să aibă un trotuar pe care să-și facă plimbarea zilnică.— Am putea menționa aici (pentru că are o legătură) faptul că am primit de curînd o clădire nouă, foarte modernă pentru institut. După părerea noastră e cea mai frumoasă clădire din oraș. Toată e numai marmură și neon.— După terminarea facultății vom merge ca profesori, vom învăța mai departe la Institutul de 5 ani.Erau 23 de băieți și fete. N-avea mai mult de 20 de ani nici unul, păreau încă niște adolescenți, dar mîine, curînd, vor fi profesori prin Maramureș sau Dobrogea, oameni cu răspunderi înalte. Așa ne-au spus cu toții — că fericirea a- devărată o găsești în munca închinată poporului. Și fiecare vorbea în numele tuturor.I-am întrerupt o clipă de Ia dans și pe cîțiva tineri muncitori de la Uzinele „Steagul roșu". Cerîndu-i să răspundă la ancheta noastră, Obeadă Iancu, șeful unei brigăzi de tineret, a surîs.— Ce înțeleg eu prin fericire? Mă preocupă de mult întrebarea asta. Eu scriu și versuri, și asta e o temă veșnică pentru poeți. Totuși, înainte de toate sînt muncitor. Un muncitor tînăr. De aceea, pentru fericirea mea personală se cer cîteva condiții de îndeplinit. Fericirea n-o concep decît muncind și bucu- rîndu-mă de rezultatele muncii meleBrigada mea va fi declarată în zilele ce urmează colectiv de muncă fruntaș. E un eveniment care-mi dă satisfacție deplină-..încă un lucru care-mi dă mie sentimentul fericirii este că în colectivul nostru oamenii cresc. Creștem cu toții, a- jutîndu-ne unul pe altul. Ne formăm ca oameni cu calități morale înalte. Și a simți

Coborîm pe Valea Prahovei. Ajungem la Sinaia, una din „perlele* minunate ale Carpaților. Văzînd atîta lumină la Cazinou, „Gazela" oprește parcă singură.Aici in superba clădire a Cazinoului, pe marmura albă ca laptele, sub candelabrele răspîndind o lumină orbitoare, în mijlocul acestui lux orbitor sute de oameni petrec revelionul.Cine sînt ? De unde au venit ?„La Sinaia s-a deschis congresul marilor comercianți din țară, avînd ca scop strîngerea legăturilor între comercianți și progresul comerțului. Participă peste 300 de mari comercianți. Ei vor petrece anul nou în decorul îneîntător de munte".Ne-a venit în minte ideia unei glume. Ne oprim în fața unei „măști".— Domnule comerciant, din ce oraș sînteți ?Masca rămîne o clipă uimită. Se dă la o parte și lasă vederii noastre chipul unui tînăr îmbujorat.— De unde picași, nenișoru- le ? Eu sînt forjor la Uzinele „23 August". De unde și pînă unde m-ai scos comerciant ?— Iarta-ne, am glumit. Ne-a venit însă în minte informația apărută în „Universul" din 28 decembrie 1938, care anunța cine își petrece la Sinaia revelionul...Tînărul tșl pune masca la loc și rîde de se prăpădește.— Bună glumă ! Asta a fost odată, tovarășe...A fost odată...A fost odată cînd Sinaia era „perla" magnaților și a regilor țării, a regilor oțelului sau ai chibriturilor. Veneau aici cu limuzinele, cu aurul și cu amantele „în decorul în-

cîntător de munte", cum zicea „Universul".A fost odată... și n-o să mai fie niciodată IN-o să mai tie ICine a venit să petreacă revelionul acum la Sinaia 1 Regii ! Da, regii oțelului — oțe- larii, ai tractoarelor, regii de azi ai tării, ei — muncitori, țărani, intelectuali, făuritori ai socialismului în Republica noastră !Sînt 1200, sosiți aici în elegantele autocare ale O.N.T.-u- lui. Au venit în decorul îneîn- tător de munte. Au venit pentru că acesta e al lor! Pentru că ei sînt stăpînii țării.Si ce bine se simt aici! Ui- tațl-vă ce veseli sînt! Ce bucuroși aleargă pașii lor pe marmura albă ca laptele în valsul amețitor ! Ce splendid răsună rîsul lor robust și plin sub uriașa cupolă !La mulți ani, tovarăși!
de închidereîn zorii zilei de 11962, aproape de ca-Sîntem ianuarie patul călătoriei noastre. Dimineața e caldă și liniștită.Oamenii care au petrecut toată noaptea ca să cinstească noul an, se întorc acum casă.Au început un an nou, în care vor împlini tot ce și-au urat în noaptea aceasta.Sînt încrezători în tot ceea ce va dărui vieții lor și întregii țări anul 1962. Această încredere are la temelie fapte ce nu pot fi puse Ia îndoială. Pentru că fiecare an ce-a trecut și a sporit șirul anilor libertății noastre a adăugat valori mereu crescute la edificiul construcției societății noastre socialiste.Socialism înseamnă trai, fericire pentru toți care prin munca lor produc valori.A început al treilea an al șesenalului — și aceasta este o numărătoare a anilor noștri lAșa au gîndit în noaptea a- ceasta oamenii care se întorc acum încrezători acasă.

★Sîntem aproape de București. Șoferul nostru, nea Fe- renț, se freacă la ochi obosit Am oprit undeya în cîmp respirăm adine aerul tare acestei dimineți.O dimineață limpede, cer deschis, de primăvară.Face și natura alegoriile

a-

bun cei

să alcu

că
TELEGR AMĂ

Excelenței sale 
Domnului dr. RAUL ROA 

GARCIA 
Ministrul Relațiilor Externe 

al Republicii CubaHavanaVă rog să primiți cele mai calde felicitări cu ocazia marii sărbători naționale a poporului cuban.Vă urez sănătate, fericire personală și succese tot mai mari în activitatea dv. consacrată dezvoltării prieteniei dintre țările noastre, păcii și progresului.CORNELIU MANESCU Ministrul Afacerilor Externe al R. P Romîne
★Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cuba — cea de-a 3-a aniversare a victoriei insurecției poporului cuban - luni seara ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cuba la București, Manuel Yepe Menendez, a rostit o cuvîntare la postu rile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
(Urmare din pag. l-a) de îngrijire atehnicienii din fabricile Și uzinele noastre sînt hota- rîți să ne sprijine și mai puternic în viitor, să ne dea alte zeci de mii de tractoare și mașini agricole tot mai bune și mai bune, să ne trimită tot mai multe îngrășăminte și alte produse chimice necesare agriculturii.Le mulțumim încă o dată, lor, Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului, pentru marele ajutor pe care ni-1 dau.Pe lingă mașinile ce ne stau la dispoziție, noi, colectiviștii, mai primim și ajutorul inginerilor, tehnicienilor și specialiștilor în agricultura, care ne îndruma zi cu zi pentru ca sa împlinim toate muncile în cele mai bune condiții și după toate regulile științei.Congresul al III-lea al partidului ne-a dat sarcina de a spori cît mai mult producția de cereale și îndeosebi de grîu și porumb, de a crește cît mai multe animale pentru a produce tot mai multă carne, lapte, ouă, lînă și altele.

Țărani colectiviști, 
mecanizatori, lucrători

din gospodăriile
de stat, stra- noas- aces-Să depunem toată duința și priceperea tră pentru a da viață cerințe. Să bine pămîn-tor importante folosim cît mai tul, să aplicăm la timp tot ceea ce științane învață. Să facem araturi adinei, căci astăzi cu tractoarele puternice putem brazda cum niciodată nu se putea face înainte cu animalele de munca; să dăm pămintului îngrășămintele di care are nevoie, să folosim semințe de soi bun și hibrizi care produc mult, sa semănăm la timpul cuvenit și cu desimea cea mai potrivita, sa facem la vreme și cît se poate de bine toa-

agriculturii

te muncile semănăturilor și să strîn- gem apoi recoltele la timp și fără pierderi.Sa ne fie drept învățătură experiența, munca din gospodăriile care au obținut cele mai bogate recolte. Pilda lor este cel mai bun sfătuitor. Ea ne arata că e cu putința ca în anul 1962 toate gospodăriile colective să obțină asemenea recolte și chiar mai bogate. De ce unele da și altele nu? Depinde numai de vrednicia oamenilor zarea muncii.Pornind de zultate, mulți torii la Consfătuire au arata i ca se poate merge și mai departe, deoarece gospodăriile noastre au tot ce le trebuia pentru a putea obține recolte de 5.000 kg. porumb boabe la hectar, intr-un pamînt neirigat.Pentru aceasta, în fiecare gospodărie sa alegem loturile cele mai bune, pe care sa le cultivam după cum ne învăță știința și după metodele verificate pe teren de fruntași.Asemenea rezultate, care creează colectiviștilor o viață tot mai îmbelșugata, înseamnă un mare îndemn pentru țăranii care au mai rămas la gospodăria individuala, unde nu se pot obține nici pe departe asemenea recolte. De Ia sat la sat, oamenii afla totul prin viu grai și, trecînd pe drumurile ce taie cîmpurile, vad cu ochii deosebirea dintre recoltele de pe fîșiile răzlețe ale individualilor și cele de ’ - ogoarele întinse ale colectivei.De aceea, an cu an, mii și mii de familii de țarani se unesc, întemeiază gospodarii colective și se poate spune că azi apare vădit ca colectivizarea totala se va înfăptui înainte de 1965.

și de organi-la aceste re- dintre vorbi-

Țărani întovărășiți 
și cu gospodării

individuale,

de familii de co-E1 este limpedemilioane lectiviști. ca lumina zilei.Pămîntul însuși parca ar cere colectivizarea, ca sa poată avea șl el bucuria roadelor pe care stare să le dea lui.Ziua încheieriizării agriculturii va fi ziua uneia din cele mai mari victorii a poporului nostru, va însemna o nouă treapta în drumul spre cea mai mare prefacere și înnoire a vieții satului, a țărănimii, spre un avînt al agriculturii, spre o viața și mai îmbelșugata a poporului muncitor.Dragi tovarăși,

este in adincurilecolecti vi

,bv

el.

Revelionul tinerelului din Sibiu s-a desîâșurat sub semnul veseliei, al bucuriei, al Încrederii in viitor.

VeniB cu toata încrederea alături de rea mulțime de țărănimea Muncind toB gospodarii colective, pe tot întinsul țării, vom făuri bunăstarea și fericirea pentru toți, pentru noi și familiile noastre. Să pară în soarele lunii iunie, cînd se coace griul, țara toată leită în aur.Am suferit împreuna robie la moșieri. Să bucurăm azi tot împreuna de belșug șl fericire. Va chemam cu inima deschisa, frați ai noștri. Sarbatoarea intrării voastre în colectiva va fi cununia cu belșugul.

noi, de ma- a țărănimii, colectivistă, laolaltă în

po-înne

Tovarășl,Viața din ce în ce mai îndestulata pe care o duc colectiviștii, o viața cum nici n-a visat vreodată țărănimea, ne arata fără greș că gospodăria colectiva este singura cale spre bunăstarea și fericirea ei.Acesta este adevărul pe care ni-1 striga ca un singur glas cele peste doua

Deschiderea oficiala 
a sezonului de schi

De ani de zile, din cauza 
condițiilor atmosferice, 
Predealul nu a mai 

găzduit un concurs de am
ploare la schi. Zăpada căzută 
din abundență in ultima săp
tămână din decembrie a per
mis ca deschiderea oficială a 
actualului sezon de schi să 
aibă loc pe pîrtiile de pe 
Clăbucet și Poliștoacă în pre
zența a peste 3.000 de specta
tori din Predeal — sau veniți 
special de la Bușteni, Sinaia, 
Azuga și Brașov.

Concursul inaugural al se
zonului de schi s-a bucurat 
de un deplin succes datorită 
strădaniilor depuse de federa
ția de specialitate precum și 
pregătirii satisfăcătoare, pen
tru început de sezon, dovedi
tă de marea majoritate a par- 
ticipanților.

Pe lista participanților în 
concursul de la Predeal s-au 
aflat numele tuturor schiori
lor fruntași din țară inclusiv 
ai Ilonei Mikloș care, deși 
nerestabilită complet în urma 
unei contuzii, a ținut să fie 
prezentă la acest important 
concurs.

Probele de fond au prilejuit 
dispute interesante și dacă la 
fete ar fi fost un număr mai 
mare de concurente ar fi ofe
rit un rar spectacol sportiv în 
frumosul decor al Predealului 
nins.

în cursa rezervată seniorilor 
care au parcurs un traseu de 
10 km s-au întrecut 30 de 
concurenți. Cei mai bine pre

gătiți s-au dovedit a fi urmă
torii : Petre Dinu (Dinamo- 
Brașov) 37 : 39,0; Gyorgy Vil- 
mos (Dinamo-Brașov) 38 :55,0; 
Stelian Drăguș (Casa Ofițeri
lor Brașov) 39 :07,0 ; Gheor- 
ghe Cincu (Casa Ofițerilor 
Brașov) 39 :22,0; Nicolaie 
Bărbățescu (Casa Ofițerilor 
Brașov) 40 :21,0.

în proba de juniori au par-

Reușitul concurs 
de la Predeal

ticipat 28 de concurenți care 
s-au întrecut pe un traseu de 
5 km. Pe primele locuri s-au 
clasat: Mircea Cimpoia (Olim
pia Brașov) 21 :28,0; Victor 
Alexandrescu (Voința Sinaia) 
21 :41,0; Ioan Nemes (Olim
pia Brașov) 22 :22,0.

Senioarele (din păcate nu
mai 4 concurente) au parcurs 
același traseu de 5 km ca și 
juniorii, înregistrîndu-se ur
mătoarele rezultate: Elena 
Tom (Casa Ofițerilor Brașov) 
24 :16,0; Maria Simian (Voin
ța Brașov) 24 :57,0; luliana 
Simon (Dinamo-Brașov) 25 : 
07,0.

Junioarele s-au întrecut pe 
un traseu de 3 km pe prime
le locuri clasîndu-se : Doina 
Boboc (Olimpia Brașov) 
14 :05,0: Dorina Nilă 'Olimpia 
Brașov) 14:11,0; Ana Bara- 
baș (Olimpia Brașov) 14 :45,0.

Proba de slalom s-a desfă
șurat pe pîrtia din fața caba
nei Clăbucet sosire. Pe un 
traseu de 980 m (120 m dife
rență de nivel) au fost insta
late 43 de porți.

Dintre primii cinci clasați, 
cel mai bun rezultat în 
prima manșă l-a înregis
trat Mihai Bucur — compo
nent al lotului reprezentativ 
— cu timpul de 38,9 sec.

Pe primele cinci locuri s-au 
clasat următorii: 1. Mihai
Bucur (Carpați Sinaia) 77,2 (în 
prima manșă 38,9, în manșa 
doua 38,3 sec); 2. Ion Zangor 
(Carpați Sinaia) 77,4 (39,7—37,7); 3. Cornel Tăbăraș (Car
pați Sinaia) 77,7 (40-37,7); 4. 
Gheorghe Bălan (Casa Ofițeri
lor Brașov) 78,3 (40,3-38); 5.
Nicolaie Pandrea (Casa Ofițe
rilor Brașov) 80,8 (41—39,8).

în proba feminină de sla
lom cel mai bun rezultat l-a 
obținut Tlona Mikloș (Dinamo- 
Brașov) cu timpul de 91,9 sec. 
(45,9—46). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Mihaela 
Ghioarcă — Stoenescu (Voin- 
ța-Brașov) și respectiv Rodica 
Lecker (Voința-Brașov).

Mircea Ene (Voința-Brașov) 
a cîștigat ■ cu 92,4 sec. proba 
de slalom rezervată juniorilor; 
iar Mihaela Casapu (Școala 
sportivă de elevi Predeal) a 
obținut cel mai bun rezultat 
(40,1 sec) în singura manșă a 
probei de junioare.S. SPIREA

Pentru a întări gospodăriile colective prin creșterea veniturilor și a răspunde în același timp intereselor mari ale statului și nevoilor populației, chemam întreaga țărănime și pe toți lucratorii din agricultura sa lupte pentru a obține recolte tot mai mari de floarea- soarelui, sfecla de zahar, cartofi, mazăre, fasole și sa cultive cit mai multe legume, îndeosebi în jurul orașelor și a centrelor muncitorești, pentru a putea răspunde din belșug nevoilor populației.Sa nu uitam apoi, tovarăși, ca țara noastra este deosebit de prielnica pentru livezi și vii. Sînt la noi multe dealuri pe care crește doar o iarba aspra și spini, terenuri nisipoase pe care nu rodesc cereale și culturi de cimp. Insă toate acestea sînt bune pentru vița de vie și pomi fructiferi. Sa le cultivăm, sa le încununam cu coroane înflorite de meri și peri, de caiși și vișini, sa le încărcăm cu vița purtătoare de struguri dulci ca mierea. Să plantam numai soiuri bune pentru ca munca noastra sa fie din plin răsplătită. Vom crea astfel pentru întreaga populație bucuria plăcuta p; care o dau fructele parfumate și gustoase, izvor de sănătate și bogăție de seama a țarii.

podârie colectiva fara crescătorie de păsări din cele mai bune rase. Sa hrănim și să îngrijim bine animalele și păsările. Știm doar foarte bine dintr-o experiența de sute de ani, din moși-stramoși, ca numai astfel putem obține o producție mare de lapte, carne, de lina, încredințați, ceasta pricepuțl lectiviști, celor care . firea lor iubesc animalele și păsările. Ingrijiți-va din timp de hrana îndestulătoare și buna pentru toate animalele. Ridicați-le adăposturi sanatoase, folosind în mod chibzuit materialele care se găsesc prin partea locului (pamînt lutos, stuf, lemn) pentru a le construi cît mai ieftin.

muncă și
de oua. așadar, celor harnici

dea- mai co- prin

Mecanizatori,
ingineri și tehnicieni 

din stațiunile de mașini
și tractoare,Noi, colectiviștii, simțim sprijinul puternic pe care ni-1 dați zi de zi pentru a ne ajuta sa avem recolte tot mai îmbelșugate, ne întări tot mai podăria.Va chemăm sa de aci înainte sprijinul vostru, într-o măsură și mai mare, pentru ca împreună să putem înfăptui cu cinste sarcinile care stau în fața agriculturii.Mecanizatori, să vă îmbogățiți tot mai mult cunoștințele îndeletnicirii folositoare pe care o aveți, pentru a putea întreține și repara cît mai bine mașinile ce ne sînt atît de necesare în munca noastră, pentru a asigura recolte bogate. Folosiți din plin, cu chibzuință și destoinicie, mașinile și tractoarele, spre a obține tot ce ele pot da. Respectați cu sfințenie obligațiile ce v-ați luat prin contractele încheiate cu gospodăriile noastre și faceți lucrările cu tragere de inimă, la timp și cit mai bine.

pentru a mult gos-ne dați și

la Consfătuire apelul ce vî s-a adresat pentru a veni cu noi, toți laolaltă, în mijlocul gospodăriilor colective și de stat, unde veți putea aduce și aplica pe scara mare bogăția cunoștințelor voastre și veți putea cunoaște marea bucurie și mulțumire a roadelor muncii.Munca devotată pe care ați dus-o pîna acum, sprijinul prețios pe care ni l-ați dat, umăr la umăr cu toți lucratorii ogoarelor, pe care ne înfrățește într-o mare familie un țel comun, este prețuita cu toata căldură de marea mulțime a colectiviștilor,VeniB cu dragoste între noi, în mijlocul colectiviștilor, șl învațați-ne cum sa ne organizam mai bine produc- ce trebuie sa știm și aplicam pe ne prescrieBa, cum trebuie să teren tot ce știința.Puneți toata pe care o aveți pentru tot ce este nou și înaintat, toata puterea voastră creatoare, în slujba înfloririi agriculturii noastre socialiste și veți binemerita de Ia fiecare locuitor al patriei.
Oameni de știință din

înflâcârarea

agricultură,

Colectiviști, crescători 
de animale din toate 
gospodăriile colective,

•' ‘ |Toți știm că de totdeauna regiunile țarii noastre sînt minunate pentru creșterea animalelor, pentru aceasta plăcută îndeletnicire, educatoare de mari venituri.Sa folosim din plin acest dar al naturii pentru a crește cît mal multe animale. Sa le păstrăm șl sa le creștem îndeosebi pe cele din prăsila proprie. Să cream neapărat în fiecare gospodărie vaci, porci mulțisa rul de oi cu lina fina și se- mifina și sa le îngrijim astfel Incit sa avem cît mai multa lina de la fiecare oaie. Cum nu exista curte de țăran fara păsări, sa nu existe în jurul orașelor și centrelor muncitorești gos-

Ingineri și tehnicieni 
agronomi, zootehnici
eni, horticultori, meca
nizatori, medici veteri-

de de în-puternice ferme crescătorii mari și să căutăm a le an de an.sporim mereu numă-

Astăzi păminturile gospodăriilor colective se întind pe milioane de hectare. A- semenea întinderi deschid posibilități de neînchipuit pentru ramuri cola.Aveți fașura o uriașa munca, de un uriaș folos. Niciodată nu au existat asemenea condiții. Niciodată nu s-a putut desfășura munca pe care o duceți cu atît avînt și cu atîta măreție.Biruim numai cu ajutorul științei, al tuturor aplicațiilor ei, al cunoștințelor agrotehnice, care-i știința dărniciei pămintului în care sta belșugul nostru.Prin glasul cel mai înalt, cel mai îndrumător, s-a rostit

multe și felurite de producție agri-totul pentru a des-

Indreptațivă eforturile spre rezolvarea celor mai importante probleme ridicate de practica, desfașurați activitatea voastră științifica în strînsa legătură cu problemele actuale ale construirii socialismului la sate! Luptați pentru introducerea și generalizarea în practica agricola a rezultatelor cercetărilor științifice ITovarăși, încredințam partidul nostru drag, Comitetul sau Central, guvernul ca. întorși în satele noastre, vom spune tuturor țăranilor și lucratorilor din agricultura despre cele dezbătute aici și vom găsi în noi darul de a le transmite tot entuziasmul și înflăcărarea cu care ne-a înarmat Consfătuirea.Vom fi purtătorii cuvîn- tului adevărului și-l vom sădi în toate inimile pentru ca întreaga țărănime sa se pătrundă de puterea lui și să vina alături de noi sa întregim marele front al colectiviștilor, al noii țara- nimi din patria noastra.Nu vom pregeta sa 86 continuam neobosita munca pentru întărirea gospodăriilor noastre colective, a agriculturii socialiste, pentru obținerea unui belșug de produse agricole, pentru ridicarea necontenita a nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.Trăiască alianța dintre e- roica noastra clasa muncitoare și harnica țărănime ITraiasca Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul încercat și iubit al luptei poporului nostru pentru desa- vîrșirea construcției socialiste, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pâmînt al fericirii tuturor celor ce muncesc ICa o chemare de bucium, chemarea noastra sa răsune în inimile pline de avînt și încredere ale întregii țara- nimi I

PE SCURT• Echipa de fotbal PetrolulPloiești și-a încheiat turneul în Indonezia jucînd duminică la Djakarta cu echipa Per- sidaya de care a dispus cu scorul de 7—1 (3—1) prinpunctele marcate de Dridea (3), Badea (2), A. Munteanu și Babone.• Competiția de handbal în 7 „Cupa de iarnă" a continuat duminică în sala Dinamo. Iată rezultatele înregistrate: ITB— Vestitorul (f) 13—5; Metalul— ITB (m) 28—27; Știința—Progresul (f) 11—5; Rapid—Confecția (f) 22—5.• Turneul internațional deșah de la Hastings a programat partidele întrerupte din primele 5 runde. Campionul lumii Mihail Botvinnik (U.R.S.S.) a remizat cu Gli- gorici (Iugoslavia) și a cîștigat partida cu Barden (Anglia). El a trecut în fruntea clasamentului totalizînd 4Vt puncte. Salo Flohr (U.R.S.S.) și Bisguier (S.U.A.) se află pe locurile următoare, fiecare cu cite 31/» puncte. In continuare clasamentul se prezintă astfel: 4. Penrose (Anglia) 3 puncte și o partidă întreruptă ; 5. Gligorici (Iugoslavia) 2l/t puncte ; 6 Littlewood (Anglia) 2 puncte și o partidă întreruptă; 7. Wade (Noua Zeelandă) 2 puncte; 8—10.Barden (Anglia), Aaron (India) și Robatsch (Austria) cîte 1 punct.• Echipa maghiară de fotbal Ujpest Dozsa Budapesta și-a început turneul în Costa Rica întîlnind la San Jose echipa Sport Herediano de care a dispus cu scorul de

1—0 (1—0). Unicul punct a fost marcat de Lenkel în minutul 33.• In cel de-al doilea med echipa selecționată de hochei pe gheață a R.P. Romine a întîlnit din nou la Kiev reprezentativa R.S.S. Ucrainene. Hocheiștii romini au terminat învingători cu scorul de 8—2 (3—1; 4—•; 1—1).• Intre 6 și 8 ianuarie va avea loc la Cluj in uluire* internațională de tenis de masă dintre echipele C.S3L Cluj și Borussia Dusseldorf (R. F. Germană) contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni-.In acest meci echipa clujeană va fi alcătuită din Radu Negul eseu, Gh. Cobîrzan, Ad. Rethi și Dorin Giurgiucă. După disputarea întilnirii o- ficiale echipa Borussia va mai susține la Cluj un meci amical cu o echipă de tineret.Echipa Borussia DBsseldorf va deplasa următoarea formație : Hans Wilhelm Gaeb, Werner Mueller și Horst Terbeek.• Pe pista hipodromului de trap din Moscova s-a disputat la 1 ianuarie „Marele premiu al Anului Nou" rezervat cailor de rasă Orlov. Cursa a fost cîștigată de calul Hipnoză. învingătorul, condus de P. Andreev, (Permsk) a realizat pe distanța de 2.400 m timpul de 3*19”l/10 stabilind un nou record al U.R.S.S. Vechiul record era deținut de calul „Bravo** (3’19’2/10) a- parținînd hergheliilor din Moscova. (Agerpres)

Hofărîrea Republicii Populare Romîne 
și Uniunii Birmane privind ridicarea rangului 

reprezentanțelor lor diplomatice 
la Rangoon și Bucureștiîn scopul stringerii relațiilor de prietenie dintre Republica Populară Romînă și Uniunea Birmană, guvernul romîn și guvernul birman au căzut de acord să ridice la

rangul de ambasadă reprezentanta diplomatică a Republicii Populare Romîne la Rangoon și aceea a Uniunii Birmane la București.

O.N.T.-Carpați pentru excursiile

Noi excursii 
în străinătate!

Agenția București, a început înscrierile organizate in anul 1962, în :
UJLSAPe itinerariul: Chișinău, Kiev, Moseova; excursii de 10 zile. Itinerariul Kiev—Leningrad—Moscova ; excursii de 13 zile. Transportul pe teritoriul U.R.S.S. se efectuează cu vagoane de dormit
R. P. BULGARIAVizitarea orașului Sofia ; excursii de 4 zile.Pe itinerariul Tîrnovo—Plovdiv—Sofia—Plevna ; excursii de 6 zile.Pe itinerariul Russe—Tîrnovo—Plevna—Grivița ; excursii de 2 zile.Vizitarea orașului Tolbuhin : excursii de 4 zile.
R. P. UNGARAVizitarea orașului Budapesta, excursii de 6 și 8 zile.
R. D. GERMANAPe itinerariul: Praga—Drezda—Karl MarxStadt—Erfurt— Eisenach—Weimar—Leipzig — Budapesta ; excursii de 15 zile.La cererea colectivelor se pot organiza excursii în țările prietene specificate mai sus, cu vizitarea obiectivelor solicitate (întreprinderi, instituții, pentru schimb de experiență etc.).Informații și înscrieri la Agenția din Calea Victoriei nr. 10v, filiala din Bd. Republicii nr. 68 și filialele O.N.T.-Car- pați din orașele Călărași, Alexandria și Giurgiu.



demonstrație muncitoreascăIstanbul: Puternică
Pentru binele patriei, in numele

triumfului comunismului
Mesajul de Anul Nou al C. C. al P. C. U. S

Prezidiului Sovietului Suprem al L .R.S.S,U. R. S. S.și Consiliului de Miniștri al

ISTANBUL. După cum relatează agenția France Presse, peste 100.900 muncitori au demonstrat la 31 decembrie pe străzile Istanbulului cerînd transpunerea în viață a prevederilor noii constituții

legătură cu dreptul de grevă și contractele colective.Muncitorii purtau numeroase pancarte prin care se cerea satisfacerea drept uri lord» lor legitime. Demonstrau*''"V s-au adunat în fața primări J orașului unde au fost rostite r cuvîntări.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au adresat poporului sovietic un mesaj în care îl felicită de
Anul Nou și îi urează multă sănătate, noi victorii în glorioasa munca pentru binele patriei, în numele triumfului comunismul ui.w Puternica noastră patrie, se inspune in mesaj, pășește Aceste moderne blocuri de locuit tie ccnstnxcțfi în capitala ungară

Recepția de la KremlinMOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: In noaptea de Anul Nou la Kremlin a avut loc o recepție, oferită de guvernul U.R.S.S., la care au luat parte aproape 2.000 de oaspeți.La recepție au luat parte conducători ai P.C.U.S. și guvernului sovietic, inovatori în producție și constructori din Moscova, lucrători din agricultura regiunii Moscovei, oameni de știință și cultură, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Moscova.N. S. Hrușciov a rostit un toast de Anul Nou. El a vorbit despre marile succese ob-

în treat, și despre rrelirărVde poporul soviete anului care aținute cursul precum . popoarelor frățești ale țărilor socialiste.N. S. Hrușciov și-a mat încrederea că în 1962 popoarele care --ptă pentru independența lor vor obține noi victoriiConducătorul guvernului sovietic a subliniat cin sou că U.R-SS. a promovat, promovează și va promova politxa externă leninistă de pace și prietenie între popoare, îndreptată spre înlăturarea primejdiei unui nou război, spre în întreagaîntărirea păcii lume.
INTERVIUL ACORDAT DE N. S. HBUȘCIOVJAPONEZ „TIUBU NIPPON-

anul

CAIULUI

Reiați le dintre U. R. S. S
și Japonia pot fi substantial

îmbunătățiteMOSCOVA 1 (Agerpres). - TASS transmite : Răspunzînd întrebărilor puse de Minoru Oda, redactor-șef al ziarului japonez „TIUBU NIPPON", N.S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.» a declarat că între Uniunea Sovietică și Japonia nu există nici o problemă teritorială litigioasă.Conducătorul guvernului sovietic și-a exprimat convingerea că în ciuda dificultăților existente, relațiile dintre U.R.S.S. șl Japonia pot fi substanțial îmbunătățite.Din păcate, a constatat Hrușciov, guvernul japonez, legat prin tratatul militar cu S.U.A., continuă să nu dorească normalizarea deplină a relațiilor cu Uniunea Sovietică. Tocmai de aceea, el ridică din nou așa-zisa problemă teritorială, deși această problemă a fost de multEl a remarcat situație orice partea U.R.S.S. folosi la îmbunătățirea relațiilor sovieto-japoneze ci, dimpotrivă, le-ar putea dăuna, prejudiciind securitatea Extremul Orient.fi în avantajul agresive străine.

cită un control mUitar asupra Japoniei și ascut cuțitul împotriva Uniunii Sovietice, folosmd în acest scop și teritoriul JaponieiN. s. Hiușciov și-a exprimat convingerea că va sosi timpul cînd pe pămîntul Japoniei z- vor mai exista trupe și baze străine, ceea ce va netezi calea spre dezvoltarea couri- nuă a relațiilor de bună vecinătate so vieto-j ap oneze.
Lucrări propuse pentru
premiile Lenin pe 1962

Si

proiectată și utilată de către HP. Romină
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bați constituie un capitol și o trăsătură nouă in dezvoltarea economiei Indiei". J. Nehru i-a fefintat pe specialiștii ro- rriri și indieni pentru ridicarea acestui obiectiv intr-un timp record: 22 luni în ciuda a aomeroase greutăți El a mulțumit ministrului Indus- m_ei Petrolului și Chimiei al R_ P. Romine pentru colaborarea și ajutorul acordat de 
z j*. erori remin în construirea’ i- exprimat bucuria că rafinăria a fostAr.olNou, care este considerată în general o zi de bun augur.A urmat vizitarea rafinăriei de către oficialități și invitați. Instalațiile funcționează în rele mai bune condiții. Ran- i zmer.iri și calitatea produsele? obținute depășesc din pr.rna zi prevederile planului. La instalația de distilerie pri- nnri» J. Nehru a scos probe rin produsele obținute. La rampa de încărcare se umpleau primele cisterne cu produsele rafinărieiCu ocazia inaugurării a fost crgan_za^ o manifestare culturală la care și-a dat concursul echipa de dansuri și rintece rominesti icraaă din specialiști romi".: și membrii familrior lor. Spectacolul a fost primi: cu căldură de parr'ripanpî la inaugurare

Florescu a ținut o conferință de presă la care au participat ziariști de la cele mai importante ziare din India. In seara zilei de 31 decembrie, oaspeții romîni sosiți la inaugurarea rafinăriei Gauhati au participat la un dineu oferit de B. Chaliha, ministrul principal al Assamului, în cinstea primului ministru al Indiei, J. Nehru.

Răscoala unui grup de patrioți din orașul BejaLISABONA 2 (Agerpres). - Un grup de patrioți portughezi au organizat o răscoală în orașul Beja (partea de sud a Portugaliei). . Agenția France Presse relatează că în dimineața zilei de 1 ianuarie răs- culații au ocupat cazărmile militare din oraș. Ei au fost conduși de căpitanul Varela Gomez, unul din liderii opoziției antisalazariste. în cursul zilei, autoritățile salazariste au masat spre oraș două mari unități militare. Guvernul portughez a dat publicității un comunicat oficial în care se spune că după ce au înăbușit răscoala „trupele mentale controlează din orașul Beja".Agențiile de presă tale anunță că subsecretarul de stat la Ministerul de Război, Jaime de Fonseca, care se afla în orașul Beja în

guverna- situațiaocciden-

Primul teretorEU independent 
din Oceania

OCEANUL

SAMOA u

APIA 31 (Agerpres). — LaIanuarie 1962 Samoa de

rezolvată.că în actuala concesie din nu ar putea
înAceasta ar acelor forțe care exsr-

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite: pentru decernarea Lenin în domeniul și artei a publicat „Izvestia- lista lucrărilor propuse de uniunile de creație, organizațiile și adunările oamenilor muncii pentru a fi distinse cu premiile Lenin pe anul 1962. Au fost propuse în total 55 de lucrâri-Prin intermediul ziarului „IZVESTIA". Comitetul pentru decernarea premiilor benin în domeniul literaturii și

Ccmitetul premiilor literaturii în râmi

externe
MOSCOVA 2 (Agerpres). - 

TASS transmite : Ziarul „Izvestia" 
a publicat răspunsurile lui Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., la între
bările profesorului austriac Hans 
Tierring.

Arătînd că propaganda burghe
ză se străduiește să insufle o con
cepție greșită despre comunism, 
încercînd să semene neîncredere 
fața de această măreafă învăță
tură, N. S. Hrușciov a subliniat : 
„Sînfem ferm convinși de triumful 
deplin și definitiv al comunismu
lui'*. El a arătat că comunismul 
vine să ia locul capitalismului 
„nu pentru că noi vrem aceasta, 
ci pentru că orînduirea comunistă 
asigură în comparafie cu toate 
celelalte formafiuni o dezvoltare 
superioară forfelor de produefie, 
satisfacerea la maximum a nece
sităților materiale și spirituale ale 
fiecărui om, adevărata democra
ție, libertate deplină societăfii și 
fiecărui membru a| acesteia".

Coexisfenfa pașnică constituie 
linia generală a politicii ex
terne sovietice, a subliniat N. S. 
Hrușciov. Ea rezultă 
natura statului sovietic 
există clase și grupuri 
feresafe în război, în 
bogăfiilor altora, în 
altor popoare.

Țările socialiste, a arătat N. 
Hrușciov, nu intenționează să 
amestece în treburile altora și 
exporte revolufia. Dar, a subliniat 
el, nu este nimănui permis să 
exporte în alte state nici contra
revoluția.

Țările capitaliste trebuie să fie 
interesate nu în mai mică mă
sură, ci chiar în mai mare mă
sură în înlăturarea primejdiei de 
război, a subliniat N. S. Hrușciov. 
Ele nu defin superioritatea ; ele 
au pierdut-o pentru totdeauna.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou că coex'.stenfa pașnică a fă-

din însăși 
în care nu 
sociale in- 
acapararea 
subjugareaS. se să

sovietice
rilor eu orinduiri socia'e diferite 
constituie necesitatea obiectivă a 
dezvoltării societăfii umane în 
epoca contemporană.

înfăptuirea propunerilor sovie
tice cu privire la dezarmarea 
generală, la lichidarea sistemului 
colonialist, la încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania, ar dis
truge însăși mașina de război și 
ar permite tuturor popoarelor să 
se ocupe de munca pașnica. Gu
vernul sovietic, a spus N. S. 
Hrușciov, este gata ca și în tre
cut să facă tof ce depinde de el 
pentru a rezolva problemele in
ternaționale 
pașnică, pe 
nînd seama 
fărilor.

Subliniind 
unea Sovietică , ,
capitaliste întrecerea pașnică, fiind 
ferm convinsă de avantajele orîn- 
duirii socialiste, N. S. Hrușciov a 
relevat că în întrecerea pașnică 
îndelungată, nelimitată de vreun 
anumif termen, „popoarele se vor 
convinge că orînduirea socialistă 
este orînduirea cea mai justă, 
cea mai înaintată, că acesteia îi 
aparfine viitorul".

Dreptul la existenfa unei orîn- 
duiri sociale sau alteia poate fi 
stabilit numai de popoarele în
seși, de împrejurarea dacă această 
orînduire corespunde intereselor 
majorității covîrșitoare a oameni
lor, a subliniat N. S. Hrușciov.

Relevînd în continuare că în 
cei peste 100 de ani care au 
trecuf din momentul apariției 
„Manifestului comunist" al lui 
Marx și Engels în lume s-au pe
trecut schimbări enorme în do
meniul științei, tehnicii și dezvol
tării societății, N. S. Hrușciov a 
subliniat că esența capitalismului, 
ca societate bazată pe exploata
rea omului de către om, a rămas 
neschimbată, iar contradicțiile in
terne proprii capitalismului au 
devenit și mal ascuțite.

artei a adresa: ogemei panii- ce sorietce rugărt -zea de a pariiopa la câcxriarea ricri- rfi-or prepaee.Printre kxrârije prepuse pentru a fi (Lstinse cu premii Lenin pe anul 1962 sn: epopeea scriitorului Valenua Kataev „Valurile Mării Negre* CO pinzâ in depărtare". „Un cătun în stepă'. „Viat de iarnă", „Catacombei. romanul scriitorului turkmen Berdi Kerbabaev ^Nebit-Dag". piesa dramaturgului ucrainean Ale- xandr Korneiauk „Pe Nipru".Pe listă figurează cunoscutul pianist sovietic Emil GhileLs, compozitorul Ivan Dzerjinski pentru opera „Soarta unui om', Igor Moiseev, conducătorul Ansamblului de stat de dansuri populare al UJLS.SL, pentru programul de concerte pe anul 1961.Au fost propuși pentru a fi distinși cu premii Lenin realizatorii filmului documentar „Oamenii văpăii albastre* — producție a Studioului cinematografic uzbek și a Studioului central de filme documentare, un grup de interpreți și realizatori ai spectacolului „Război și pace’ pus în scenă la Teatrul Mare al UJLSS„ creatorii filmelor documentare științifice „Primul raid spre stele" și „Din nou spre stele".

m
Ambasadorul R. P. Romine 
Republica Mali și-a prezentat 

scrisorile de acreditareBAMAKO 2 (Agerpres). — La 30 decembrie. Gheorghe Popescu. ambasadorul R. P. Romine in Republica Mali, cu reședința la Konakri în republica Guineea, a prezentat președintelui Modibo Keita scrisorile de acreditare. La solemnitate au participat miniștrii de stat și inalți funcționari din Republica MaltAmbasadorul romîn a exprimat în cuvîntul sau dorința guvernului RP. Romine de a dezvolta ‘ ” publica Mali președintelui guvernului și
relațiile cu Re- și a transmis Modibo Keita, poporului Re

publici Mali felicitări din partea președintelui Confiriu- lui de Stat, Gheorgne Ghecr- ghiu-Dej, a guvernului și poporului rocrin.Președintele Modibo Keita a transmis mulțumiri președintelui Consiliului de Stat, Gbeorghe Gheorgitiu-Dej. guvernului și poporului rtmin pentru felicitările și urările prietenești, arătînd blica Mali nutrește te prietenești față Romină.După solemnitate tele Modibo Keita s-a întreținut cordial cu ambasadorul Gheorghe Popescu.
că Repu- sentimen- de R. P.președin-

arzătoare pe cale 
calea tratativelor, fi
de interesele tuturor

în continuare că Uni- 
propune fărilor

Iată în acțiune faimoasa ^democrație" bur gheză. La Oslo, în Norvegia, un tînăr este arestat cu brutalitate deoarece a participat la o demonstrație împotriva renașterii militarismului în Germania occidentală

La actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. s-a hotărît ca în prima zi a Anului Nou, Samoa de vest să devină independentă. Va fi primul teritoriu din Oceania care își va căpăta independența.MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite : Uniunea Sovietică a recunoscut Samoa de vest ca stat Independent și suveran.Acest lucru a fost anunțat în telegrama lui Nikita Hruș- ciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Leonid Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al UJLS.S., adresată conducătorilor statului Samoa de vest care și-a proclamat independența la 1 ianuarie 1962.

Fotografia de mai sus reprodusă după revista canadiană .Advance*4 reprezintă un aspect de la o manifestație a tineretului împotriva cursei înarmării, a armelor nucleare pe pămîntul Canadei, pentru dezarmare generală și totală, pentru pace
PE SCURTMOSCOVA. Potrivit unei hotărîri a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., începînd de la 1 ianuarie 1962 în U.R.S.S. au fost reduse în medie cu 18 Ia sută prețurile la toate categoriile de ceasornice.MOSCOVA. - La 30 decembrie Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a emis un decret prin care data alegerilor în Sovietul Suprem al U.R.S.S. este fixată pentru duminică 18 martie 1962.ATENA. — 2.000 de democrat greci deținuți în închisorile și lagărele de concentrare din Grecia au declarat greva foamei. Ei cer o amnistie generală și protestează cu hotă- rîre împotriva faptului că sînt deținuți de peste 17 ani în închisori pentru convingerile lor politice.ALGER. — Doisprezece morți și 37 răniți — acesta este bilanțul actelor teroriste și atentatelor puse la cale de elementele ultracolonialiste din Algeria în prima zi a noului an. La 1 ianuarie în întreaga Algerie au avut loc 25 de acte teroriste și atentate ale ultracolonialiștilor.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii"» Tel. 17.60.10* Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteiț\

momentul răscoalei, a fost ucis.Presa franceză din 2 ianuarie își consacră majoritatea comentariilor încercării de răscoală din Portugalia, recunos- cînd în unanimitate existența # unor puternice frămîntări în ■ această țară.„Paris Jour“, arătînd că re- j gimul lui Salazar se sprijină J doar pe poliție și pe armată, își exprimă teama față de con- W secințele acestei situații ținînd seama de faptul, subliniază ziarul, că „în armată își fac tot mai mult simțită prezența/ elementele liberale". „Paris Jour" își manifestă, de asemenea, neliniștea față de eventuale repercusiuni pe oare situația din Portugalia le-ar putea avea asupra Spaniei lui Franco.Ziarul „L’Humanite", după ce arată că regimul lui Salazar este nevoit să facă față de mai multe luni opoziției viguroase a „juntelor acțiunii patriotice" care grupează pe comuniști, socialiști, monarhiști și liberali, conchide : „Evenimentele de la Bej a reprezintă o nouă lovitură dată unui regim care refuză în mod sistematic orice formă de libertate".
Eșecul rebeliunii 

din Liban — 
nouă lovitură dată 

imperialiștilorBEIRUT 2 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit amănunte în legătură cu încercarea nereușită de lovitură de stat din Liban. Inspiratorul imediat al acestei încercări este Partidul popular social, urmaș al Partidului popular sirian, cu ramificații în Liban, Siria și Iordania și de tendințe net fasciste. Simbolul acestui partid este o cruce încirligată modificată, iar membrii săi se salută cu salutul nazist Partidul popular social are ca obiectiv constituirea unei „Sirii mari“ cu- prinzînd Siria propriu-zisă, Libanul, Iordania și Irakul. Se știe că acest plan, cunoscut și sub numele de „Semiluna fertilă", este unul din proiectele favorite ale imperialiștilor britanici. Metodele acestui partid slnt teroarea și asasinatul.Comentînd evenimentele din Liban, agenția MEN afirmă că ele sînt in strinsă legătură cu mișcările forțelor militare britanice în Mijlociu. Agenția că scopul loviturii era readucerea la fostului președinte nului, Camille Chamun, partizan al planului „Semilunei fertile".La rîndul său, ziarul „Al^Sj Ahram" se face ecoul cercu-^
Î

o

Orientul subliniază de stat putere a al Liba-
Ahram'__ *_____ ________rilor autorizate din Beirut care sînt de părere că încercarea de lovitură de stat reprezintă una din verigile unui plan mai amplu de provocare de tulburări în regiunea Orientului arab.în comentariile sale presa siriană ajunge țla concluzii a- semănătoare. Ziarul „AlNasr" arată că lovitura de stat a fost pregătită în urma unei înțelegeri între Camille Cha- mun, partidul popular social și ambasadorul britanic la Beirut. Eșecul rebeliunii din Liban constituie o nouă lovitură dată imperialiștilor, arată ziarul.

Documente inedite eu privire la laptele 
de eroism ale cosmonauților sovietici

MOSCOVA 2 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite: Ziarul 
„Krasnaia Zvezda“ 
a publicat noi do
cumente în legătu
ră cu faptele de 
eroism ale cosmo
nauților sovietici 
Iuri Gagarin și 
Gherman Titov. Au 
apărut fotografiile 
feței și versoului 
planșetei lui Gaga
rin, pagini din jur-

naiul de bord al lui 
Gherman Titov.

In paginile jur
nalului de bord al 
lui Gherman Titov 
s-au făcut însem
nări printre care 
se întîlnesc de cîte- 
va ori imagini de 
stele și spirale. Po
trivit sarcinii pri
mite de la oameni 
de știință, cosmo
nautul trebuia din 
timp în timp să de-

seneze figuri simple 
pentru 
stabili 
cumva 
glat 
mișcărilor.

Judecind după 
desene, scrie ziarul, 
totul s-a dovedit a 
fi normal. Stelele și 
spiralele sînt aproa
pe la fel ca și cum 
cosmonautul le-ar 
fi înfățișat pe pd- mînt.

a se putea 
dacă nu 

i s-a dere- 
coordonarea

1

HAVANA 2 (Agerpres). — „Prin
cipiile organizatorice ale Parti
dului Unic al Revoluției Socialiste 
Cubane" — acestei teme i-a fost 
consacrată o conferinfă finută la 
Universitatea populară de Anibal 
Escalante, membru al conducerii 
Uniunii organizațiilor revoluționa
re integrate din Cuba.

Această conferinfă a fost trans
misă la posturile de radio și te
leviziune din întreaga fără. Esca
lante a declarat că în prezent în 
fără există două partide — parti
dul revolufiei și partidul reaefiu- 
nii, partid care aefionează în spe
cial de peste granifă. Programul 
partidului revolufionar, adică al

organizafiilor revoluționare inte
grate, este construirea socialis
mului ; programul partidului reac- 
fiunii este reîntoarcerea Cubei la 
regimul colonial cu toate conse
cințele sale.

Organizațiile revoluționare in
tegrate reprezintă avangarda cla
sei muncitoare, partidul marxist- 
leninist al fării noastre, partidul 
întregului popor. El se bazează 
pe principiile organizatorice le
niniste ale cons’rucfiei de partid, 
pe principiile centralismului de
mocratic. Majoritatea partidului o 
vor forma muncitorii, țăranii să
raci, oamenii simpli de la orașe.


