
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Alte întreprinderi
au îndeplinit planul pe 1962
• Pînă acum 27 întreprinderi ale Ministerului Industriei 

Construcțiilor au realizat planul de producție pe anul 1962.
îndeplinirea mai devreme a planului se datorește în bună 

parte judicioasei folosiri a capacităților de producție, înzestrării 
unor unități cu utilaje și mașini de mare productivitate.
• Chimiștii de la combinatul din Borzești au îndeplinit cu 

18 zile mai devreme planul anual la producția globală și marfă.
Intrarea în funcțiune a noii instalații de producere a alcooli

lor grași, clorurei de aluminiu, clorurei de metilen, mărirea de 
2-3 ori a capacității la unele secții printre care cele de mono- 
clor benzen și hexacloran ca și mai buna folosire a utilajelor 
existente a permis chimiștilor să realizeze o producție cu 57 la 
sută mai mare față de cea obținută în cursul anului trecut. 
Totodată a fost îmbunătățită simțitor calitatea produselor.

Colectivul acestei tinere unități a industriei noastre chimice 
s-a angajat ca în cinstea celei de-a 15-a aniversări a repu
blicii, să dea în plus produse în valoare de peste 23 milioane lei.

Și-au realizat angajamentul 

anual de economii

Cicluri de filme romanești
4>

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne, Direcția rețelei 
cinematografice și difuzării filme
lor organizează in numeroase lo
calități din țară cicluri de filme 
romîneșfi.

Ciclul de filme artistice cu
prinde printre altele „Valurile Du
nării“, „Setea“, „Străzile au a- 
minfiri“, „S-a furat o bombă",

„Celebrul 702“ etc. Vor rula, de 
asemenea, numeroase filme do
cumentare oglindind succesele 
poporului nostru, sub conducerea 
partidului, în construirea socialis
mului. Pentru tineret se vor pre
zenta programe speciale cu filme 
artistice, de desene animate și 
documentare.

In mediul rural va li organizată 
„Săptămîna filmului romînesc“

Concurs al formațiiior cuitural-artisticc
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
In cinstea zilei de 30 decem

brie la Iași s-a organizat o tre
cere în revistă a formațiilor 
cultural-artistice din întreprin
derile și instituțiile orașului. 
Timp de 3 zile — 7, 8 și 9 de
cembrie — pe scena casei de 
cultură a sindicatelor au evo
luat membri a 45 de coruri, e- 
chipe de dansuri, brigăzi artis

tice de agitație, orchestre de 
muzică populară și ușoară, or- J 
chestre de mandoline și de 9 
muzicuțe. S-au evidențiat ini 
mod deosebit brigada artiști- j 
că de agitație a Fabricii de 
penicilină, brigada de agitație 
a Trustului regional de con
strucții. corul și echipa de 
dansuri ale cadrelor didactice 
din lași etc.

(Agerpres)

Colectivele a peste 50 în
treprinderi industriale 
și unități economice din 

regiunea Oltenia au raportat 
îndeplinirea angajamentului a- 
nual la economii. Printre u- 
nitățile care și-au îndeplinit 
mai devreme angajamentul de 
economii se numără Com

plexul de industrializare a 
lemnului de la Tg. Jiu. E- 
conomii însemnate au fost 
înregistrate și de colectivele 
altor întreprinderi din regiu
ne, printre care cele de la 
Uzinele mecanice Tr. Severin, 
Uzina de reparații „7 Noiem
brie” Craiova ș.a.

iicînreia
tineretului
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Finala bienalei de teatru „I. L Cangiale“

Colectivul 
din comuna

șasea zi a festiva- 
dui bienal „1. L. 
aragiale“ a adus 

■ scenă formațiile 
tiștilor amatori din 

-giunile Mmeș-Au- 
onomă Maghiară si 

căminului cultural 
Tulgheș a prezentat

comedia intr-un act ,,Dragoste, nu 
te pripi“ de Siilo Andras. munci
torii Combinatului chimic din Tir- 
năveni piesa ,,Oameni care tac“ 
de Al. Voitin, iar montajul literar- 
muzical „Mulfumim partidului“ a

fost interpretat de artiștii amatori 
de la Fabrica de confecții din 
Oradea.

Tot in cursul dimineții, recita
torii de la Întreprinderea „Ca
blul“ și Filiala B.R.P.R. din Tg. 
Mureș, de la Casele raionale de 
cultură din Tirnăveni și Luduș 
s-ciu prezentat în concurs cu poe 
zii de Eugen Jebeleanu, Marki 
Zoltan, Pablo Neruda și cu schița 
lui I. L. Caragiale „Domnul Goe".

După-amiază, colectiviștii din 
comuna Grabăț, regiunea Banat, 
au interpretat piesa „Greva fe
meilor“ de Maria Haydl, colectivul

casei de cultură din Lugoj piesa 
lui Gheorghe Vlad „Îndrăzneala“, 
iar metalurgiștii din Reșița au pre
zentat „Celebrul 702“ de Al. Mi- 
rodan. Montajul literar „In lupta 
pentru bunăstarea și fericirea 
poporului“ a fost interpretat de 
ceferiștii din Arad.

Juriul festivalului a mai urmă
rit în cursul zilei de miercuri 
spectacolul brigăzii artistice de 
agitație a casei raionale de cul
tură din Reghin „In ajun de săr
bătoare“.

(Agerpres)
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de 10 
obținute

ajuta efectiv pc muncitorii son
dori să dea patriei țiței mai 
mult, mai bun,

Adunarea de 
lor de plan pe 
în evidență și

să 
o 

petro- 
turbine pentru foraj, tro

Cifrele de

înapoierea
delegației P. M. R
de la Congresul

In raionul Huși P. C. din Cehoslovacia

O consfătuire cu adevărat valoroasă. Cîte idei noi și interesante I...

».

Peste 1.000 de pionieri frecventează cercurile Casei 
din

La fiecare 4 luni

pionierilor
Baia Mare. Imaginea noastră înfățișează un aspect de la 

cercul „mîinilor îndemînatice“.
Foto : AGERPRES

plan pe anul 1963 în dezbaterea colectivului de muncitori, 
și ingineri ai Uzinei mecanice Teleajen

o scoală nouă
_>

spu-

opiii colectiviștilor 
din satul Luncă 
Banului, raionul 
Huși au intrat în- 
tr-o școală nouă. 
La prima vedere, 
faptul nu pare deo

sebit In satele patriei noastre 
se dau în folosință atîtea școli 
noi I Nici dacă spun că aceasta 
este a doua școală în Lunca 
Banului, tot nu am spune mare 
lucru. Dar dacă vom
ne că școala despre care 
vorbeam, cea din Lunca Banu
lui, este a 50-a școală din raion, 
construită în anii noștri, fap
tul capătă intr-adevăr o sem
nificație deosebită. De ce ? Ra
ionul Huși este un raion agrar, 
așezat pe marginea nord-estică a 
tării. El numără 35 de comune 
și 114 sate. Locuitorii acestor 
sate și-au unit pămînturile în 
mari gospodării agricole co
lective. Tot atîtea comune și 
sate existau pe aceste melea
guri și pe vremea burghezo- 
moșieri'or. Hușul era însă pe 
vremea burghezo-moșierimii un 
centru al moșierilor și negus
torilor hrăpăreți. Veneau ne
gustorii cu bocceaua și plecau 
cu lăzi pline de bani. Trudito
rii satelor din preajma orașului 
așezat între podgorii renumite, 
tiăiau o viață întunecată de 
neștiință de carte, de lipsuri, 
de umilințe. In 1938 în aceste 
sale existau cîteva mii de a- 
nalfabeți. In același an, aici e- 
lau 13 școli de 7 ani și o școală 
medie. Atît a fost în stare să 
..construiască" regimul burghe- 
zo-moșieresc în 85 de ani 1 A- 
ceasta a fost de altfel 
moștenire pe care ne-au 
regimurile trecute.

Dar soarele libertății 
lucit deasupra patriei noastre. 
Negustorii, boierii și moșierii 
au dispărut. Oamenii acestor 
sate, urmînd cu încredere 
cuvintul partidului, au început 
să-și făurească o viață nouă. 
Neștiutorii de carte au învățat 
să scrie și să citească. Unin- 
du-și pămînturile în mari gos
podării socialiste, colectiviștii 
se bucură ei înșiși de roadele 
muncii lor. Au trecut numai 
18 ani de cînd poporul nostru 
și-a luat soarta în propriile

mîini și în raionul Huși nu mai 
există nici un sat fără local de 
școală. !n sate ca Tălpigeni, 
Cănești, Porcișeni, Bagău, Tăie
tura, Bărboși, unde în trecut 
domnea întunericul și obscu
rantismul, există astăzi școli 
noi cu săli luminoase și labo
ratoare moderne, dotate cu tot 
materialul didactic necesar. 
Făcînd o socoteală, reiese că 
din 1944 și pînă astăzi, în raio
nul Huși s-a dat în folosință 
cîte o școală nouă la fiecare 4 
luni. In raion, în cele 435 
săli de clasă învață carte 
23 226 de elevi — fii ai 
oamenilor muncii (în 1938 
erau doar 9 762 școlari). Este 
un fapt deosebit de semnifica
tiv, care, asemenea unei oglinzi, 
reflectă măreția 
poporul nostru 
sub conducerea 
partidului.

(Luna aceasta 
folosință încă 3 școli de 8 ani).

vieri pe care 
și-o făurește 
înțeleaptă a

se mai dau în

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scìnteli tineretului" 
pentru regiunea Iași

trista 
lăsat-o

a stră-

„la de festivități a 
Lzinei mecanice Te-
Lajen. Ședința con
vocată avea la or- 
idinea de zi un sin
gur punct : dezba
terea cifrelor de 

plan pe anul 1963. Cei prezenți, 
muncitori, responsabili de bri
găzi, maiștri, ingineri, șefi 
secții și servicii au adus cu

de 
ei 

carnetele în care și-au notat cu 
grijă realizările obținute la fie
care loc de muncă. Adunate la 
un Ioc ele reprezintă bilanțul 
muncii pe cele 11 luni : planul 
producției globale a fost înde
plinit în proporție de 104,79 la 
sută, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii depășită cu 
5,27 la sută, economii prin redu
cerea prețului de cost în valoare 
de 501 000 lei și aproape 2 mi
lioane lei beneficii. Rezultate 
bune s-au obținut și în ce 
vește îmbunătățirea calității 
pa rațiilor.

„Principala preocupare a 
lectivului nostru, s-a 
referatul prezentat la 
dunăre, a constituit-o

Uzina noastră este profilată 
execute reparații capitale Ia 
gamă variată de utilaje 
liere :
Iii și pompe de abur pentru fo
raj, macarale și reductoare etc. 
De calitatea reparațiilor depinde 
în mare măsură buna funcțio
nare în exploatare a utilajelor, 
realizările petroliștilor. Faptul 
că în acest an s-a pus un ac
cent deosebit pe calitate a făcut 
ca reclamațiile venite din partea 
beneficiarilor să fie în continuă 
scădere. În lunile octombrie și 
noiembrie, de exemplu, uzina 
nu a primit nici o reclamație. 
Realizînd și în viitor numai lu
crări de calitate superioară, vom

patriei
, mai ieftin“, 

dezbatere a cifre-
; anul 1963 

faptul că planul 
anual la producția marfă a fost 
îndeplinit încă din ziua 
decembrie. Rezultatele 
au fost posibile datorită perfec
ționării procesului de producție, 
strădaniei cu care lucrează acest 
colectiv.

în anul 1963, se va executa 
în uzină un volum sporit de re
parații capitale la utilajele pe
troliere. Problema principală este 
ca toate lucrările să fie reali
zate la un înalt nivel calitativ. 
Toți cei care au luat cuvîntul,

muncitori, ingineri sau tehnicieni 
și-au exprimat convingerea că a- 
cest lucru se va putea realiza, 
îndeosebi pe seama mai bunei 
organizări a muncii, precum și 
prin însușirea și aplicarea unor 
noi procedee 
unor metode 
în planul de 
ganizatorice 
prevederi în

Arătînd că 
jele au intrat 
parație, fapt 
munca, tînărul 
secția montaj, 
anul viitor să 
calaj de 15 zile 
prelucrătoare și secția de 

Condiții există, arăta

tehnologice și a 
avansate de lucru, 
măsuri tehnico-or- 
au fost cuprinse 
acest sens.
în unele luni utila- 
cu întîrziere în le- 

care a îngreunat 
Ion Irimescu, din 
propunea ca în 
se asigure un de- 

între secțiile 
mou-

totul depinde de atenția cu 
care se va întocmi documenta
ția tehnică. Noi reparăm insta
lații de foraj 4 L.D. și alte 
tipuri. Cunoscînd faptul că la a- 
ceste utilaje schimbăm mai în
totdeauna și cuplajul pneumatic, 
ar fi bine ca încă de pe acum să 
se întocmească un plan de apro
vizionare care să asigure procu
rarea acestor piese. Avînd toate 
reperele la îndemînă noi am pu
tea reduce durata reparațiilor la 
aceste utilaje în medie cu peste 
20 de ore, ceea ce va asigura o 
productivitate sporită și o cali
tate superioară a reparațiilor.

— Întrucît și planul pe anul 
viitor prevede executarea unor

piese de schimb pentru turbinele 
de foraj — spunea tovarășul Ni- 
colae 1 iței, din secția prelucrări 
mecanice — propun ca serviciul 
nostru tehnic să întocmească din 
timp documentația de execuție 
pentru toate aceste repere. Mă 
gîndesc vă ar fi bine să se con
stituie un colectiv care, pe baza 
unui studiu profund, să elabore
ze cea mai potrivită metodologie 
de lucru, care să asigure execu
ția corectă, la un înalt grad de 
precizie, a reperelor respective.

Vorbitorii au arătat că în ce 
privește extinderea procedeelor

arătat 
această a- 
calitatea.

Miercuri la amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de 
la Praga, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Vir- 
gil Cazacu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Iași al P.M.R., Barbu Zaha- 
rescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., și Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R.S. Cehoslovacă.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Mihai Dalea, de membri 
ai C.C. al P.M.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Vladislav 
Plesek, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.S. Cehoslovace 
în R.P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Vacanța de iarnă a elevilor
Ministerul învățământului comunică:
Vacanța de iarnă a elevilor din școlile de cultură generală — 

cursuri de zi, școlile pedagogice și școlile de artă începe în 
ziua de 22 decembrie 1962, după ultima oră de curs și durează 
pînă în ziua de 10 ianuarie 1963, inclusiv.

Vacanța elevilor din școlile profesionale și tehnice este 
stabilită prin planurile de învățământ.

cea

DE LA MINISÎERCL ÎNVĂTĂMlNTULUI
Ministerul Invățămîntului face 

cunoscut că sesiunea de examene 
pentru studenții din anul 1 — 
cursuri fără frecvență (care au 
dat concurs de admitere în martie 
1962) de la universități, institute

pro-pedagogice și conservatoare, 
gramată pentru perioada 19 de
cembrie 1962 — 5 ianuarie 1963, 
se amină, urmînd a se ține între 
24 decembrie 1962 — 10 ianuarie 
1963 inclusiv.

Mulțe din propunerile care s-au făcut aici referă la o mai bună aprovizionare cu materiale... 
Avefi dreptate... Vezi, îmi dau acum seama cîte lucruri are încă de rezolvat serviciul nostru da 

aprovizionare (vorbește Vasile Bașa, șeful serviciului).

Aproape toate propunerile ce se fac merită să fie refinute. Inginerul 
Teodor Mușat scrie.

— Te-ai gîndit bine. Intr-adevăr așa stau lucrurile, hai, curaj I Ca întotdeauna, bătrînul maistru 
ajută și acum tinerii din secjie.

Nouă stație
Aviasan

In
unea 
sinfă 
direa 
jionar, bine utilat, pentru bolnavii 
care urmează să fie fransportafi în 
alte orașe ale fării sau care sînt 
în trecere, încăperi pentru per
sonalul navigant și de înfrefinere 
efc.

Această nouă unitate se adaugă 
celor 18 stafii Aviasan existente 
în fără.

comuna Ghimbav din regi- 
Brașov a fost dată în folo- 
o nouă stafie Aviasan. Clă- 
stafiei cuprinde un mic sla-

Mecanizarea în industria 
forestiera

La trecerea pădurilor în 
proprietatea statului nume
roasele societăți capitaliste, 
care au exploatat decenii în 
șir această mare bogăție a 
triei, nu au lăsat nici un 
de utilaje sau instalații 
mecanizare a lucrărilor 
exploatare a lemnului. în
ventarul făcut pe acele tim
puri figura că s-au găsit în în
treaga țară doar un număr de 
230 autovehicule și 140 re
morci auto, din care multe 
cu mențiunea „nefolosibil".

po
tei 
de 
de

in

La doborî tul arborilor și la 
alte operații, muncitorii folo
seau doar securea, joagărul și 
țapina.

Astăzi muncitorii forestieri 
au la dispoziția lor peste 2 400 
de fierăstraie mecanice, 1200 
de tractoare, mai mult de 
3 100 autovehicule, 1 200 re
morci, funiculare cu o lungi
me de peste 1 700 km, mai 
mult de 300 trolii și numeroa
se alte utilaje.

La biblioteca

Foto: I. CUCU

orașeneasca

(Agerpres)

7A e la începutul acestui an 
! y și pînă în prezent, în 

cartotecile bibliotecii o- 
rașului Petroșani au fost în
registrați un număr de 2 658 
cititori noi, care au citit în a- 
cest interval de timp 49 784 
cărți.

Biblioteca dispune în mo
mentul de față de un fond de 
peste 23 000 volume.

La răspindirea cărții în rîn- 
dul muncitorilor o contribuție 
deosebit de prețioasă o aduc 

de citit și 
de casă, 

activitatea

și cele 25 cercuri 
cele 15 biblioteci 
care-și desfășoară 
în raza orașului. .

I. CHIVAȘ 
tipograf



Deocamdată aici, la Fabrica 
„Bucuria copiilor“ din Capitală 
și în curînd în traista lui „Moș 

Gerilă“.Curs de inițiere muzicală 
pentru studenți Foto : AGERPRES

La căminul cultura!
in sente de iarnă

P
entru studen
ții Institutului 
politehnic din 

Galați, organizația 
U.T.M- și Asociația 

studenților au orga
nizat de curînd un 
curs de inițiere mu
zicală. Primul con
cert-lecție a avut 
tema „Muzica popu
lară, mijloc de in
spirație pentru com
pozitori“. La aceas
tă lecție au fost in-

vitați să-și dea con
cursul artiști de la 
Teatrul muzical și 
de la Filarmonica 
din Galați.

S-a bucurat de un 
succes deosebit „Ba
lada" de Ciprian 
Porumbescu, „Ro
manța“ de Sarasate, 
„Dansuri românești" 
de Bela Bartok in
terpretate la vioară 
de solistul Filar
monicii, Paul Ratz.

doua a 
lecție a 
muzica

Partea a 
concertului 
constituit-o 
din opere și opere
te. Soliștii Teatru
lui muzical au in
terpretat arii din 
opera „Carmen“ de 
Bizet și opereta 
„Vînt de libertate" 
de Dunaevski.

DRAGOESCU 
PUIU 

GĂVRUȘ CORNEL 
studenți

au apărut :
V. I. LENIN : Despre 
democrația socialistă 

sovietică

118 pag. 1, 80 lei.

Spectacole pentru oțelari

Elevii claselor a IX-a și a 
X-a de la Școala medie 
„Oțelul roșu“ au închi

nat recent un program artistic 
oțelarilor, laminatorilor frun
tași de la Uzina „Oțelul roșu“.

Au fost prezentate dansuri 
populare sovietice și romînești, 
cîntece și poezii închinate pa
triei și partidului. Orchestra

de mandoline a școlii a pre
zentat un scurt program de 
cîntece populare iar elevii 
clasei a X-a, piesa „Povestea 
cu șorțurile schimbate”.

Fruntașii uzinei au răsplătit 
cu aplauze spectacolul prezen
tat de elevi.

DOBRE PETRU 
elev

Culegerea cuprinde o serie de 
lucrări în care V. I. Lenin face 
o analiză teoretică fundamentată 
a dictaturii proletariatului și a 
democrației socialiste, arătînd deo
sebirea radicală dintre democrația 
socialistă și cea burgheză.

In „Sarcinile imediate ale Pu
terii Sovietice", în cuvîntarea rostită 
la primul congres al Internaționa
lei Comuniste, în prelegerea 
,,Despre stat" și în alte materiale 
care se află în volum, Lenin 
demască cu toată hotărîrea ipocri
zia democrației burgheze, scoate 
în evidență esența democrației 
socialiste, legătura indisolubilă 
dintre soviete și popor, măreața 
forță mobilizatoare a democrației 
socialiste în construcția socialis
mului.

venit iarna. Mai 
întîi i-au anunțat 
sosirea primii fulgi 
de zăpadă. Apoi 
gerul și vîntul as
pru, care aleargă 
nestingherit peste

cîmpie. Acum, la gospodăria co
lectivă e mai puțin de lucru. To
tuși, seara, pe tineri ai să-i în
tâlnești negreșit strînși laolaltă. 
Locul de întîlnire nu e altul de- 
cît căminul cultural. Aici, în 
fiecare seară, se organizează di
verse acțiuni cultural-educative, 
căminul cultural devenind o a- 
devărată universitate a satului. 
Acest lucru l-am constatat ci
tind și scrisorile corespondenți
lor noștri voluntari de la sate, 
împreună cu ei, să petrecem o 
seară la căminul cultural. Să 
pornim deci la drum...

★
Primul popas îl 

comuna Hida din 
din.

— Spectacolul a 
cîteva minute — ne anunță stu
dentul Ion Ilieș, corespondentul 
nostru voluntar. Astă seară 
loc faza comunală a festi
valului : „Cîntecul și j& 
cui“ organizat în cinstea 
aniversării Republicii noa
stre. Brigada artistică pre
zintă programul „Frumoa
sa mea țară, Republica 
populară“. în spectacolul 
respectiv e vorba și de co
muna Hida. Se vorbește 
despre munca neobosită a 
cetățefiilor din cele patru 
sate care și-au unit forțele 
marea lor gospodărie colectivă, 
despre transformările petrecute 
în viața satului în cei 15 ani 
de la proclamarea Republicii. 
Brigada artistică din satul Racăș 
a închinat programul său parti
dului, conducătorul încercat al 
poporului în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste. Cînte- 
cele, jocurile au fost îndelung a- 
plaudate de spectatori. Iar Aurel 
Păușan s-a dovedit și de data a- 
ceasta un bun recitator.

— M^ine seară vor fi mai 
mulți spectatori — ne spune Ion 
Ilieș la plecare. La cămin are 
loc conferința : „Cultura porum
bului". E o problemă care-i in
teresează pe toți colectiviștii.

vom face în 
raionul Hue-

început. de

împlinesc 18 ani. Pentru sărbă
toarea celor mai tineri cetățeni 
se fac intense pregătiri. Se al
cătuiesc programe artistice spe
ciale, se pregătesc cadouri, feli
citări. Mai acum cîteva zile s-a 
organizat o întîlnire cu acești ti
neri pe tema: „Unde-ți cauți 
fericirea**. A fost o discuție deo
sebit de interesantă. Mulți tineri 
au arătat ce au realizat ei pînă 
acum, ce doresc să facă în viitor. 
Fiecare dintre ei își avea bine 
stabilit drumul în viață.

★
— Dar să ne grăbim că începe 

lecția. Așa ne-a spus elevul Con
stantin Gheorghina din Oltenița.

' — E vorba, probabil, de o 
oră de curs la școala unde în
veți ?

— Nu! La școala colectiviști
lor de la gospodăria colectivă 
din localitate.

Ca la orice școală, și aici sînt 
mai multe clase. într-una învață 
cei de la cercul agrotehnic, iar 
în alta, zootehniștii. Profesori : 
inginerii agronomi Maria Voicu 
și Elena Gulan. Azi se predă a 
patra lecție. Lectorii vorbesc

aducem cîteva echipe care să a- 
jute pe tinerii săteni în cunoa
șterea unor discipline sportive, 
întrecerile au început. Oaspeții, 
urmăresc nu victoriile lor, ci să 
învețe pe tinerii colectiviști să 
joace șah, tenis de masă. După 
cîtva timp mulți dintre specta
tori își încearcă și ei forțele. 
Sportivii din Buzău se dovedesc 
a fi și buni instructori. Abia spre 
seară întrecerile sportive au luat 
sfîrșit. în acea zi, elevii Centru
lui școlar din Buzău au înregi
strat o frumoasă victorie. Un 
mare număr de tineri colectiviști 
au îndrăgit sportul, au început 
să-l practice. Și pentru ca vic
toria să fie 
pus să vină 
comună.

deplină, și-au pro
mai des în această

★

ir
Iată-ne acum străbătând me

leagurile Țării Oașului împreună 
cu corespondentul nostru volun
tar Iuliu Ciarnău. Trecem pe la 
biblioteci și cămine culturale, 
asistăm la programe artistice le
gate de preocupările oșenilor în 
această perioadă, 
tul

in

Oamenii 
își cunosc puterile
(Urmare din pag I)

și metodelor avansate de lucru 
s-au obținut o seamă de succe
se. S-a introdus și se folosește 
cu rezultate bune craițuirea arc- 
aer. Prin aplicarea metodei croi
rii combinate cu ajutorul șa
bloanelor s-au economisit peste 
20 de tone de metal. Electro
metalizarea constituie procedeul 
modern prin care s-au recondi
ționat o serie dc axe de pompe, 
ceea cc a dus la economii de 
materiale și manoperă. Anul a- 
cesta s-a folosit cu mult succes 
și forjarea în matrițe. Pentru a 
asigura și în anul viitor îmbună
tățirea continuă a calității repa
rațiilor, realizarea de cît mai 
multe economii, s-a stabilit ex
tinderea aplicării acestor metode 
și procedee moderne.

Se va îmbunătăți tehnologia de 
fabricație a armăturilor pivot de 
6,5/8, 8 și 10 țoii prin adaptarea 
unor tipuri de matrițe care să 
înlocuiască forjarea liberă. Buc
șele de reazim se vor confecțio
na prin forjare pe dorn, înlo- 
cuindu-se astfel complet prelu
crarea prin așchiere. Kecondițio- 
narea prin electrometalizare se 
va aplica și la axele pentru re
dactoare. Se prevede, de 
nea, aplicarea metodei
condiționare A roților dințate 
prin folosirea danturării corija
te. Cum este și firesc, aplicarea 
acestor măsuri va contribui
mod 
țirea 
țului

a seme-* 
de re-

în 
substanțial la îmbunătă- 

calității, la reducerea pre
de cost.

Planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice s-a îmbogățit cu 
multe propuneri valoroase făcute 
în adunarea de dezbatere a sar
cinilor de plan pe anul viitor.

Tînărul Ion Olteanu, din sec
ția montaj, arăta că există po
sibilitatea ca o serie de piese să 
fie recondiționate prin cromare 
dură, procedeu tehnic care ar 
duce la economisirea unor însem
nate cantități de metal.

Tovarășul Vasile Treșer, mais
tru la secția forje, a propus ca 
debitarea materialelor să se facă 
la circulare și nu prin retezare 
la cald, cum se face în prezent, 
asigurîndu-se în acest fel o mai 
bună gospodărire a metalului.

— Electrometalizarea este un 
procedeu nou pe care noi l-am 
aplicat cu succes, ceea ce a dus 
la îmbunătățirea calității piese
lor recondiționate — arăta to
varășul inginer Lazăr Noe, șeful 
serviciului tehnologic. în acest 
scop noi am primit sprijin din 
partea institutului de specialitate 
din cadrul Academiei R.P.R. Va 
trebui să dezvoltăm această ' co
laborare care să ne asigure și pe 
mai departe perfecționarea unor 
metode de muncă, introducerea 
unor procedee tehnice noi.

Cu prilejul dezbaterilor s-au 
făcut și alte propuneri, menite 
să asigure condiții optime pen
tru bunul mers al producției în 
anul viitor. Ele se referă îndeo
sebi la îmbunătățirea calității 
reparațiilor, la mai buna orga
nizare a muncii, la reducerea 
prețului de cost.

In ajutorul celor care 
urmează cursurile 

serale de partid anul II 
pentru sate

336 pag. 4,60 lei.

O nouă scrisoare, o nouă invi
tație.

— Veniți și la Valea Călugă
rească ne invită Constantin Roș
ea. Are loc o conferință foarte 
interesantă : „Drepturile și în
datoririle cetățenilor din R.P.R.“. 
Vor participa numai tineri, mai 
precis cei care în luna aceasta

a 1 nisnuii :
■ 1

clar, pe înțelesul tuturor, folo
sind exemple cunoscute și trăite 
de cursanți. După predare, dis
cuțiile devin foarte aprinse. 
Stan Bărăscu — șef de brigadă, 
Maria Apucau, Marin Buhuniță 
au pus întrebări, la care fiecare 
colectivist are un răspuns de dat, 
are de făcut o remarcă privind 
felul cum au muncit ei și ce re
zultate au obținut.

★

în comuna Gherățeni din ra
ionul Buzău am rămas puțin 
dezorientați. Unde, să mergem 
mai întîi ? La cămin unde a- 
veau loc întreceri de șah, tenis 
de masă, sau pe terenul de sport 
la volei. Tinerii din Gherășeni 
au primit azi vizita a 60 de e- 
levi de la Centrul școlar agricol 
din Buzău. Scopul ni-l spune 
Nicolae Tudor, președintele a- 
sociației sportive de la această 
școală : „De cîteva zile au în
ceput întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a 
tă comună 
merge mai

tineretului, 
activitatea 

slab. Ne-am

în aceas- 
sportivă 

gîndit să

In curînd un nou spectacol! O imagine de la o repetiție a Ansamblului de cîntece și dansuri al 
Sfatului popular al regiunii Maramureș.

Coresponden- 
se oprește tot mai des asu

pra transformărilor petre
cute în acest colț de țară. 
Cîte biblioteci erau înain
te în raionul Negrești ? A 
scotocit multe arhive dar 
n-a găsit răspuns la acea
stă întrebare. De unde să 
afli, dacă nu existau? 
Acum sînt 9 biblioteci co
munale, 11 sătești, și una 
raională, iar cei peste 
11 000 de cititori au îm

prumutat în acest an peste 
82 000 volume. Numai în comu
na Livada sînt 1 050 cititori, a- 
proape toți cetățenii comunei, 
în fiecare seară, la. căminele cul
turale din acest raion se organi
zează conferințe pe teme agri
cole și de știință, seri de poezie, 
recenzii, programe artistice.

— Și pentru că a venit vorba 
de artiștii amatori — ne între
rupe corespondentul — în raion 
sînt 15 brigăzi artistice de agi
tație, 19 formații de cor, 31 e- 
chipe de teatru, 37 formații de 
dansuri, la care participă peste 
2 200 de tineri.

★
La Rașca am asistat la piesa 

de teatru „O să fie nuntă mare'1, 
la Botorei am ascultat conferin
ța „Cultura porumbului“,, la 
Bixad am văzut o horă țărăneas
că, iar la Drăgușeni... n-am mai 
avut loc să intrăm la cinemato- 
graf.

— Sînt 14 cinematografe a- 
cum în raionul nostru — ține 
să precizeze corespondentul.

★
Să facem însă un scurt popas 

și în Țara Moților, mai precis în 
comuna Neagra. Mergem cu 
loan Burtz, directorul căminului 
cultural, la cercul de citit, 
condus de tânăra profesoară Flo
rentina Cioană. Fetele torc, bă
ieții frunzăresc reviste și ziare. 
Mai întîi se face o informare po
litică asupra situației interna
ționale, apoi se citește din bro
șura „Asigurarea, bazei furajere, 
factor important în creșterea 
animalelor**. Ca întotdeauna, a 
fost o seară plăcută, instructivă.

★
împreună cu activistul cultu

ral Ion Coțoi am participat, în 
comuna Sepreuș din raionul Criș 
la o „Joie a tineretului" deose
bit de interesantă; cu Dumitru 
Ozunu am vizionat primul film 
prezentat la cinematograful din 
satul Călinești, raionul Sighet 
(al 16-lea cinematograf din ra
ion) ; cu Dumitraș Decu am as
cultat în comuna Casimcea din 
raionul Hîrșova, jurnalul vorbit 
„Tinerețea Cornsomolului“ și o 
seară de poezie.

★
Dar călătoria noastră nu te 

oprește la sfîrșitul acestor rîn- 
duri, căci pe masă mai sînt încă 
multe scrisori care vorbesc des
pre activitatea cultural-educati
vă multilaterală ce se desfă
șoară la sate în aceste zile de 
iarnă.

■
 i e împlinesc astăzi

i 44 de ani din ziua 
cînd a avut loc 
puternica mani
festație a munci
torilor din Bucu
rești, care cereau 

pace, pîine și libertate, mani
festație întîmpinată cu gloanțe, 
scăldată în sîngele sutelor de 
oameni ai muncii uciși sau ră
niți în Piața Teatrului Națio
nal. Acest odios masacru, pus 
la cale de regimul burghezo- 
moșieresc, urmărea să înăbușe 
prin teroare lupta clasei mun
citoare.

Romînia, care fusese arun
cată de clasele exploatatoare 
în războiul imperialist, se afla 
în acea perioadă într-o 
situație dezastruoasă. Econo
mia era paralizată. Foametea, 
bolile, șomajul bîntuiau cu 
furie în rîndurile populației 
muncitoare de la orașe și sate.

In aceste condiții, se inten
sifică tot mai mult lupta de 
clasă a muncitorilor și țăra
nilor muncitori împotriva sîn- 
gerosuiui și putredului regim 
burghczo-moșieresc.

Luptele muncitorești dc la 
13 Decembrie 1918 au constituit 
o expresie a radicalizării ma
selor, însuflețite de exemplul 
Marii Revoluții Socialiste din

Octombrie. Aceste lupte, ală
turi de întreg valul de de
monstrații, greve, de mari ac
țiuni de clasă care au culmi
nat cu greva generală din 
1920, au scos în relief capaci
tatea de luptă revoluționară a 
proletariatului din țara noa
stră, orientarea tot mai hotărî- 
tă a maselor muncitoare spre 
ideile marxism-leninismului.

în focul acestor lupte s-a 
plămădit Partidul Comunist 
din Romînia, partidul leninist 
al clasei muncitoare, înființat 
la 8 mai 1921. Sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, po
porul nostru a răsturnat de 
la putere clasele exploatatoa
re, a instaurat regimul de 
democrație populară și a do- 
bîndit însemnate succese în 
opera dc construire a socia
lismului. în prezent, in țara 
noastră socialismul a învins 
definitiv la orașe și la sate.

Tradițiile luptei revolu
ționare a clasei muncitoare 
împotriva asupririi capitaliste 
constituie o pildă vie de pa
triotism pentru întreg poporul 
și tineretul nostru care, sub 
conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
muncește și luptă cu entuziasm 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noastră«

:
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Imediat după evenimentele de la 13 Decembrie 1918 a fost 
răspîndit în mase acest manifest care cerea pedepsirea au
torilor măcelului din Piața Teatrului Național, eliberarea 
muncitorilor arestați. Manifestul chema, de asemenea, la în- 

făptuirea grevei generale.

Comemorind, evenimentele de la 13 Decembrie 1918, ziarul 
„Socialismul“, organ al Partidului Comunist din Romînia, che
ma pe muncitori la luptă pentru răzbunarea fraților lor asa
sinați mișelește din ordinul guvernului burghezo-moșieresc.

Dezvoltarea rețelei transportului în comun
Anul acesta, Sfatul popular 

al orașului Oradea a cheltuit 
peste 3 500 000 lei pentru îm
bunătățirea condițiilor de tran
sport în comun, prin dotarea 
cu noi tramvaie și autobuze, 
repararea și construirea de 
noi linii.

în anii puterii populare re
țeaua transportului în co
mun a luat în această parte 
a țării o largă dezvoltare. Au 
fost construite linii de tram

vai care leagă centrul orașu
lui Oradea de cartierele mun
citorești. Numărul tramvaie
lor s-a mărit numai în ultimii 
5 ani de 4 ori, iar al autobu
zelor și autoturismelor got’ax 
de 10 ori. Totodată cele mai 
îndepărtate cătune din raioa
nele de munte : Beiuș, Aleșd, 
Gurahonț, Șimleu au acum 
legături directe cu centrul de 
regiune.

(Agerpres)

MIRACOLUL: LUPILOR — cine
mascop rulează Ia cinematografele 
Republica, Elena Pavel, Alex. 
Sahia, 23 August, Floreasca, G. 
Coșbuc. PREȘEDINTELE — CEN
TRU ÎNAINTAȘ rulează la cine
matografele Magheru, București,

1 Mai, Libertății. HAMLET ru
lează la cinematografele I. C. 
Frimu, 8 Martie. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop 
(ambele serii) : Victoria. MOAR
TEA IN INSULA DE ZAHĂR — 
cinemascop : Lumina, Gh. Doja, 
Arta. CHERMESA: Central, 16 
Februarie. PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE: Timpuri Noi.
DUELUL N-A AVUT LOC rulează 
la cinematograful M. Gorki. 
MISTERUL CELOR DOI DOMNI 
,,N“ : înfrățirea între popoare, 
Cultural. GOLFUL URȘILOR ALBI 
rulează la cinematograful Alex. 
Popov. TINTIN ȘI MISTERUL „LI
NEI DE AUR“ : Grivița. CERUL 
BALTICII rulează la cinematogra

valuînd forjele ar- 
iștice angajate în 

‘.'adifionala și mult 
jteptata competifie 
ienală, purtătoare a 

.umelui celui mai 
mare dramaturg al

poporului romîn, Ion Luca Can
giale, ziarele au scris despre cele 
33 000 de spectacole de teatru 
desfășurate în întreaga jară în- 
tr-un grandios simultan al arfei 
amatoare. întrunind aleșii aleșilor 
dintre care, după douăsprezece 
zile de întrecere, vor fi selecțio
nați laureafii festivalului, faza re
publicană ce se desfășoară în a- 
ceste zile la București conturează 
un activ prodigios : 11 600 cercuri 
dramatice (cu 1 500 mai mult ca 
acum doi ani), 500 formafii de 
teatru de păpuși, 154 colective de 
montaje literare și 25 000 de re
citatori și cititori artistici. E un 
palmares artistic cu adevărat gi
gantic, și dacă îi stabilim forja 
numai prin cei peste 6 500 000 oe 
spectatori întruniți pînă acum în 
toată țara, înțelegem măcar can
titativ marea forță de cuprindere 
a arfei amatoare aflată în țara 
noastră într-o impetuoasă dezvol
tare.

Dar, dintre cei o sută șaizeci 
de mii de artiști angajați în ma
rea competiție bienală, și dintre 
cei 6 500 000 de spectatori, eu 
vreau să scriu despre cei 30 de 
maramureșeni de la Căminul cul
tural din Groșii de sub Munte, 
raionul Lăpuș, care au prezentat 
luni dimineața în sala C.C.S. mon
tajul literar-muzical „La poalele 
muntelui" ; și despre cele cîteva

zeci de spectatori, prezenți în sală 
în ciuda orei matinale cam nepo
trivită pentru urmărirea unui spec
tacol. Dar, pentru un spectacol cu 
adevărat bun, nu există nicioa'ată 
timp prost. Cei ce au avut feri
cirea să urmărească evoluția ma
ramureșenilor pe scena concursu
lui, au răsplătit cu aplauze dar
nice, pline de frenezie, excepțio
nalul program al tinerilor colecti- 
viști-artiști amatori . din Groșii 
de sub Munte. Rareori mi-a fost 
dat să văd o scenă degajînd aîta 
tinerețe și prospețime, atîta forță 
de sugestie, atîta putere de a 
emoționa și de a convinge. Ta
bloul pictural — imaginea satului 
maramureșan străjuit de munți 
înalți, cu văi mănoase, cu că
suțe de zid, acoperite cu țiglă, cu 
livezi, drumuri bătătorite și stîlpi 
de lumină electrică. Totul ar fi ră
mas însă o simplă pînză bogat 
colorată dacă scena n-ar fi găz
duit în fața decorului, grupul ce
lor 30 de artiști amatori, evoluînd 
în fața publicului bucureșfean cu 
o degajare demnă de invidiat de 
orice artist profesionist. Fetele a- 
veau părul negru împletit în co
sițe bogate, lăsate să cadă pe 
piepfii bombați ai bundițelor pe 
care înfloriseră parcă toate gră
dinile Maramureșului. Purtau 
băsmăluțe roșii brodate cu flori 
multicolore, fote negre încărcate 
cu ornamente naționale, căzînd 
peste fustele albe ca zăpada. Flă
căii falnici păreau și mai chipeși 
împodobiți cu pălăriile lor negre, 
cu calota bombată, cu borurile în
guste, străjuite de evantaiul parcă 
fosforescent din pene de păun, le
gat Ia bentița cusută din mărgele

însemnări de la finala celui de-al 111-lea Festival 

de teatru de amatori „1. L. Caragiale“

multicolore. Cehov spunea cîna- 
va : „omul trebuie să aibă totul 
frumos : și chipul, și vestmîntul, și 
sufletul“. Chipurile acestor tineri, 
degajînd prospețime și sănătate 
puteau inspira penelul celor mai 
pretențioși pictori. Vestmintele lor 
ar onora vitrinele celor mai se
lecte galerii etnografice sau de 
artă populară. Sufletul —• tocmai 
sufletul lor era cel ce dădea su
premă podoabă chipurilor și veșt
mintelor. Ascultați—i :

La poalele muntelui 
Pe apa Țibleșului
Mi se-ntinde mîndru sat, 
Printre dealuri presărat, 
Sat ivit din moși strămoși 
Și știut că-i zice Groși,

E cartea lor de vizită. Coborîți 
din Măramu' au venit să-și des
chidă inimile în fața Bucureșfiului. 
O fac în versuri, și în cîntec, după 
aranjamentul poetic al unui versi
ficator de incontestabil talent, Ste- 
lian Filip, care a știut să culeagă 
și să lege cu măiestrie din fol
clorul maramureșan cele mai fru
moase podoabe :

Spune, Țibleș, spune 
Cînt de vremuri bune 
Că la noi în sat...
Crește adevărul

Rămuros ca mărul
Crește bunăstarea
Limpede ca zarea

Au între 14 și 30 de ani : 28 
din treizeci sînt utemiști. Toți '■—

greu, de trudă și suferințe, mai 
mult din povestirile părinților și 
ale moșilor. Și fofuși urăsc acest 
trecut din adîncul ființei lor,

Brigadierul NICOLAE POP

colectiviști în gospodăria comu
nă, abia de un an înființată în 
Groșii de sub Munte sub numele 
de „7 Noiembrie“. Cunosc trecutul

Mulgătoarea SILVIA SUCIU
Desene de SILVIAN

N-a fost așa de cînd ne știm 
pe-aici...

Era un sat pierdut prin văi de 
munte

Și rupți de truda, ne-nscriam de 
mici

Ca pe-un răboj, durerile pe 
frunte...

Frunzulița fagului
Greu i-a fost groșanului
Prin desișul codrului
Prin bătaia vîntului...

Cîntecul maramureșenilor e isto
ria întregii lor vieți. Un fel de 
monogratie In versuri a satului lor, 
un sat ca atîtea mii de sate de pe 
plaiurile romînești în care astăzi 
înflorește o viață nouă.

...Chiuiți voi brazi, 
Cîntecul de azi I 
Că mai sus de școală, 
După chibzuială,
Ne-am clădit cămin, 
Unde cei ce vin
Sînt școlari mai mari,
Harnici gospodari,
Că aici învață
Rost de nouă viață
Slova frumuseții
Pe măsura vieții...

Ei își cîntă mulțumirea fierbinte 
adresată partidului, își cîntă fie
care nouă cucerire, construcția 
școlii, consolidarea colectivei, 
înălțarea unor grajduri noi („Pe 
imaș, de vale, ce se vede-n cale? 
/ Grajduri luminoase, pentru vaci 
frumoase / Și către fîneață, ce ră- 
sare-n fata l / Un saivan de oi, 
construit de noi...“)

Corul se îmbină cu recitarea, 
cîntecul cu proza, versul cu na
rațiunea, un dialog continuu între 
grupuri de fete și băieți, punctat 
de scurte monologuri avîntate.

In mai puțin ele o jumătate de 
ceas, cît durează montajul lite
rar muzical al groșenilor, sala e 
deplin cucerită. Aplauzele răsplă
tesc cu căldură talentul tinerilor 
artiști.

In culise, s-au mutat aproape 
toți spectatorii. Vor să-i cunoască 
mai îndeaproape, să-i felicite, să-i 
laude, să le vorbească maramu
reșenilor. Au și aici, ca și în 
degajarea de pe scenă, un pas 
mîndru, sprinten, o privire des
chisă, sinceră, un zîmbet cald, 
prietenesc. Pe cîțiva din ei îi cu
noșteam. lafă-1 pe Ion Pop, di
rectorul căminului cultural din 
Groși. Abia a trecut prinfr-o pu
ternică emoție. Acum zîmbește 
ușurat, cu voioșie. Ai lui, au plă
cut. Și' aici, la București, la fel 
ca în satele raionului Lăpuș, unde 
au cîștigat inimile colectiviștilor 
cu versul și cîntecul lor. Sau iat-o 
pe Silvia Suciu. mulgătoare, tî- 
nără colectivistă. E radioasă. Da, 
cuvîntul e intenționat folosit. Oa
menii aceștia prin demnitatea lor 
au ridicat vechile îndeletniciri ță
rănești, denigrate și înjosite de 
fosta orînduire, la rangul celor 
mai de cinste ocupații. Silvia se 
recomandă : mulgătoare, rostind 
cuvîntul ca pe un titlu onorific. 
Brigadierul Nicolae Pop, secretar 
al comitetului comunal U.T.M. are 
numai 22 de ani. Cîntă, joacă cum 
puțini știu s-o facă, dar în co
lectivă muncește cu strășnicie.

li felicităm din inimă pe tinerii 
maramureșeni, convinși să ne vom 
revedea și în finalele festivaluri
lor următoare.

IOAN GRIGORESCU

ful Constantin David. MAGISTRA
TUL rulează la cinematografele 
V. Roaită, Flacăra, Miorița. FAN
TOMELE DIN SPESSART : Unirea. 
NU VREAU SĂ MĂ ÎNSOR ru
lează la cinematograful T. .Vladi- 
mirescu. PETRE CEL ISTEȚ: 
Munca. FATA CU CARE AM 
FOST PRIETEN — cinemascop : 
Popular, Drumul Serii, 16 Februa
rie. ÎNVIEREA (ambele serii): 
Moșilor. ALIBIUL NU AJUNGE 
rulează la cinematograful Donca 
Simo. OAMENI ȘI FIARE (ambele 
serii): Ilie Pintilie. VÎRSTA DE 
AUR A COMEDIEI - CÎND CO
MEDIA ERA REGE : 8 Mai. RĂ
TĂCIRILE DRAGOSTEI : Volga. 
VÎRSTA DRAGOSTEI : Luceafă
rul. CELEBRUL 702 rulează’ la 
cinema togralul G. Bacovia. VARĂ 
ROMANTICĂ rulează la cinema
tograful Olga Bancic. CARTOU- 
CHE — cinemascop : 30 Decem
brie. FLĂCĂRI ȘI FLORI : Aurel 
Vlaicu. ACORD FINAL. B. De- 
lavrancea.

Televiziune
JOI 13 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,15 
Pentru tineretul școlar : Pagini 
ilustrate din opera lui. Maxim 
Gorki — emisiune realizată cu 
concursul Arhivei Naționale de 
Filme. 20,15 ACTUALITATEA 
CULTURAL-ARTISTICĂ. 21,35 Mu
zică ușoară instrumentală. Cîntă 
formația condusă de Sile Vișan. 
In încheiere: Buletin de știri.



„SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ ACTUALĂ Șl POLITICA EXTERNĂ A UNIUNII SOVIETICE"
MOSCOVA 12 (Agerpres).— 

TASS transmite :
în raportul „Situația inter

națională actuală și politica 
externă a Uniunii Sovietice" 
prezentat de N. S. Hrușciov 
la sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. se arată că în a- 
ceastă perioadă rezultatul 
principal al activității guver
nului sovietic și guvernelor 
celorlalte țări socialiste în do
meniul politicii externe, rezul
tatul luptei tuturor forțelor 
iubitoare de pace constă în a-

Telul nostru este pacea, creația,

comunismul
Toate gîndurile noastre —a 

spus N. S. Hrușciov — sînt 
îndreptate spre creație și nu
mai spre creație, spre cons
truirea comunismului. Aceste 
țeluri nobile ale partidului și 
poporului sovietic au fost de
monstrate încă o dată de Ple
nara din noiembrie a C.C. al 
P.C.U.S.

N. S. Hrușciov a arătat că 
industria Uniunii Sovietice, 
a îndeplinit planul pe primii 
patru ani ai septenalului la 
producția globală în propor
ție de 104,5 la sută, iar cre
șterea totală a producției ei 
globale în această perioadă va 
fi de 45 la sută. Cu toate că 
într-o serie de regiuni au fost 
condiții climaterice nefavora
bile, producția de cereale a 
fost în 1962 de 9 miliarde de 
puduri față de 5 miliarde de 
puduri în anul 1953.

Țara noastră pășește eu în
credere pe calea progresului 
economic și cultural. Dar noi. 
a spus N. S. Hrușciov, nu pu
tem să nu ținem seama de 
faptul' că forțele agresive im
perialiste intensifică tot mai 
mult cursa înarmărilor, că ele 
au înconjurat țara noastră cu 
un- inel de baze militare și se 
lăudă eu planurile lor militare 
de a ataca Uniunea Sovietică, 
țările socialiste.

Oamenii Sovietici au muncit 
bine pentru a crea cele mai 
perfecționate și cele mai pu
ternice mijloace de apărare — 
bombele atomică și cu hidro
gen, precum și arma rachetă, 
inclusiv rachete balistice in
tercontinentale și rachete glo
bale. Am creat aceste mijloa
ce care sînt cele mai bune 
din lume și deținem o cantitate 
suficientă de asemenea mij
loace pentru a răspunde la lo
vitura dușmanilor noștri prin- 
tr-o lovitură distrugătoare ful
gerătoare care ar transforma 
în praf și pulbere și bazele 
îndreDtate împotriva noastră, 
oriunde s-ar afla ele, și uzine
le care fabrică arme pentru 
forțele armate ale agresorului.

Lichidarea crizei din regiunea

Mării Caraibilor —

o mare victorie a politicii păcii
Caracterizînd lichidarea cri

zei în regiunea Mării Caraibi
lor ca o victorie importantă a 
politicii păcii, N. S. Hrușciov 
a reamintit cum s-a dezvoltat 
revoluția cubană și în ce mod 
s-au statornicit relațiile Uni
unii Sovietice cu Cuba. Revo
luția din Cuba — a spus N. S. 
Hrușciov — a fost o revoluție 
a oamenilor muncii și pentru 
oamenii muncii.

■N. S. Hrușciov a caracteri
zat politica S.U.A. față de 
Cuba drept <> politică deșăn
țată, reacționară. Asumîndu-și 
funcții jandarmerești, forțele 
reacționare din S.U.A. au hotă- 
rît să pășească pe calea înă
bușirii prin forța armelor a re
voluției cubane. Cu alte cu
vinte, au vrut să-și aroge drep
tul de a exporta contrarevolu
ția.

Incercînd să-și justifice ac
țiunile agresive, reacțiunea a- 
mericană susține că criza din 
regiunea Mării Caraibilor ar fi 
izbucnit din cauza Cubei, a- 
dăugînd că este vinovată și 
Uniunea Sovietică care a tran
sportat acolo rachete și avi
oane de bombardament de tip 
„IL-28“. Dar Uniunea Sovietică 
a transportat în Cuba arme la 
cererea guvernului cuban pen
tru ca ele să fie folosite ca 
mijloc de înfrînare a agreso
rilor și nu ca un mijloc de 
atac. Obiectivul nosțru era nu
mai, apărarea Cubei.

N, S. Hrușciov a ironizat a- 
firmațiile că U.R.S.S- ar fi pus 
ochii pe Cuba ca bazs de a- 
tac pentru o invazie pe conti
nentul american — în S.U.A. 
sau în țările Americii Latine. 
Dacă am fi vrut să începem un 
război împotriva S.U.A., nu am 
fi acceptat să demontăm ra
chetele instalate în Cuba, care 
erau pregătite de lansare, de 
luptă, ci am fi făcut uz de ele. 
Dar noi n-am făcut acest lu
cru pentru că nu urmăream 
aceste scopuri.

Așadar, toate afirmațiile că 
Cuba ar fi fost transformată 
într-o bază pentru ofensivă 
împotriva Statelor Unite ale 
Americii constituie o născocire 
dușmănoasă. Scopul acestor 
scorniri este de a camufla pla
nurile: de. agresiune împotriva 
Cup.eȚ 

ceea că agresiunea împotriva 
Cubei pregătită de cercu
rile imperialiste agresive din 
S.U.A., a fost preîntâmpinată. 
Primejdia directă a unui 
război termonuclear mondial, 
ivită în legătură cu criza din 
regiunea Mării Caraibilor, a 
fost înlăturată. Evenimentele 
au confirmat că forțele care 
luptă pentru pace sînt în stare 
să înlăture cele mai periculoa
se crize internaționale, să-i 
frîneze pe agresorii imperia
liști.

Militariștilor N.A.T.O. le 
place să flecărească despre 
„echilibrul fricii", despre „e- 
chilibrul forțelor de repre
siune” și chiar despre „echi
librul forțelor terorii" ca des
pre un factor în stare să ga
ranteze pacea pe pămînt. Dar 
este oare rezonabil să nădăj- 
duiești într-o pace stabilită pe 
o asemenea bază? Dacă stai 
să te gîndești, în momentul 
de față lumea trăiește, expri- 
mîndu-ne plastic, pe un de
pozit de armament minat plin 
de arme termonucleare.

In zilele noastre omenirea 
are o singură alternativă : 
coexistența pașnică sau un 
război distrugător. Dar catas
trofa militară nu este nece
sară nici unui popor. Rămîne o 
singură cale : coexistența paș
nică. Iar aceasta înseamnă re
nunțarea la războaie între sta
te ca mijloc de rezolvare a 
problemelor internaționale li
tigioase, soluționarea lor pe 
calea tratativelor.

Orientării Uniunii Sovieti
ce și a celorlalte țări socia
liste spre coexistența pașnică 
și soluționarea pe cale pașni
că a problemelor internaționa
le i se opune o altă orientare 
— orientarea spre menținerea 
„războiului rece" și intensifi
carea încordării internaționale 
promovată de cercurile agre
sive ale imperialismului. Toc
mai din vina acestora iau 
naștere crizele care agravează 
situația internațională și îm
ping omenirea spre prăpastia 
războiului mondial — a spus 
vorbitorul.

Devine tot mai evident că 
focarele de agresiune cre
ate de imperialiști conțin scìn
te! care pot aprinde flacăra 
unui război racheto-nuclear 
general.

Forțele agresive ale imperia
lismului creează centre de în
cordare internațională care pot 
avea consecințe periculoase 
pentru omenire. Punctul cel 
mai înalt al acestei încordări 
a fost criza din regiunea Mă
rii Caraibilor.

In continuare N. S. Hrușciov 
a amintit cum au evoluat eve
nimentele în regiunea Mării 
Caraibilor, evenimente care au 
confirmat existența unei ame
nințări la adresa Cubei.

In aceste condiții, dacă una 
sau alta din părți nu ar fi 
manifestat reținere, nu ar fi 
făcut tot ce era necesar pentru 
preîntâmpinarea evoluției spre 
război, ar fi urmat o explozie 
cu consecințe ireparabile.

Referindu-se la coresponden
ța sa cu președintele Kennedy 
în zilele crizei din zona Mă
rii Caraibilor, N. S. Hrușciov a 
constatat că a fost realizată o 
înțelegere reciproc acceptabilă 
care a însemnat victoria rați
unii, succesul cauzei păcii. Pre
ședintele a declarat cît se poate 
de precis, — și acest lucru este 
cunoscut întregii lumi, — că 
S.U.A. nu vor săvîrși un atac 
împotriva Cubei și vor reține 
și pe aliații lor de la aseme
nea acțiuni. Dar tocmai pentru 
aceasta trimisesem arme în 
Cuba, pentru a preîntâmpina 
o agresiune împotriva ei! De 
aceea, guvernul sovietic și-a 
reafirmat consimțămîntul de 
a evacua rachetele balistice 
din Cuba.

In același timp, a adăugat 
N. S. Hrușciov — căutând să 
accelerăm reglementarea cri
zei din Marea Caraibilor, am 
fost de acord să retragem din 
Cuba în decurs de o lună, a- 
vioanele sovietice de tip „IL- 
28“, deși ele sînt învechite ca 
bombardiere. Pînă la 7 decem
brie, aceste avioane au și fost 
retrase din Cuba.

N. S. Hrușciov a declarat : 
In prezent există premise fa
vorabile pentru lichidarea cri
zei periculoase care s-a creat 
în regiunea Mării Caraibilor. 
Acum este necesar să se ducă 
la bun sfîrșit tratativele, să se 
consfințească înțelegerea reali
zată în urma schimbului de 
mesaje între guvernul Uniunii 
Sovietice și guvernul S.U.A. și 
să se întărească această în
țelegere prin autoritatea Or
ganizației Națiunilor Unite.

Guvernul sovietic este în
credințat că nu este în inte
resul păcii să se întârzie cu 
încheierea i glementării crizei 
în regiunea Mării Caraibilor,

Raportul prezentat de N. S. Hrușciov
la sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.

și noi sperăm că și guvernul 
Statelor Unite înțelege acest 
lucru.

N. S. Hrușciov a expus 
unele rezultate ale normali
zării în curs a situației lega
te de Cuba.

In primul rînd s-a reușit să 
se preîntâmpine invazia care 
amenința de la o zi la alta Re
publica Cuba și, prin urma
re, să se împiedice o ciocnire 
armată. S-a reușit să se înlă
ture criza care amenința cu 
un război termonuclear gene
ral.

în al doilea rînd, Statele 
Unite ale Americii și-au asu 
mat în fața întregii lumi obli
gația publică de a nu ataca 
Republica Cuba și de a reține 
și pe aliații lor de la aceasta.

In al treilea rînd, cei mai 
înrăiți imperialiști care urmă
reau să înceapă, pornind de 
la Cuba, un război mondial 
termonuclear, nu au putut 
face acest lucru. Uniunea So
vietică, forțele păcii și socia
lismului au demonstrat că ele 
sînt în stare să impună pacea 
adepților războiului.

Răspunzînd la întrebarea 
care parte a învins, cine a 
cîștigat, N. S. Hrușciov a spus 
că a cîștigat rațiunea, a cîști
gat cauza păcii și securității 
popoarelor. în urma concesii
lor reciproce și compromisului 
s-a obținut o înțelegere care 
a permis să se lichideze încor
darea primejdioasă, să se nor
malizeze situația.

Unii afirmă — a spus N. S. 
Hrușciov — că Statele Unite 
ne-ar fi constrîns să cedăm 
în unele privințe. Dacă se 
pornește de la acest criteriu, 
acești oameni ar fi trebuit să 
spună că și Statele Unite au 
fost nevoite să cedeze. Rezol
varea problemelor litigioase 
dintre state fără război, pe 
cale pașnică, reprezintă tocmai 
politica coexistenței pașnice în 
acțiune. Dacă Uniunea Sovie
tică s-ar fi situat pe o poziție 
rigidă, nu am fi făcut decît 
să ajutăm tabăra „turbaților" 
să profite de situație pentru 
a da o lovitură împotriva Cu
bei. și a dezlănțui războiul 
mondial.

N. S. Hrușciov a relevat că 
în rîndul cercurilor conducă
toare din Statele Unite există 
și oameni care apreciază mai 
lucid situația și, pornind de 
la actualul raport de forțe pe 
arena internațională își dau 
seama că, dacă ar dezlănțui 
un război, S.U.A. nu l-ar cîști- 
ga și nu și-ar atinge obiecti
vele.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat marea contribuție pe 
care au adus-o la cauza men
ținerii păcii în regiunea Mării 
Caraibilor eroica Republică 
Cuba, curajosul ei popor, glo
rioșii ei conducători în frunte 
cu marele nostru prieten Fi
del Castro. Cuba revoluționară 
a trecut printr-un examen im
portant și greu, a rezistat cu 
cinste în lupta pentru liber
tatea și independența ei. în
tregul popor cuban s-a ridicat 
în apărarea patriei, gata să 
lupte pe viață și pe moarte 
împotriva intervenționiștilor. 
Oamenii sovietici admiră cu
rajul lui.

N. S. Hrușciov a caracteri
zat cele cinci puncte formula
te în cuvîntarea lui Fidel 
Castro la 28 octombrie drept 
cereri juste, care corespund 
drepturilor elementare ale ori
cărui stat suveran, fiind dictate 
de grija pentru menținerea pă
cii și securității Cubei și cores- 
punzînd principiilor Cartei 
Organizației Națiunilor Unite. 
Uniunea Sovietică sprijină în
tru totul aceste cinci puncte.

Reamintind că conducătorii 
Cubei revoluționare au subli
niat în repetate rînduri dorin
ța lor de a reglementa pe cale 
pașnică, prin tratative, toate li
tigiile cu Statele Unite, N. S. 
Hrușciov a pus întrebarea :

Cine este vinovat că rela
țiile dintre Cuba și S.U.A. nu 
au fost normalizate pînă în 
prezent ? Răspunsul este clar: 
numai cercurile conducătoare 
din Statele Unite ale Americii, 
care nu vor să ia loc la masa 
tratativelor împreună cu ve
cinul lor. Sperăm totuși că 
rațiunea va triumfa. Mai de
vreme sau mai târziu, S.U.A. 
vor trebui să-și normalizeze 
relațiile cu Cuba.

Declarăm solemn că Uniu
nea Sovietică a fost și rămîne 
alături de Cuba revoluționară. 
Și pe viitor vom ajuta po
porul Cubei să-și construiască 
un viitoi’ luminos. Lichidarea 
crizei îi dă posibilitatea să se 
întoarcă la munca pașnică. 
Dar forțele păcii trebuie să 
fie în continuare vigilente.

Guvernul sovietic speră că 
angajamentele asumate de 
Statele Unite ale. Americii față 
de Cuba vor fi respectate ri
guros, adăugind că în ceea ce 
ne privește vom respecta 
ferm înțelegerea realizată în 
urma schimbului de mesaje 
cu președintele S.U.A.

Șeful guvernului sovietic a 
spus în continuare : Am dori 
să avertizăm în mod clar că 
angajamentele noastre rămîn 
în vigoare atâta timp cît și 
cealaltă parte respectă înțele
gerea realizată. Dar dacă an
gajamentele asumate nu vor fi 
îndeplinite de partea cealal
tă, vom fi siliți să întreprin
dem acțiunile pe care ni le 
va impune situația creată.

Tuturor trebuie să le fie 
limpede că țara noastră nu va 
părăsi niciodată Cuba revolu
ționară în clipe de restriște. 
Uniunea Sovietică își va în

deplini promisiunea de a aju
ta Cuba revoluționară. Cuba 
revoluționară nu va fi lipsită 
de apărare.

N. S. Hrușciov a declarat că 
în prezent în corul nearmo- 
nios al propovăduitorilor „po
liticii ferme” tonul este dat 
de Adenauer și de cei la fel 
cu el.

Revanșarzii vest-germani 
slujesc de ani de zile cauza 
murdară a ațîțării conflictelor 
militare și se grăbesc întot
deauna să îngrămădească ma
terial inflamabil acolo unde 
se creează o situație do criză.

Aș vrea însă să-i spun dom
nului cancelar al „războiului 
rece” că și-a exprimat degea
ba bucuria în legătură cu „fer
mitatea” Occidentului, care 
ne-ar fi determinat să ne re
tragem rachetele din Cuba, 
îmi permit să vă asigur, dom
nule cancelar, că atunci cînd 
am luat hotărîrea de a trimite 
vreo 40 de rachete în Cuba 
am păstrat, ca să spun așa, in
tactă „rația“ pentru cazul în 
care ați fi pus la cale o agre
siune în Europa. Acum cînd 
spre „satisfacția” dv. rachetele 
noastre au fost readuse din 
Cuba, le-am adăugat la mij
loacele de apărare care stau 
de pază hotarelor noastre ves
tice.

N. S. Hrușciov a constatat 
că acum cînd în lume atmo
sfera a devenit ceva mai 
calmă, încep să militeze în fa
voarea politicii „ferme” în a- 
fară de Adenauer. și alți li
deri.

Domnul Home, ministrul 
afacerilor externe al Angliei, a 
declarat, de pildă, zilele aces
tea că „există unele indicii 
care atestă că după istoria cu 
Cuba, care a trezit la reali
tate, s-ar putea ca rușii să-și 
revizuiască rolul în societatea 
internațională”. Cu alte cu
vinte vor începe să facă con
cesii în toate privințele blo
cului N.A.T.O. El a spus că 
acum, pasămite, Uniunea So
vietică trebuie „să țină sea
ma” în acest mod de învă
țămintele Cubei.

Ministrul britanic al aface
rilor externe ar trebui să știe 
că Uniunea Sovietică ține 
seama întotdeauna în modul 
cuvenit de învățămintele eve
nimentelor internaționale. Dar 
cei care promovează „politica 
fermă” față de Uniunea So
vietică ar trebui să țină sea
ma că dacă o asemenea criză 
se va repeta și dacă de data 
aceasta nu se va reuși să se 
oprească evoluția primejdioasă 
a evenimentelor. Marea Bri- 
tanie împreună cu aliații ei. 
va fi atrasă în mod direct în 
vîrtejul catastrofei.

Este oare posibilă o nouă 
invazie împotriva Cubei ? Fi
rește, nu poți să te pui, chezaș 
pentru faptele unor milita- 
riști smintiți, dar se poate a- 
firma cu deplină certitudine 
că pe toți smintiții care s-ar 
încumeta să dezlănțuie un 
război îi așteaptă același sfîr
șit lipsit de glorie ca și pe 
alde Hitler, Mussolini și cei
lalți barbari, care au împins 
lumea în abisul războiului.

N. S. Hrușciov a spus în 
continuare : și totuși se ivește 
o întrebare legitimă : am reu
șit șă preîntîmpinăm declan
șarea războiului în cazul Cu
bei printr-un compromis rezo
nabil - lumea se afla literal
mente chiar în pragul aces
tui război — dar va fi oare 
posibil, dacă imperialiștii vor 
strînge din nou nodul, să fie 
slăbit măcar ? Pentru aceasta 
nu se poate garanta.

Acelor domni care se men
țin pe pozițiile „fermității“ și 
sînt gata să se situeze pe o 
poziție și mai rigidă, le putem 
spune : credeți oare că sub 
presiunea dv. ne vom lua obli
gația să scoatem rachetele din 
Uniunea Sovietică sau ne vom 
speria de amenințările că ne 
veți bombarda ? Vă spun sin
cer, domnilor, că dacă politica 
dv. se va baza pe asemenea 
calcule, vă veți înșela amar
nic !

N. S. Hrușciov a constatat 
că în perioada reglementării 
pașnice a conflictului din regi
unea Mării Caraibilor au ră
sunat și din altă parte voci 
stridente, nemulțumite. ale 
unor oameni care se intitu
lează chiar marxiști-leniniștâ, 
deși acțiunile lor nu au nimic 
comun cu marxism-leninismul. 
Referindu-se în special la 
conducătorii albanezi, el a 
spus că criticile lor la adre
sa Uniunii Sovietice s-au îm
binat de fapt cu criticile por
nite din cercurile cele mai 
reacționare, cele mai belicoa
se ale occidentului.

Conducătorii albanezi, dacă 
ar fi să judecăm după decla
rațiile lor, sînt vădit nemulțu
miți de lichidarea crizei în le
gătură cu Cuba. Ei spun că 
soluția la care s-a ajuns în
seamnă o dare înapoi, iar unii 
ajung pînă într-acolo încît sus
țin că Uniunea Sovietică ar fi 
capitulat în fața imperialismu
lui.

Se pune întrebarea : Prin ce 
anume am dat înapoi ?

Cuba socialistă există, Cuba 
continuă să fie un far al idei
lor marxist-leniniște în emis
fera occidentală. Forța exem
plului ei revoluționar va 
crește. Guvernul S.U.A. și-a 
luat în numele țării sale an
gajamentul de a nu săvîrși o 
invazie împotriva Cubei, peri
colul unui război termonuclear 
a fost preîntîmpinat. Oare noi 
am fost aceia care am dat îna
poi ?

N. S. Hrușciov a subliniat că 
a pleda pentru soluționarea 
problemelor litigioase între 
state prin război este o nebu
nie care nu poate aduce po
poarelor decît suferințe și ne
norociri.

Ea nu are nimic comun cu 
învățătura lui Marx și Lenin. 
Ea înseamnă negarea impor
tanței tratativelor și acorduri
lor internaționale, negarea 
principiului coexistenței paș
nice.

N. S. Hrușciov a spus că 
trebuie să fi foarte prudent și 
să nu te lansezi în acuzații 
lipsite de răspundere de felul 
aceleia că unii înfăptuiesc o 
politică ortodoxă, iar alții duc 
o politică greșită, că unii duc 
ofensiva împotriva imperialis
mului și nu-1 tolerează, iar al
ții, chipurile, dau dovadă de 
liberalism. Aceste probleme 
pot fi just înțelese, unele 
acțiuni sau altele pot fi just a- 
preciate numai în cazul cînd 
se ține seama de timpul, locul 
și împrejurarea în care tre
buie să acționezi. în această 
ordine de idei N. S. Hrușciov 
a spus : va condamna oare 
cineva Republica Populară 
Chineză pentru că rămășițe 
ale colonialismului rămîn 
neatinse ? Ar fi injust ca Chi
na să fie împinsă la anumite 
acțiuni pe care ea le conside
ră inoportune. Dacă guvernul 
Republicii Populare Chineze 
tolerează Makao și Hongkong, 
are probabil motive temeinice 
s-o facă. De aceea ar fi ab
surd ca ea să fie acuzată că a- 
ceasta ar fi o concesie făcută 
colonialiștilor englezi și por
tughezi, că ar fi o atitudine 
împăciutoristă.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că nu era în interesul socia
lismului să se admită trans
formarea crizei cubane într-un 
război termonuclear mondial.

Pe de o parte, a spus ra
portorul, spre dezlănțuirea 
unui război tind din răsputeri 
forțele agresive aventuris
te ale imperialismului, așa- 
numiții turbați care și-au 
pierdut speranța că siste
mul capitalist va ține piept 
întrecerii pașnice cu so
cialismul. Pe de altă parte, în
cearcă să împingă evenimen
tele în aceeași direcție oameni 
care își zic marxiști-leniniști, 
dar care'în fond sînt dogma
tici, nu cred în posibilitatea 
victoriei socialismului, comu
nismului în condițiile coexis
tenței pașnice cu capitalismul.

S-ar părea că acești oameni 
au o orientare a gîndirii dia
metral opusă, de fapt însă ei 
se potrivesc perfect, la ei se 
constată o unitate de concep
ții și acțiune în această pro
blemă de importanță vitală — 
a spus N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic 
a spus: nu ne trebuie 
război! Poporul sovietic, care 
a ridicat steagul luptei pentru 
socialism și căruia i-a revenit 
cinstea de a lupta pentru con
struirea comunismului, dorește 
pace. Sîntem convinși de ju
stețea și de forța noastră. Noi 
avem perspective, avem în
credere în victoria finală a 
oamenilor noștri. Noi căutăm 
aceste victorii nu pe căile 
războiului, ci pe căile con
strucției pașnice, ale întrecerii 
cu capitalismul.

Noi negăm nu numai războ
iul mondial termonuclear, ci

Să căBtăm cu perseverentă 

căile reglementării pașnice 

a problemelor nerezoivate
Guvernul sovietic consideră, 

a spus raportorul, că tgate gu
vernele și popoarele lumii, toți 
oamenii de stat și oamenii 
politici cu răspundere trebuie 
să tragă concluziile corespun
zătoare din criza din regiunea 
Mării Caraibilor. Este necesar 
să se dea dovadă mai mult 
de o judecată sănătoasă, să se 
manifeste mai mult năzuința 
de a lichida barierele care 
generează fricțiuni și creează 
încordare în relațiile dintre 
state. N. S. Hrușciov a califi
cat problema dezarmării gene
rale și totale drept o proble
mă primordială pentru a că
rei rezolvare vremea nu 
așteaptă.

El a spus ■ Declarăm încă 
o dată, în mod solemn, că în
treaga noastră activitate pe 
tărîmul politicii externe va 
ținti spre realizarea unui 
acord referitor la dezarmarea 
generală și totală. Noi facem 
apel la puterile occidentale 
ca ele să înlăture ultimele 
obstacole în calea spre un 
acord referitor la încetarea 
pentru totdeauna a tuturor 
experiențelor nucleare. Facem 
apel la ele să semneze trata
tul privitor la dezarmarea ge
nerală și totală în condițiile 
unui strict control internațio
nal.

Referindu-se la o altă pro
blemă primordială — urgența 
încheierii tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea 
pe baza lui a situației din 
Berlinul occidental, șeful gu
vernului sovietic a subliniat: 
dacă în Occident există cine
va care speră că Uniunea So
vietică va renunța la hotă
rîrea de a încheia tratatul de 
pace german și de a norma
liza Pe baza sa situația din 

în genere toate războaiele în
tre state, cu excepția războiu
lui just de eliberare și a 
războiului de apărare pe care 
poporul atacat este nevoit să-1 
ducă.

Desigur dacă ni s-ar impu
ne un război, indiferent de 
unde ar veni el, noi ne vom 
apăra pe noi înșine și pe a- 
liații noștri și vom folosi toa
te mijloacele de care dispu
nem. Dar vom face tot posi
bilul pentru a evita o ciocnire 
armată, pentru a exclude în 
genere războiul din viața so
cietății.

în interesele apărării păcii, 
ale menținerii mărețelor cu
ceriri ale socialismului sîntem 
gata să acceptăm și acceptăm 
compromisuri politice rezona
bile respectând totodată cu fer
mitate principiile învățăturii 
marxist-leninste. Noi urmăm 
indicațiile lui V. I. Lenin care 
a subliniat în repetate rînduri 
posibilitatea și necesitatea 
compromisurilor în politică.

N. S. Hrușciov a subliniat 
cu satisfacție că în aceste zile 
încordate s-a manifestat cu o 
deosebită tărie solidaritatea de 
nezdruncinat și colaborarea 
eficientă a forțelor păcii și 
socialismului. El a anunțat că 
pe adresa guvernului sovietic 
și a C.C. al P.C.U.S. au sosit 
numeroase apeluri, scrisori și 
telegrame din partea șefilor de 
state, șefilor de guverne, lide
rilor partidelor din diferite 
țări, din partea organizațiilor 
obștești, a muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor din Uniu
nea Sovietică și din alte țări 
aie lumii, în care se exprima 
aprobarea și sprijinul hotărît 
față de acțiunile Uniunii So
vietice de apărare a Cubei și 
de menținere a păcii. Au fost 
de asemenea primite multe 
telegrame și scrisori din 
partea unor cetățeni ai S.U.A. 
Ei își manifestau îngrijorarea 
pentru soarta păcii, își expri
mau recunoștința față de gu
vernul sovietic, aprobau mă
surile luate de noi pentru li
chidarea încordării în regiu
nea Mării Caraibilor și ca a- 
tare pentru preîntâmpinarea 
războiului termonuclear.

Este neîndoielnic că lupta 
încununată cu succes pentru 
menținerea independenței Cu
bei, cîștigul indiscutabil pe 
care l-au obținut forțele păcii 
din această bătălie îi va de
termina pe mulți oameni să-și 
schimbe părerile asupra evo
luției situației internaționale 
și modul de apreciere a rapor
tului de forțe de pe arena in
ternațională. Ei își vor da a- 
cum seama mai bine de peri
colul unei catastrofe nucleare. 
Tn zilele crizei, poporul ameri
can a simțit suflul arzătoi’ al 
războiului termonuclear în 
pragul casei sale.

Politica păcii ă repurtat o 
mare victorie moral-politică. 
în același timp, noi sîntem 
datori să depunem eforturi 
neobosite și pe viitor pentru 
menținerea și întărirea păcii. 
Situația ne impune să fim 
vigilenți în permanență și să 
ducem neobosit lupta pentru 
o pace trainică pe pămînt — 
a spus N. S. Hrușciov.

Berlinul occidental, acești 
oameni se înșeală. Noi sîntem 
pentru tratative cu puterile 
occidentale, dar și răbdarea 
are un sfîrșit. Chiar dacă pu
terile occidentale nu vor con
simți să semneze un astfel de 
tratat, el va fi semnat.

Șeful guvernului sovietic a 
relevat că ajutorarea pe toate 
căile a popoarelor care desfă
șoară lupta sfîntă pentru li
bertate, pentru întărirea in
dependenței naționale a fost 
și continuă să fie una din o- 
rientările fundamentale ale 
activității depuse de guvernul 
sovietic pe tărîmul politicii 
externe.

Referindu-se la situația din 
Yemen, N. S. Hrușciov a spus 
că Anglia și S.U.A., care se 
autointitulează „țări libere“, 
sînt acelea care pun arma în 
mîna saudiților și iordanieni
lor, pentru ca arabul să tragă 
în arab. Guvernul sovietic 
condamnă uneltirile imperia
liste împotriva Republicii A- 
rabe Yemen și declară că 
manifestă un respect profund 
și sprijină năzuințele naționa
le juste ale poporului Yeme
nului.

N. S. Hrușciov a calificat 
drept regretabile evenimen
tele care s-au desfășurat în 
zona frontierei indiano-chine- 
ze. El a arătat că cercurile 
imperialiste internaționale își 
fac, în legătură cu ascuțirea 
acestui conflict, planuri pro
vocatoare care țintesc de
parte.

N. S. Hrușciov a spus : Con
siderăm rațional pasul pe care 
l-a făcut guvernul Republicii 
Populare Chineze cînd a de
clarat că încetează unilateral 
focul și începe de la 1 decern- 

brie retragerea trupelor. Sîn
tem foarte bucuroși de aceas
ta și salutăm acțiunile tova
rășilor chinezi.

Noi, a spus N. S. Hrușciov, 
avem încredere în înțelepciu
nea conducătorilor Chinei și 
Indiei și sperăm că ei nu se 
vor lăsa antrenați de pro
vocări și vor asigura o 
rezolvare rezonabilă a con
flictului. Noi dorim fierbinte

Să trăim în pace și prietenie

cu vecinii noștri
N. S. Hrușciov' a raportat 

deputaților despre relațiile 
Uniunii Sovietice cu țările 
vecine, subliniind că relațiile 
cu Finlanda sînt bune. Gu
vernul sovietic apreciază mult 
politica de prietenie a guver
nului afgan.

S-a conturat o oarecare 
schimbare în direcția îmbu
nătățirii relațiilor cu Iranul. 
Este adevărat că n-au fost 
lichidate toate obstacolele din 
calea apropierii între țările 
noastre, dar sperăm că înce
putul bun va cunoaște o con
tinuă dezvoltare.

Vrem să trăim în prietenie 
cu poporul turc și să facem 
totul ca Marea Neagră să nu 
ne despartă, ci să ne unească. 
Noi sperăm că declarațiile 
guvernului turc cu privire la 
dorința de a îmbunătăți rela
țiile vor fi întărite prin măsuri 
reale și că relațiile dintre 
U.R.S.S. și Turcia vor deveni 
prietenești.

Relațiile noastre comerciale 
cu Japonia se dezvoltă destul 
de bine, dar nu a fost rezol
vată o problemă fundamen
tală — încheierea tratatului 
de pace. După toate aparen
țele, guvernul japonez nu 
este încă destul de indepen
dent pentru a rezolva această 
problemă. N. S. Hrușciov a 
spus că liderii N.A.T.O. fac 
totul pentru a împiedica Nor
vegia să se orienteze spre îm
bunătățirea relațiilor sovieto- 
norvegiene.

în prezent relațiile noastre 
cu Iugoslavia sînt bune — a 
spus N. S. Hrușciov.

Conducătorii iugoslavi și 
noi sîntem profund convinși 
că dezvoltarea continuă a le
găturilor între U.R.S.S. și 
Iugoslavia corespunde nu nu
mai intereselor celor două țări 
ale noastre, dar și intereselor 
întăririi tuturor forțelor care 
luptă pentru pace, democrație, 
socialism și comunism.

în ce privește poziția noas
tră în problema dezvoltării 
relațiilor cu Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, ea 
decurge întrutotul din linia 
stabilită la Congresele al 
XX-lea și al XXII-lea ale 
P.C.U.S. Această linie este în
dreptată spre întărirea unită
ții dintre P.C.U.S. și toate 
partidele frățești, spre unirea 
tuturor forțelor frontului an- 
tiimperialist — a spus N. S. 
Hrușciov. Nu se poate spune 
că au fost lichidate toate as
peritățile și greutățile care au 
existat în relațiile dintre 
P.C.U.S. și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia. într-o 
serie de probleme ideologice 
au fost și mai există încă di
vergențe serioase care și-au 
găsit oglindire în programul 
U.C.I., după cum s-a mențio
nat în declarația Consfătuirii 
partidelor frățești. în ceea ce ne 
privește însă, noi sîntem gata 
să facem totul pentru a li
chida divergențele.

Aceasta depinde nu numai 
de noi, ci și de poziția Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a 
conducerii ei-

Subliniind în continuare că 
multe țări din Europa și Asia 
au pășit deja pe calea socia
lismului, N. S. Hrușciov a 
spus : firește fiecare partid co
munist din aceste țări se 
străduiește să aplice în mod 
creator principiile marxism- 
leninismului la condițiile con
crete istorice, geografice și 
de altă natură din țara sa, și 
pe această bază conduce po
porul în construirea socialis
mului și comunismului. Se în
țelege că între noi nu poate 
fi o identitate deplină în în
țelegerea tuturor problemelor 
care apar în fața unui partid 
comunist sau muncitoresc în 
lupta pentru construirea so
cietății noi. Nu este exclusă 
interpretarea diferită a unor 
probleme concrete ale con
strucției socialiste, abordarea 
diferită a unor probleme sau 
altora.

Trebuie spus că măsurile 
luate în ultimul timp de co
muniștii iugoslavi, de condu
cătorii lor, atât în politica in
ternă cît și în cea externă, 
au eliminat foarte multe ele
mente pe care le-am conside
rat greșite și dăunătoare cau
zei construirii socialismului în 
Iugoslavia.

„Uniunea Sovietică, credin
cioasă politicii prieteniei cu 
toate popoarele, face și va 
face totul pentru a întări uni
tatea forțelor care luptă pen
tru pace și progres social. Și 
dacă această politică a noa
stră este ținta atacurilor din 
partea unor oameni, aceasta 
nu demonstrează decît că a- 
cești oameni nu sînt într-ade- 
văr interesați în întărirea rîn- 
durilor mișcării comuniste, în 
unirea tuturor forțelor noa
stre“.

N. S. Hrușciov a spus în 
continuare că, încercînd să 
calomnieze linia leninistă a 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., conducătorii albanezi 

ca aceste mari puteri, Chină 
populară și India, să restabi
lească pe deplin și să întă
rească străvechea lor priete
nie tradițională.

Șeful guvernului sovietic a 
spus : Trebuie în sfîrșit să fie 
restabilite drepturile legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U. 
Este timpul să se înapoieze 
R. P. Chineze teritoriul ei 
străvechi — Taivanul.

depun din nou eforturi zadar
nice de a ridica în slavă cul
tul personalității lui Stalin. Ei 
se cramponează tocmai de 
ceea ce a fost cel mai negativ 
in activitatea lui Stalin, ceea 
ce a caracterizat abaterea lui 
de la marxism-leninism. Ideo
logia antileninistă a cultului 
personalității stă la baza între
gii linii actuale dăunătoare a 
conducătorilor albanezi.

Conducătorii albanezi, a 
spus N. S. Hrușciov, au rupt 
cu marxism-leninismul, se îm
potmolesc tot mai mult în 
mlaștina oportunismului stîn- 
gist, scizionismului și sectaris
mului. Conducătorii Partidu
lui Muncii din Albania au ri
dicat concepțiile lor antileni- 
niste la rangul de politică de 
stat a țării lor. Ei promovea
ză o politică externă aventu
ristă de izolare, renunță la co
laborarea pe arena internațio
nală cu celelalte țări socia
liste, împiedică în fel și chip 
eforturile acestora îndreptate 
spre consolidarea păcii, spre 
slăbirea încordării internațio
nale.

N. S. Hrușciov a subliniat 
din nou justețea tezelor De
clarației reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești din 1960 că în mișcarea 
comunistă mondială principa
lul pericol îl constituie revi
zionismul. Totodată, el a ară
tat că într-o etapă sau alta a 
dezvoltării unor partide peri
colul principal poate deveni 
sectarismul și dogmatismul 
dacă împotriva lor nu se duce 
o luptă consecventă.

Unii oameni, a spus el, re
petând tezele juste ale Decla
rației Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești, pun 
în mod unilateral accentul 
numai pe pericolul pe care îl 
prezintă revizionismul și ci
tează cînd este cazul și cînd 
nu este cazul revizionismul 
iugoslav.

N. S. Hrușciov a spus : în 
criza prin care am trecut în 
legătură cu Cuba, comuniștii 
iugoslavi s-au situat pe o po
ziție justă, iar dogmaticii, 
care se dau drept marxist-le- 
niniști adevărați, au adoptat 
o poziție provocatoare.

Criza legată de Cuba a ară
tat tocmai că pericolul prin
cipal l-au prezentat cei care 
s-au situat și se situează pe 
pozițiile dogmatismului.

Oportuniștii de stânga și 
sectariștii contemporani, a a- 
rătat Nikita Hrușciov, ai că
ror exponenți cei mai fățiși 
sînt conducătorii albanezi, își 
camuflează printr-o frazeolo
gie bombastică pseudorevolu- 
ționară lupta împotriva politi
cii leniniste de pace și de 
coexistență pașnică.

Dacă i-am scutura binișor 
pe flecarii stîngiști, pe dog
matici, s-ar putea descoperi 
cu ușurință că la baza curaju
lui lor de fațadă nu se află 
nimic altceva decît teama față 
de imperialism, neîncrederea 
în posibilitatea ca orînduirea 
capitalistă să fie învinsă în 
cadrul întrecerii economice 
pașnice.

N. S. Hrușciov a adăugat : 
Oportunismul de stînga, dog
matismul și sectarismul se a- 
firmă tot mai mult ca un pe
ricol serios în mișcarea co
munistă mondială.

Comuniștii sovietici, pentru 
care unitatea rîndurilor miș
cării comuniste mondiale este 
mai presus de orice, vor lup
ta cu hotărîre atît împotriva 
oportunismului de dreapta, cît 
și a celui de stînga, care 
astăzi nu este mai puțin pe
riculos decît revizionismul.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat: Principiul leninist al 
coexistenței pașnice constituie 
linia generală a politicii noas
tre externe, stindardul tuturor 
statelor socialiste, țelul dorit al 
tuturor popoarelor.

In același timp el a subli
niat : Atâta timp cît cercurile 
războinice din Occident ridică 
cu îndărătnicie obstacole în 
calea realizării unui acord cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totalș, cît timp acolo se 
aude zăngănitul armelor și 
continuă cursa înarmărilor, 
noi, oamenii sovietici, sîntem 
datori să ținem uscat praful 
de pușcă, sîntem datori să ne 
îngrijim de întărirea capaci
tății noastre de apărare și să 
fim gata să dăm o ripostă zdro
bitoare oricărui agresor care 
s-ar încumeta să tulbure mun
ca noastră pașnică. Dispunem 
din belșug de toate cele ne
cesare pentru a ne pune la a- 
dăpost pe noi și pe prietenii 
noștri de atentatele agresive 
ale imperialiștilor.

în plină înflorire a forțelor 
sale, stîrnind respectul oame
nilor muncii din toate țările, 
țara noastră pășește cu pași 
siguri spre viitorul său, care 
aparține comunismului. Să nu 
precupețim munca și energia 
pentru atingerea acestui țel 
luminos !



De la Hiroșima la Auschwitz- 
o chemare la apărarea păcii

Ședință C. A. E. R.

Sesiunea Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — în marele Palat al Kremlinului 
a avut loc la 12 decembrie ședința comună a celor două ca
mere ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. — Sovietul Naționalită
ților și Sovietul Uniunii — anunță TASS.

Deputății au întîmpinat cu aplauze prelungite apariția în sală 
a conducătorilor P.C.U.S. și ai statului sovietic, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La ședință au participat Iosip Broz Tito, președintele R.P.F. 
Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și persoanele care îl însoțesc. De asemenea, la ședință 
participă delegația guvernamentală din Cuba, în frunte cu 
Carlos Rafael Rodriguez, președintele Institutului național pen
tru reforma agrară, membru al conducerii naționale a Organi
zațiilor Revoluționare Integrate din Cuba.

Cuvîntul de închidere la dezbaterile cu privire la proiectul 
planului de stat pe 1963 a fost rostit de Veniamin Dîmșiț, vice 
președinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Consiliu
lui Economiei Naționale al U.R.S.S.

Deputății au trecut apoi la adoptarea legii cu privire la 
planul de stat pentru dezvoltarea economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anul 1963. Legea a fost votată de către cele două camere 
în unanimitate.

A luat cuvîntul în continuare Vasili Garbuzov, ministrul de 
finanțe al U.R.S.S., care a tras concluziile Ia dezbaterile cu pri
vire la bugetul de stat pe anul 1963. Deputății au trecut la vo
tarea pe articole a legii cu privire la bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe exercițiul financiar 1963. Legea a fost votată în unanimitate. 
A fost aprobată, de asemenea, darea de seamă asupra execu
tării bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 1961.

In ședința comună a Sovietului Uniunii și Sovietului Națio
nalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a avut loc 
după-amiază, N. S. Hrușciov a prezentat raportul „Situația 
internațională actuală și politica externă a Uniunii Sovietice”.

Următoarea ședință comună a celor două Camere ale Sovie
tului Suprem va avea loc joi, la orele 10 dimineața (ora Mos
covei).

SUCCESUL ANSAMBLULUI
„RAPSODIA ROMINĂ“ IN S.U.A.

NEW YORK. - Presa din 
Washington publică aprecieri 
elogioase despre spectacolul 
dat în capitala Statelor Unite 
de ansamblul folcloric „Rap
sodia Romînă“.

„Țambale, viori, naiuri, cin- 
tece și dansuri, toate din Ro
mânia, au umplut „Constitu
tional Hall“ cu sunete și cu
lori vii, cînd pe scenă și-a fă
cut apariția ansamblul „Rap
sodia Romînă“, scrie cunoscu
tul critic muzical Paul Hume 
în „Washington Post and Ti
mes Herald“. Hume scoate în 
evidență „virtuozitatea“ orche
strei dirijată de Ionel Budiș- 
teanu, mai ales în interpre
tarea „Ciocîrliei“. Criticul ca
lifică pe Angela Moldovan 
drept »° cîntăreață dintre cele 
mai fermecătoare“...

Cronicarul ziarului „Wa
shington Daily News“. Milton 
Berliner, apreciază „în mod 
deosebit frumusețea costume
lor membrilor ansamblului, 
ansamblu pe care îl consideră 
in general superior tuturor ce
lor care s-au produs la „Con
stitutional Hall“.

în Comitetul Politic
oi O.N.U.

ParticipaaițH Ea marșuS pac» mi poposit 
îia țara noastră

I
ntr-o zi de februarie a acestui an, patru japonezi 
părăseau Hiroșima intr-un marș al păcii avind 
drept punct terminus un loc al cumplitelor sufe
rințe umane: Auschwitz. După ce au cutreierat 
5 000 km prin Japonia, ei s-au Îmbarcat pe un 
vapor care i-a transportat pînă in una din capita
lele Asiei de sud-est. De acolo, drumul lor a 

trecut prin 19 țări, itinerariul parcurs totalizînd peste 50 000 
km. In aceste zile, cei patru japonezi au poposit pe meleagu
rile noastre.

Dimineață de decembrie cu 
o ninsoare timidă. în ho
lul hotelului „Ambasador", 

facem cunoștință cu cei ce poar
tă prin lume mesajul Hiroșimei. 
Cel mai vîrstnic membru al 
grupului este preotul budist 
Bhikshu Gyotsu N. Sato, unul 
din conducătorii Consiliului ja
ponez de luptă împotriva bom
belor A și H și pentru dezarma
re generală și totală. împreună 
cu el au pornit în această călă
torie. care va dura aproape un 
an, trei tineri. Doi din ei sînt 
absolvenți ai unor universități 
japoneze : Yuzo Kato și Tomo- 
Iiiro Yamazaky. Cel mai tînăr 
este Shingo Kajimura, student la 
Facultatea de drept din Tokio. 
Bhikshu Gyotsu subliniază sem
nificația marșului :

— Dorim să reamintim oame
nilor, și mai ales celor tineri, 
ororile ultimului război, să nu le 
uite și totodată să lupte pentru 
a împiedica repetarea lor. Noi 
nu evocăm doar trecutul, ci che-

dia, Ceylon, Afganistan. Iran, 
Turcia, Israel, Cipru, Grecia, 
Iugoslavia și Ungaria. Țări dife
rite nu numai prin peisajul fău
rit de natură, ci și prin fiziono
mia lor politică și socială, prin

climatul care domnește în ele. 
Au întîlnit fel de fel de oameni: 
unii — cei mai numeroși — op
timiști, însuflețiți de hotărîre de 
luptă, alții — mai puțini — pe
simiști, neîncrezători, uneori 
surprinzător dc neinformați. Au 
văzut Tailanda năpădită de tru-

în Japonia, studentul trebuie să 
muncească pentru a-și procura 
banii necesari întreținerii...

Firul discuției îl reia Bhikshu 
Gyotsu :

— Am fost bucuroși să aducem 
președintelui Sfatului Popular al 
Ducureștiului, locuitorilor Capi
talei voastre atît de frumoase, 
un mesaj de salut al primarului 
Hiroșimei, dl. Shinzo Hamai. în 
Romînia ne-arn putut da seama, 
pretutindeni unde am fost, de 
puternica hotărîre cu care po
porul este atașat cauzei păcii. De 
altfel, cunoaștem contribuția ță
rii voastre la apărarea păcii. 
Considerăm de o mare actualita
te, mai ales în lumina evenimen
telor internaționale, propunerea 
guvernului romîn privind o înțe
legere balcanică care să ducă la 
transformarea acestei regiuni a 
Europei într-o zonă a păcii. Este 
o propunere înțeleaptă...

— Acum cîteva zile, delegația 
R. P. Romîne la O.N.U. a difuzat 
proiectul unei declarații privind 
promovarea în rîndurile tinere
tului de pretutindeni a idealuri
lor de pace și înțelegere între 
popoare. Care este opinia dum
neavoastră asupra acestui docu
ment ? — întrebăm.

— Am luat cunoștință cu in
teres de această prețioasă ini
țiativă romînească. Consider că 
este foarte important ca tinere
tul să fie educat în spiritul idei-

Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

Intervenția reprezentantului R. P. Romine
GENEVA 12 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară din 12 decembrie a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, reprezentantul 
R. P. Romîne, George Maco- 
vescu, s-a referit la început la 
propunerea U.R.S.S. de a se fo
losi stațiile seismice automate 
(„cutiile negre”), care, adău
gate la mijloacele naționale de 
detectare, să rezolve problema 
controlului asupra exploziilor 
nucleare subterane. Această 
propunere, precum și declara
ția Uniunii Sovietice că este 
gata să accepte două sau trei 
stații de acest fel pe teritoriul 
său, ceea ce implică un anu
mit element de control inter
național, introduce un nou și 
important element în tratati
vele noastre, a spus delegatul 
R. P. Romîne.

Această inițiativă a Uniunii 
Sovietice face să se contureze 
posibilitatea ca pînă la sfîrși- 
tul acestui an să putem ra
porta Adunării Generale, po
poarelor întregii lumi, înre
gistrarea -unui succes impor
tant — încetarea pentru tot
deauna a tuturor experiențe
lor cu arma nucleară.

Trecînd la examinarea pro
blemei care a format conținu
tul principal al discuțiilor din 
12 decembrie, problema elabo
rării tratatului de dezarmare 
generală și totală sub un strict 
control internațional, George 
Macovescu a scos în evidență 
importanța deosebită a propu
nerii inițiale a țărilor socia
liste de a se proceda încă 
din cursul primei etape la li
chidarea tuturor armelor nu
cleare. Delegatul romîn a re
amintit că, ținînd seama de 
obiecțiile puterilor occidentale 
și pornind de la faptul că lip
site de mijloacele lor purtă
toare armele nucleare nu pot 
fi folosite, Uniunea Sovieti
că a propus ca în prima eta
pă a procesului de dezarmare 
generală și totală să se treacă 
la eliminarea vehiculelor ar
melor nucleare. Puterile occi
dentale s-au declarat însă și 
împotriva acestei propuneri.

Preocupat de a găsi o so
luție care să țină seama de 
pozițiile tuturor părților, gu
vernul sovietic, venind cu o 
nouă inițiativă, a adus o anu
mită modificare acestei pro-

puneri. Esența acestei modifi
cări constă în admiterea unei 
excepții de la principiul lichi
dării tuturor vehiculelor ar
melor nucleare în cursul pr.- 
mei etape. Noua propunere 
sovietică adusă la cunoștința 
Adunării Generale a O.N.U. de 
către ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gro- 
niiko, permite Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite să păs
treze pe teritoriile lor pe o 
perioadă de timp determinată 
un număr limitat de rachete 
intercontinentale, rachete an- 
tirachetă și rachete antiaerie
ne de tipul sol-aer

Delegația romînă este con
vinsă că soluția cea mai bună 
ar fi eliminarea în prima eta
pă a tuturor mijloacelor de 
transportare la țintă a armei 
nucleare. Dată fiind opunerea 
puterilor occidentale, delegația 
romînă sprijină noua propu
nere sovietică care deschide 
perspectiva unei ieșiri din 
impas, menținînd totodată 
principiul înlăturării pericolu
lui războiului nuclear încă 
din prima etapă.

In încheiere, delegatul R. P. 
Romîne a subliniat un alt as
pect important al problemei 
și anume necesitatea ca si
multan cu lichidarea vehicu
lelor armelor nucleare să fie 
lichidate și bazele aflate pe 
teritorii străine și să fie re
trase forțele armate de pe 
teritoriul altor țări.

NEW YORK 12. — Trimisul 
special Agerpres, C. Rădu- 
canu, transmite: La 11 decem
brie Comitetul Politic a votat 
în unanimitate (cu 110 voturi) 
o rezoluție cu privire Ia co
laborarea în domeniul folosirii 
în scopuri pașnice a spațiului 
cosmic. După cum se știe, a- 
ceastă rezoluție a fost pre
zentată în comun de 24 de 
țări pe baza unui acord inter
venit între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite. In grupul ce
lor 24 de țări, între care se 
află U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, 
sînt reprezentate aproape toa
te regiunile lumii.- •-
Evenimentele din Brunei

SINGAPORE 12 (Agerpres). 
— In Brunei și Sarawak, po
sesiuni engleze situate în par
tea de nord a Insulei Borneo 
(Kalimantan), continuă lupte
le între răsculați și unitățile 
forțelor armate engleze.

Generalul englez Nigel 
Poatt, șeful trupelor terestre 
engleze din Extremul Orient 
și șeful operațiunilor împotri
va răsculaților din Brunei și 
Sarawak a declarat că tru
pele sale au pus stăpînire și 
pe localitățile Kuala Belait, 
Limpang și Lutong.

Agențiile de presă relatează 
că forțele răsculaților din 
Brunei și Sarawak care acțio
nează sub numele de „Armata 
de eliberare națională din 
Borneo septentrional“ contro
lează încă o serie de locali
tăți din cele două posesiuni 
engleze. Ele își mențin pu
terea în orașele Sibuti, Niah, 
Miri, Zinbang și în alte loca
lități.

A început procesul înscenat 
Partidului Comunist din S.U.A.

NEW YORK 12 (Agerpres). —• 
TASS transmite : La 11 decembrie 
a avut Ioc la Washington prima 
ședință a Tribunalului federal care 
judecă procesul intentat Partidu
lui Comunist din Statele Unite. 
Partidul Comunist este acuzat de 
încălcarea legii McCarran. La pri
ma ședință s-a procedat la alege
rea juraților. Avocații partidului 
comunist au avertizat că vor 
obiecta împotriva alegerii fie chiar 
și a unui funcționar guvernamen
tal ca jurat. Ei au declarat că 
orice funcționar guvernamental 
poate fi destituit dacă va vota 
împotriva condamnării partidului 
comunist.

După alegerea juraților pre
ședintele completului de judecată,

judecătorul Alexander Holtzoff, a 
aminat judecarea procesului la ora 
13,45 (ora New-Yorkului).

Acuzatorii publici au anunțat că 
ei vor propune să fie audiați doar 
doi martori și că ei cred că s- 
ceștia vor face depoziții la 12 de
cembrie. Acești martori sînt Josef 
Zoltman, contrarevoluționar ungar, 
care a emigrat în Statele Unite 
acum cinci ani și este in prezent 
informator de profesie al Biroului 
federal de investigații, precum și 
Leessner, corespondent al ziarului 
„New York Times“.

Avocațij partidului comunist au 
declarat că pledoaria lor se va 
baza pe ilegalitatea legii 
McCarran.

E3SÜ PE SCURT

Intre 4 și 11 decembrie 1962 
a avut loc la București prima 
ședință a secției a IlI-a pen
tru probleme de transporturi 
pe apă ale Comisiei Perma
nente C.A.E.R. pentru trans
porturi.

La ședință a participat re
prezentantul sectorului de 
transport al Secretariatului 
C.A.E.R.

Secția a analizat o serie de 
probleme importante privind 
dezvoltarea transporturilor 
maritime și fluviale, precum 
și a porturilor maritime în 
perspectiva apropiată.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Semnarea p.-otocfliului privind schimbul 
de mărfuri pe 1963 intre li. P. Romină 

și il. I*. f. Iugoslavia
La 12 decembrie s-a semnat 

la București protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 
1963 între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Federativă Iugoslavia.

Tratativele au fost purtate 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Contingentele de mărfuri 
stabilite pe anul 1963 prezintă 
o creștere de circa 10 la sută 
față de volumul contingente
lor prevăzute în protocolul co
mercial încheiat pentru anul 
1962.

R. P. Romînă va livra în 
R.P.F. Iugoslavia : mașini, in
stalații și piese, rulmenți, pro
duse ale industriei chimice, 
produse petroliere, produse ale 
industriei textile, sare și alte 
mărfuri.

R.P.F. Iugoslavia va livra în

R. P. Romînă : mașini, insta
lații și piese, izolatori electrici, 
materiale refractare, oțeluri 
speciale, feroaliaje, produse 
ale industriei textile, pește și 
conserve de pește și alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Victor lo- 
nescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea iugoslavă de Vujica Ga- 
jinovici, secretar de stat ad
junct în Secretariatul de stat 
pentru comerțul exterior.

La semnare au participat 
membri ai celor două delega
ții și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Participanții la marșul păcii Hiroșima—Auschwitz
măm la luptă pentru un viitor 
pașnic. Hiroșima simbolizează 
tragedia atomică. Auschwitzul 
este o mărturie a cruzimii fas
ciste. Aceste două orașe ale tra
gediilor omenești din al doilea 
război mondial, să servească ca 
un avertisment adresat conștiin
ței umane. Să nu se mai repete 
vreodată nici Hiroșima și nici 
Auschivitz !

Mesagerii Hiroșimei au adus 
cu ei filme despre masacrul a- 
tomic și despre lupta poporului 
japonez împotriva primejdiei 
nucleare, fotografii și documente. 
Călătoria lor a devenit posibilă 
datorită sprijinului acordat de 
40 de organizații japoneze pre
cum și a colectelor întreprinse 
de nenumărați oameni simpli din 
îndepărtata lor țară.

Propunem interlocutorilor noș
tri să reconstituie itinerariul 
străbătut. Filmul amintirilor este 
rulat cu multă bunăvoință. Pri
mul popas : Ilongkong. De aco
lo au pornit către Saigon. în ca
pitala Vietnamului de sud un 
mesaj al păcii nu poate fi consi
derat de către autorități decît 
„subversiv“. Curînd, s-au trezit 
între baionete și au fost nevoiți 
să petreacă două ore și jumăta
te la poliție. Imediat, cei patru 
japonezi au părăsit satrapia lui 
Ngo Dinh Diem. Marșul către 
Auschwitz a continuat prin mul
te țări asiatice și europene. Au 
poposit în Singapore, Tailanda, 
Malaya, Birmania, Pakistan, In-

Constituirea Comitetului de organizare 
a celui dc-al III-Iea Concurs și Festival 

internațional „George Enescu“
Miercuri a avut loc șea'infa de 

constituire a Comitetului de orga
nizare a celui de-al III-Iea Con
curs și Festival international 
„George Enescu“.

Din Comitet tac parte : Ion
Pas — președinte, George Geor
gescu și Mihail Jora — vicepre
ședinți, Radu Aldulescu, Garabet 
Avachian, Mircea Basarab, Jean 
Bobescü, Mihai Brediceanu, Da
gobert Buchholz, Constantin Bu- 
geanu, Antonin Ciolan, Paul Con- 
stanfinescu, losif Conta, Dimitrie 
Dinicu, Romeo Drăghici, Gheor
ghe Dumitrescu, Ion Dumitrescu, 
Arta Florescu, Valentin Gheor
ghiu, Victor Giulianu, Nicolae 
Herlea, Istvan Lakatos, Constantin 
Marin, Florica Muzicescu, Zenaida 
Pally, Dumitru Popescu, Laurenjiu 
Profeta, Achim Stoia, Alexandru 
Teodorescu, Sigismund Todufă,

Zeno Vancea, Ovidiu Varga, Ion 
Voicu — membri, Dan Negreanu 
— secretar și Petre Crăciun — se
cretar adjunct.

Comitetul a aprobat regulamen
tul de organizare a celei de-a 
treia ediții a Concursului și Festi
valului „George Enescu“,

Concursul, care va avea loc în
tre 5 și 20 septembrie 1964, cu
prinde secțiile : vioară, pian și 
canto. La concurs pot participa 
tineri interpreti din fără și de 
peste hotare. Laureajii concursului 
vor primi premii și menfiuni.

La manifestările artistice din ca
drul Festivalului, organizat între 
10 și 20 septembrie 1964, își vor 
da concursul interpreti și formajii 
artistice de valoare, rominești și 
străine.

(Agerpres)

întrevedere N. S. Hrușciov 
S. A. Dange

• MOSCOVA. — S. A. Dange, 
președintele Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India 
s-a întîlnit cu N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la un 
larg cerc de probleme, inclusiv 
relațiile dintre India și U.R.S.S.

N. S. Hrușciov a declarat că 
poporul sovietic nutrește senti
mente de profundă prietenie față 
de poporul indian. El a spus că 
oamenii sovietici apreciază mult 
relațiile economice și culturale 
care s-au stabilit intre India și 
U.R.S.S. N. S. Hrușciov și-a expri
mat convingerea că acordurile e- 
conomice și culturale încheiate 
intre cele două țări vor contribui 
la dezvoltarea continuă a acestor 
relații.

N. S. Hrușciov și-a exprimat, 
de asemenea, speranța că conflic
tul de frontieră dintre India și 
China va fi reglementat prin trata
tive pașnice.

Nota R.P.F. Iugoslavia 
adresată guvernului 

R. F. Germane
9 BELGRAD. La Belgrad a fost 

dată publicității nota pe care gu
vernul R.P.F. Iugoslavia a adre- 
sat-o guvernului R. F. Germane în 
legătură cu recentul atac săvîrșit 
de o bandă a ustașilor asupra se
diului și funcționarilor reprezen
tanței iugoslave la Bad-Godes- 
berg. în notă se subliniază că în 
R. F. Germană au devenit tot mai 
dese provocările antiiugoslave.

Guvernul iugoslav atrage din nou 
atenția guvernului R. F. Germane 
asupra faptului că aceste provo
cări sînt puse la cale de ustași 
care în timpul celui de al doilea 
război mondial au făcut parte din 
subunități militare fasciste și care 
au comis nenumărate banditisme.

Guvernul iugoslav declară că 
pentru a preîntîmpina provocările 
cu caracter antiiugoslav în R. F.' 
Germană, este necesar să se in
terzică activitatea tuturor organi
zațiilor de emigranți și a anumi
tor persoane. Guvernul R.P.F. Iu
goslavia insistă din nou să fie 
extrădate Iugoslaviei persoanele 
domiciliate în prezent în R. F. 
Germană, care, fiind cetățeni iu
goslavi, au comis crime de război 
în Iugoslavia.

Arestarea unui spion 
în U.R.S.S.

9 MOSCOVA. Organele sovie
tice ale securității de stat l-au 
arestat pe spionul O. V. Pe.n- 
kovski, lucrător al Comitetului de 
stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru coordonarea lucră
rilor de cercetări științifice. EI 
avea legături cu serviciile de 
spionaj englez și american și din 
însărcinarea acestora în perioada 
1961—1962 culegea informații se
crete cu privire la U.R.S.S, în pro
blemele tehnico-științifice, politice 
și militare, pe care le transmitea 
serviciilor de spionaj menționate.

S-a constatat că ascunzătoarea 
aflată la intrarea casei cu nr. 5/6 
de pe strada Pușkin din Moscova 
a fost stabilită pentru spionul 
Penkovski de către serviciul de 
spionaj american. La 2 noiembrie

a fost prins în flagrant delict R. 
Jacob, colaborator al ambasadei 
S.U.A. la Moscova, în momentul 
cînd scotea din această ascunză
toare materiale cu caracter de 
spionaj (acest lucru a fost anunțat 
pentru prima dată la 5 noiembrie).

Spionul Penkovski întreținea 
legături cu serviciile de spionaj 
prin englezul Veen, care venea 
în U.R.S.S. în mod periodic în ca
litate de comerciant, prin Carlsson, 
al doilea secretar al ambasadei 
americane, și prin alți cîțiva co
laboratori ai reprezentanțelor di
plomatice ale S.U.A. și Angliei.

în momentul arestării lui Pen
kovski au fost găsite corpuri de
licte demonstrînd legătura lui cri
minală cu serviciile de spionaj 
inamice: trei aparate fotografice 
minuscule „Minox“, blocnotesuri 
cifrate pentru descifrarea știrilor 
transmise prin radio de la centrul 
de spionaj și informații de spio
naj cifrate, mijloace dej scriere 
secretă, aparate radio, adrese false 
din străinătate pentru legături cu 
serviciile de spionaj, un pașaport 
sovietic fals pentru eventualitatea 
trecerii în situație ilegală în cazul 
unui eșec.

Cercetările continuă.

O.Z.Z. protestează 
împotriva teroarei la care 

sînt supuși ziariștii 
sud-coreeni

9 PRAGA. Organizația Inter
națională a Ziariștilor a adre
sat guvernului Coreei de sud 
un protest în legătură cu te
roarea continuă desfășurată 
împotriva ziariștilor. După

cum anunță agenția Ceteka, 
O.I.Z. cere punerea imediată 
în libertate a tuturor ziariști
lor arestați și reapariția ziare
lor și revistelor interzise în 
Coreea de sud.

• WASHINGTON. Un protest 
original a pornit zilele acestea 
din birourile Casei Albe. După 
cum a dezvăluit la 11 decembrie 
purtătorul de cuvînt Pierre Salin
ger, Casa Albă a adresat unui 
post de radio din Washington un 
protest împotriva faptului că a- 
cesta folosea în scop publicitar și 
pentru atragerea abonaților im
primările unei voci care o imita 
pe cea a președintelui Kennedy.

• PRAGA. La 11 decembrie 
a avut loc la Praga premiera 
filmului romînesc „S-a furat 
o bombă“. La spectacolul 
festiv au fost de față repre
zentanți ai ambasadei R. P. 
Romîne și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Praga. 
Filmul „S-a furat o bombă“ 
care va rula la începutul anu
lui viitor pe ecranele ceho
slovace, s-a bucurat de mult 
succes.

• BRUXELLES 12 (Agerpres). 
Tratativele de la Bruxelles în 
ce privește eventuala aderare 
a Angliei la Piața comună con
tinuă să se afle în impas — re
latează agențiile de presă oc
cidentale.

pe americane. în Turcia, întâl
nirile cu opinia publică au fost 
destul de dificile. în India au 
petrecut trei luni în care timp 
au parcurs pe jos, cu mașina și 
cu trenul peste 15 000 km și au 
vorbit la 200 de adunări. Au 
fost zile în care au luat cuvîntul 
și la 8 adunări. într-un sat s-au 
adunat 5 000 de oameni ca să-i 
asculte, unii veniți chiar de de
parte. în Ceylon au stat două 
săptămîni în care timp au luat 
parte la zeci de adunări, de di
mineață, din zori și pînă tîrziu 
după miezul nopții. Impresii 
nenumărate care s-au adunat în 
memorie și care se contopesc în 
convingerea că popoarele tuturor 
țărilor pe care le-au vizitat aspi
ră sincer către o pace trainică.

Oaspeții japonezi doresc să ne 
relateze impresiile din cele cî
teva zile petrecute în Romînia. 
Bhikshu Gyotsu N. Sato, poves
tește :

— La plecarea din Japonia nu 
știam prea multe despre țările 
Europei care pășesc pe un drum 
nou. De aceea, am așteptat cu 
mult interes întâlnirea cu reali
tatea acestor țări. Cele văzute 
în Romînia au produs o puter
nică impresie asupra noastră. 
Am constatat dezvoltarea voa
stră economică. întreprinderile 
din București și Brașov pe. care 
le-am vizitat sînt moderne, iar 
muncitorii lucrează cu mult 
avînt pentru a realiza obiective
le propuse. Am convingerea că 
planul vostru de perspectivă, deși 
este îndrăzneț, va fi fără în
doială realizat, deoarece poporul 
romîn își dăruiește toate forțele 
sale progresului țării.

— Despre tineretul romîn ce 
ne puteți spune ?

— Aveți un tineret fericit. Pa
latul Pionierilor din București 
este minunat. Dar nu-i vorba nu
mai de cei mici. Studenții voștri 
au condiții admirabile. Să vă 
spună Kajimura...

Shingo Kajimura, care pînă 
atunci ascultase atent convorbi
rea, intervine :

— Eu sînt student și tocmai 
de aceea căminul de la Groză
vești m-a îneîntat. Este amena
jat admirabil, cu tot ceea ce are 
nevoie studentul pentru a putea 
să învețe în condiții optime. Lu- 
cul cel mai important este că 
toate aceste condiții sînt puse la 
dispoziție de către stat. La noi,

lor păcii și ca toate statele să 
fie solicitate să ia măsuri în a- 
ceastă direcție. în favoarea unor 
asemenea măsuri pledează și pro
pria noastră experiență. O serie 
de cercuri influente din Japonia 
vor să reînvie tradițiile milita
riste și în acest scop vizează în 
primul rînd tineretul. Se caută 
chiar să se elimine din manua
lele didactice tragedia Hiroșimei, 
ca tineretul să uite trecutul și 
să poată fi mai lesne pervertit. 
Pături importante ale tineretu
lui japonez se dovedesc a fi însă 
conștiente de primejdia pe care 
o comportă această politică și 
dc aceea o resping. Revenind la 
propunerea formulată la O.N.U. 
de Romînia, repet că ea este nu 
numai de o largă utilitate, ci și 
de o evidentă actualitate...

Convorbirea pășește pe un alt 
teren : problema experiențelor 
cu arma nucleară.

— Poporul japonez năzuiește 
să se pună capăt tuturor explo
ziilor experimentale cu arma nu
cleară — subliniază interlocuto
rul nostru. Noi considerăm că se 
poate încheia un tratat în acest 
sens, însă numai rigiditatea pu
terilor occidentale împiedică rea
lizarea înțelegerii. Atitudinea 
sovietică la tratativele de la Ge
neva este rezonabilă. Există su
ficiente mijloace științifice la 
dispoziția statelor pentru a de
tecta experiențele nucleare sub
terane, iar noua propunere a 
U.R.S.S. privind folosirea unor 
stații seismice automate netezeș
te drumul spre un acord pe o 
bază reciproc acceptabilă. Dorim 
sincer ca experiențele cu arma 
nucleară să devină un capitol a- 
par ținînd trecutului. Popoarele 
pot și trebuie să trăiască în pace, 
sub semnul ideilor coexistenței 
pașnice...

îi rugăm pe oaspeți să ne vor
bească despre desfășurarea în 
continuare a marșului. Cei pa
tru japonezi vor mai trece prin 
Bulgaria, Iugoslavia, Austria, Ce
hoslovacia, Republica Democrată 
Germană, Republica Federală 
Germană și Polonia. Ei își pro
pun să ajungă la Auschwitz la 
27 ianuarie, cînd se aniversează 
eliberarea cumplitului lagăr al 
morții.

Drum bun, mesageri ai păcii !

EUGENIU OBREA

• In cursul acestei luni, handba- 
liștii romîn j vor susține in Capi
tală mai multe întîlniri interna
ționale. La 20 decembrie, echipa 
masculină a R. P. Romîne va 1 ti
tani în sala Floreasca echipa R.D. 
Germane.

In zilele de 25 și 27 decembrie 
selecționatele tării noastre vor 
susține o dublă întîlnire cu e- 
chipele masculine și feminine ale 
iugoslaviei, In vederea acestor în
tîlniri au iost alcătuite loturile re
prezentative.

9 Astăzi încep la Belgrad în
trecerile din cadrul „Criteriului 
internațional de lupte libere și 
clasice“. La această competiție 
participă unii dintre cei mai buni 
sportivi din R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, Italia și 
Iugoslavia. In zilele de 13 și 14 
decembrie vor avea loc întrecerile 
de lupte clasice, urmînd ca la 15 
și 16 să se dispute cele libere. 
La această competiție, R. P. Ro
mînă va fi reprezentată de un lot

LA TOATE AGENȚIILE O.N.T. „CARPAȚI”, #

GRECIA: Continuă lupta* studenților pentru
îmbunătățirea condițiilor de invățămint
otrivit știrilor 
apărute în 
presa greacă, 

continuă lupta stu
denților care cer 
sporirea cu 15 la 
sută a fondului din 
buget pentru îmbu
nătățirea condițiilor 
în invățămint. După 
cum se știe, săptă
mâna trecută au a-

vut loc în acest scop 
mari demonstrații 
și greve studențești 
la Atena.

In urma acțiuni
lor studenților, chel
tuielile bugetare 
pentru invățămint 
vor fi sporite în a- 
nul viitor doar cu 
10 la sută- Ziarul 
„Avghi“ subliniază

că, cu toate aceste 
promisiuni, studenții 
sînt liotăriți să con- ' 
tinue lupta. In a- 
cest scop, după cum 
anunță agenția 
France Presse, în 
cursul dimineții de 
miercuri 10 000 de 
studenți și elevi au 
demonstrat pe stră. j 
zile Atenei. »
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de 7 luptători în frunte cu I. Cer
nea, M. Cristea și Fr. Ballo.

© Ferencvaros Budapesta a sur
clasat, pe teren propriu cu scorul 
de 6—0 (2~0) pe Sampdoria Genova 
în meciul retur pentru optimile de 
finală ale „Cupei orașelor-tlrguri'' 
la fotbal. Primul meci fusese clș- 
tigat de echipa italiană doar cu 
1—0, astfel că Ferencvaros se ca
lifică în sferturile de finală, ur- 
mînd să întîlnească echipa Petro
lul Ploiești.

® Campionatul republican de 
șah a fost reluat ieri, după o zi 
de repaus,, cu partidele din runda 
a 11-a. Pavlov a cîștigat la M. 
Rădulescu, Drimer l-a învins pe 
Szabo, Voiculescu a remizat cu 
Șuteu și Mititelu cu Nacu. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

In clasament conduce O. Troia- 
nescu — 6,5 p. (o partidă între
ruptă), urinat de Gheorghiu și 
Gunsberger — 6 p. și o partidă 
întreruptă fiecare.

(Agerpres)
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