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CONSILIUL DE sm AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 37 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne decretează:

Se convoacă Marea Adunare Națională în a patra sesiune ordinară 
a celei de-a patra legislaturi, în ziua de 27 decembrie 1962, orele 10 dimi
neața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele 
Consiliului de Stat,
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Venituri mari 

prin valorificarea 

de produse 

agricole către stat

In acest an, ca urmare a spo
ririi numărului de animale, uni
tățile agricole socialiste din re
giunea Hunedoara au vindut sta
tului pe bază de contract de 
două ori mai multe produse a- 
nimale decît în anul trecut. Nu
meroase unități, printre care 
cele din Pricaz, Orăștie, Teiuș, 
Apoldu de Jos, Cilnic și altele, 
au realizat prin valorificări din 
sectorul zootehnic cîte 500 000—, 
1 100 000 lei. O parte din aces
te venituri au fost folosite pen
tru sporirea continuă a șeptelu- 
lui. Pe lingă bovine ți oi, cea 
mai mare parte din gospodăriile 
colective au înființat îngrașătorii 
de porci, crescătorii de păsări 
etc.

Gospodăriile colective au con
tractat încă de pe acum cu uni
tățile comerciale livrarea în a- 
nul viitor a unui însemnat nu
măr de bovine, porci, oi ți miei.

(Agerpres)

planul anual îndeplinit Festival
oară coiise- 
șesenalului,

• Pentru a treia 
cutiv, de la începutul 
Ministerul Economiei Forestiere a 
îndeplinit înainte de termen pla
nul anual la producția globală și 
marfă. Planul pe acest an a fost 
realizat cu 17 zile mai devreme. 
Muncitorii din această ramură au 
obținut succese de seamă în lupta 
pentru valorificarea 
complexă a masei 
sarcină trasată de cel 
Congres al partidului.

Ritmul mediu anual
a producției globale a economiei 
forestiere realizat în perioada 
1960—1962 este de 13,5 la sută,

față de 10 la sută cit 
in planul șesenal.

în 11 luni au fost 
plus față de întreg 
100 000 mc bușteni de 
derulaj, 5 100 000 
23 000 tone plăci
mobilă în valoare de peste 100 de 
milioane lei.

se prevede

produse în 
anul trecut 
fag pentru 

mp furnire, 
aglomerate și

integrală și 
lemnoase, 

de-al IlI-lea

pielărie, încălțăminte, 
îndeplinit planul 

de termen. Cele mai

de creștere

• Sectorul 
cauciuc a 
anual înainte 
frumoase realizări le-au obținut co
lectivele de muncă de la „Flacăra 
Roșie" și „Nicolae Bălcescu“- 
București, Combinatul de cauciuc 
„Jilava”, „8 Mai"-Mediaș, Combi
natul de mase plastice și încăl-

țăminta Timișoara, Fabrica de 
cauciuc Brașov. In total, în secto
rul pielărie, încălțăminte, cauciuc 
au fost produse, între altele, peste 
planul anual 380 000 de perechi de 
încălțăminte și aproape 250 000 
mp de material plastic pe suport 
textil. In același timp, productivi
tatea muncii a crescut cu 6,5 la 
sută și s-au obținut economii Ia 
prețul de cost 
19 000 000 lei.

în telegramele
nisterul 
vele de 
jamente 
clamării

In cinstea celei de-a XV-a ani
versări a R. P. Romîne, Uniunea 
Scriitorilor a organizat vineri după- 
amiază, în sala Ateneului un festi
val literar.

Cuvîntul de deschidere a lost 
rostit de acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă. S-au citit din lucră
rile scriitorilor: Tudor Arghezi,

în valoare de

trimise la Mi-
Ușoare, colecti-

s-/ •an
Industriei
muncă își iau noi anga- 
în cinstea aniversării pro- 
Republicii.

(Agerpres)

Compozitorii ieșeni 
dedică noile lor lu
crări celei de-a I5-a 
aniversări a procla
mării R. P. Romîne. 
Astfel, compozitorul 
Achim Stoia, laureat 
al Premiului de Stat, 
a compus „Rapsodia 
pentru orchestră sim
fonică”, 
populare 
nești.

Cunoștințele teoretice căpătate 
în timpul orelor de studiu sînt 
verificate practic de către uce
nicii de la Școala profesio
nală de pe lingă Fabrica de 

ciment Fieni.

Foto : AGERPRES

literar
Maria Banuș, Eugen Barbu, Ion 
Bănufă, Radu Boureanu, Marcel 
Breslașu, Eugen Frunză, Eugen 
Jebeleanu, Suto Andraș, Szemler 
Ferenc, Victor Tulbure, Tiberiu 
Utan.

Festivalul a lost urmărit cu in
teres de un numeros public.

muzicale
versuri ale lui Mihail 
Eminescu „Ceți do
resc eu Șie, Unice Ro- 
mînie” au fost puse 
pe muzică de Con
stantin Constantines- 
cu; lucrarea pentru 
cor mixt „Aici clă- 
di’vom combinatul”, 
cu text de Ion Mei" 
țoiu, se datorește 
compozitorului Vasile 
Popovici, trei cîntece

(Agerpres)

pe versuri populare : 
„Duduie în cîrnp 
combin-a”, „Mîadruța 
colectivistă” și „De 
la Dorna mai la 
vale” aparțin Elizei 
Popovici, iar lucra
rea intitulată „Pa
triei aduc cîntare”, 
pe versuri de Petre 
Luscalov, este com
pusă de Sorin Vînă- 
torul. (Agerpres)
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 nul acesta colec

tivul nostru a ob
ținut cea mai 
mare producție de 
țevi pînă la 6 țoii, 
realizată în uzină.

Lună de lună 
planul a fost îndeplinit și de
pășit. Am livrat peste preve
deri 3 496 tone țeavă finită, 
depășindu-ne angajamentul a- 
nual cu peste 1 400 tone. Ace
ste succese au 
fost posibile în 
primul rînd 
datorită crește
rii productivi
tății muncii, 
indicii de uti
lizare extensivi 
au crescut — 
la laminorul de 
3 țoii cu 6,4 la 
sută, iar 
minorul 
țoii cu 
sută.

Pentru a face față cu succes 
sarcinilor de plan pe anul vi
itor, care prevăd o creștere la 
producția fizică, față de 1962, 
de 3,7 la sută, și sporirea con
tinuă a - ■
calitatea A, așa după cum se 
arată în adunarea de dezba
tere a cifrelor de plan este 
necesar să acordăm în conti
nuare o atenție deosebită ge
neralizării experienței pozitive, 
antrenării tuturor muncitorilor 
la descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne. Pe această

linie conducerea uzinei, la in
dicația comitetului de partid, a 
cuprins în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice o serie 
de prevederi. Este stabilit, de 
exemplu, ca în anul ce vine 
să se folosească la turlele pen
tru prăjini grele, precum și Ia 
alte sortimente de țevi cu pe
reți mai groși de 7 mm și dia
metrul exterior sub 89 mm. co- 
jirea materiei prime. Lunar,

măsuri
la Ia
de 6

1 la

de dezbatere a cifrelor de plan 
pe 1963.

In uzină lucrează peste 800 
de tineri. Deci, organizația 
noastră are sarcini mari pri
vind mobilizarea lor la lupta 
pentru îndeplinirea planului 
pe anul viitor, în mod ritmic. 
Ce măsuri vom lua în acest 
scop ?

După ce se vor termina a- 
dunările din secții, vom orga
niza 
către 
plan, 
crete 
în adunările generale U.T.M.

Bazîndu-se pe experiența a- 
cumulată pînă acum, comitetul 
U.T.M., sub directa îndrumare 
a comitetului de partid, va 
continua să mobilizeze și mai 
activ întregul tineret din uzină 
la îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor spo
rite ce revin 
colectivului no
stru.

Ne-am pro
pus ca toți ti
nerii direct 
productivi să 
fie cuprinși în 
întrecerea so
cialistă. fiecare 
avînd angaja
mente concrete, 
mobilizatoare.

Vom repartiza 
pe lingă fiecare 

U.T.M. cîte un

studierea temeinică de 
tineri a sarcinilor de 

vom stabili măsuri con- 
pe care le vom discuta

ia organizația U.T.M

cantității de țevi de

împreună cu Combinatul side
rurgic Hunedoara se vor orga
niza analize asupra comportă
rii în timpul preluerării a ma
teriei prime pe calități, di
mensiuni și șarje. Se prevede 
ca prin aceste măsuri să rea
lizăm un coeficient de cel pu
țin 86 la sută țevi calitatea A. 
Pentru a se asigura o tempera
tură constantă în timpul fa
bricației, se vor monta la per
foratorul de 6 țoii precum și 
la laminorul de 3 țoii piro- 
metre înregistratoare cu ra
diații. Se va experimenta și 
montarea unui aparat de me- 
trat țeava la calibror în scopul 
controlului laminării în tole
ranța negative și a urmăririi 
consumului specific de metal.

Aceste măsuri sînt acum în
tregite cu propunerile ce au 
fost făcute de către muncito
rii, tehnicienii și inginerii care 
au luat cuvîntul

de aceea 
organizație 
membru din comitet care să 
îndrume și să sprijine concret 
această acțiune. Am stabilit, de 
asemenea, ca în grupele U.T.M. 
să se discute înaintea consfă
tuirilor de producție modul 
cum își realizează tinerii an
gajamentele luate, să-i ajute 
ca pe baza cunoașterii preve
derilor de plan să-și stabi
lească noi angajamente, o a- 
tenție deosebită o vom acorda 
popularizării fruntașilor în 
producție și generalizării ex
perienței acestora.

O altă problemă de care ne 
vom ocupa îndeaproape va fi

in S.U.A. și Danemarca

Ansamblul „Rapsodia romîiiă

în adunarea (Continuare în pag. a lll-a)

pe teme 
moldove" 

Cunoscutele

După un strălucit succes

-----a-----

CONSTANTIN IONESCU

Bătrîniw lași întinerește

comu-

f"
.VASILE ILIESCU

arnia' 
cuire- 
cruce

iar-
oa- 
din
re- 
o-

ERNEST MOISE
secretarul comitetului U.T.M. 

de la Uzinele de tuburi 
„Republica’’ București

MARIANA COCONAȘU

Vineri s-a înapoiat 
în Capitală ansamblul 
folcloric „Rapsodia ro
mînă” care a între
prins un turneu de 3 
luni de zile în S.U.A. 
și Danemarca.

La sosire, pe 
portul Băneasa, 
artei populare 
nești au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, de conducători

aero
solii 

romi-

ai unor instituții 
tural-artistice din 
pitală, de oameni 
artă.

Au fost de față 
prezentanți ai Legației 
S.U.A. la București.

în cursul turneului 
ansamblul a dat spec
tacole în 56 de orașe 
din S.U.A. și la Co
penhaga, vizionate de 
peste 150 000 de spec
tatori.

(Agerpres). Fofo : I. GHEȚIU

zinele „Electronica“ — în pauza de prînz. Pe 
unul din culoarele uzinei discutau trei tineri 
pe care-i vedeți în fotografiile alăturate. Tema 
discuției ? Subiecte simple : controlorul de ca
litate Vasile Iliescu a fost anunțat că va primi 
locuință nouă. Muncitoarea Mariana Coconașu 
povestește despre noul program al brigăzii ar- 
cînfă și dansează. Iar el — Constantin lonescu, 
despre noua carte de electronică adăugată la 
de specialitate, cît cuprinde biblioteca-i perso-

cle cărți de electronică?.

fisfice, unde 
le vorbește 
mia de cărți 
rială.
’»>— O mie

— O mie... 1
Te uiji la el cu aa'mirafie. Constantin lonescu, muncitor, nu

mai în vîrstă de 23 de ani, fiu al unui maistru care lucrează

Tiviți și fotografia acestei tinere. N-are decît 
19 ani și se numește Mariana Coconașu. Lu
crează la secția montaj-televizoare a aceleiași 
uzine. Ceea ce ne-a făcut să stăm de vorbă 
cu ea au fost nu numai rezultatele bune ob
ținute în producție, dar și zîmbetul ei des
chis, ochii plini de o nepotolită bucurie.

Explicabil. Anul acesta, la 19 ani, Mariana a avut două 
bucurii mari. Prima : a primit titlul de muncitor calificat. 
A doua: s-a logodit și s-a căsătorit cu omul pe care-l 
iubește, muncitor și el la „Electronica“, în altă secție. 
Luna de concediu și de logodnă și-au petrecut-o la Căli- 
mănești, au făcut excursii cu motocicleta în cele mai 
frumoase localități din țară .

înărul din fotografia a IlI-a, Vasile Iliescu, 
e controlor de calitate și membru în co
mitetul U.T.M.

•— Eu m-am născut într-o zi istorică, 
ne-a spus el. La 17 februarie 1933.

Inima se încălzește și imaginația se 
aprinde întotdeauna cînd ne amintim 

ceste zile. Cînd venea pe lume Vasile Iliescu, 
Grivița înfruntau gloanțele cei ce-au pregătit 
musețea vieții noastre noi. în ziua’, aceea.’;.

Dar, să lăsăm tot ziarele să-și spună cuvîntul. 
, Ziarul „Dimineața”. Pe pagina I din 18 februarie?

a-
13« 

fru-

Un mare grup 
colectiviști din Gur- 
ba, Tîrnova, Bocsig 
și alte comune ale ra
ionului Ineu a plecat 
zilele aceste cu au
tocarele O.N.T. pen
tru a vizita Capitala 
și Valea Prahovei, 
Muzeul Doftana, Mu
zeul Peleș, noile car-

tiere orașelor
Brașov, Cluj și altele, 
în aceste zile de 
nă, alte sute de 
meni ai muncii 
satele și orașele 
giunii Crișana se 
dihnesc în cabanele 
pitoreștilor localități 
Stîna de Vale, Mo- 
neasa, Cășoaiă, Vadu 
Crisului.

în ultimii doi ani 
mai mult de 2 500 co
lectiviști din această 
regiune au vizitat 
noile cartiere alo Ca
pitalei, litoralul, ora
șele Galați, Constan
ța, Brașov, Timișoa
ra, Cluj și altele.

( Agerpres)

tot la „Electronica“ e posesorul unei biblioteci personale care 
cuprinde 1 000 de cărți tehnice.
— O mare parte din cărți, povestește el, le-a strîns fata, 

Lucrează în întreprindere din 1935. Și dîrisul visa să învețe 
dar n-a avut posibilitatea.Discutăm cu tatăl lui lonescu,

— Visam ți eu 1 Dar tara era greu pe atunci. Deschideți zia
rele vremii la ziua de 18 ianuarie 1939, ziua cînd s-a născut 
băiatul meu și veți vedea de ce.

...Am deschis acele ziare. Am întors filele lor îngălbenite, 
lată „Curentul" din acea zi. Pagina întîi — un cearșaf imens 
de caricaturi — îți lasă dintr-o dată un gust amar, îți încre
țește fruntea. „Corupția“ — aceasta e ia'eea paginii de de
sene, cartea de vizită a zilei de 18 ianuarie 1939, ziua cînd 
s-a născut fînărul care are azi .1. 000 de volume de electronică 
și visează să ajungă ‘inginer.

— Aveți motocicletă ?
— De ce să n-avem ? Cîștigăm 2 300 de lei lunar, amîn- 

doi.
„De ce să n-avem?" Chiar așa a și spus și faptul i se 

pare foarte firesc. Fericirea ei e, într-adevăr, firească. Să 
întoarcem totuși cartea vremii cu 19 ani înapoi, la ziua de 
7 februarie 1943, ziua de naștere a Marianei. Ce viață, ce 
viitor, ce fericire i se pregătea în aceeași zi de către cei 
ce stăpîneau țara? însăși ziarele burgheze vor vorbi des
pre asta.

Tot „Curentul“. Pagina întîi rostea un singur cuvînt: 
Război ! Sînt prezente în pagină chipurile fasciștilor — 
romîni sau străini, care se silesc să pară neintimidați. Ar
ticolele vorbesc însă despre frica, despre groaza în care

Visul ? Se lovea și murea otrăvit în această lume de miasme, 
lată despre ce mai scria ziarul în paginile următoare și vom 
înfelege de ce, ziua cînd i se năștea primul capii, mun
citorul lonescu de la „Phillips“ nu putea să viseze la realizarea 
idealurilor lui : „Reducerea salariilor“. „Fraudele de la primă
rie''. „Trei muncitori astixiafi la Ploiești“. „Mari fraude la Cra- 
iova". „încercarea de sinucidere a unui acar''. „340 de copii 
săraci cer ajutor". La care se adăuga o informajie cum că re
gelui i se mai ridică o... statuie.

Acestea se petreceau în ziua cînd s-a născut tînarul Con
stantin lonescu. Unde-și putea face loc aici visul ? El avea să 
rămînă închis In inima muncitorului, pînă peste ani, cînd țara 
avea să găsească calea liberă pe drumul deschis de 
niști.

trăiau, ceas de ceas, fasciștii: pe frontul de răsărit 
te.le sovietice înaintau vertiginos. Dar, ceea ce te 
mură sînt paginile întregi de poze însoțite de cîte o 
înfățișînd, în majoritate, soldați tineri. Un articol, „Evan
ghelia“, în care se dădeau exemple și se „justifica” de ce 
Petre al nu știm cărei femei a murit pe front prin „voința 
domnului“. Alte articole: „Falși polițiști”. „Furturi de 
30 000 000 Iei”. „Ion Petre Bălașa din strada Sfinții Apos
toli nr. 40, lipsit de mijloace da trai, roagă persoanele 
miloase să-l ajute“.

Și alt anunț : „Nu mai sînt alimente”.
...tn ziua aceea s-a născut Mariana Coconașu, munci

toarea de azi de la „Electronica“, a cărei tinerețe e feri
cită și-ți răspunde foarte firesc : „De ce nă nu fie ața ?“

„Luptele de Ia Grivița”. „Cîți au căzut. Evacuarea, 
Atelierele sub pază militară. Arestările. Răniții. Nu
mele morților”. Iată un fragment dintr-un reportaj 
de pe Grivița, scris chiar atunci în ziua de naștere a 
lui Vasile Iliescu:

...La ora 6 era încă întuneric. Focurile aprinse de 
muncitori au descrescut. în curte — glasuri, protes
tări, apeluri. Vrem o viață mal bunăl Nu trageți ! 
Sirena suna. Un muncitor a ridicat o. faclă.

„...De afară o poruncă. Soldați! sînt în poziție de tra«

gere. Și apoi — brusc, o răpăială. Mitraliera număra 
lucrătorii, silabisea viețile. Tac !... Tac 1... Tac-tac !...”.

Tot in ziarul „Dimineața” din. aceeași zi — anunțul 
cu numele ră.iiților: un tinichigiu — 23 ani, un me
canic — 26 ani, un nichelator — 50 ani, un hamal — 
33 ani, un fierar •— 26 ani. Și, printre ei, un nume 
scump nouă, tuturor : „Boaită Vasile, practicant, str. 
Colonel Iacobini 1 — 19 ani”...

— în ziua aceea m-am născut eu, spuse Vasile 
Hiescu, comunistul Iliescu de azi.

Cuvintele se opresc aici. Ce să mal spună?, Spun 
doar «faptele, totul i

...în fiecare an ne sărbăto
rim ziua de naștere. Ziua mea, 
a ta, ziua lui de naștere. Ziua 
în care împlinești 19, 23, 30 
de ani. Paharele se umplu, 
mesele se încarcă de bunătăți 
și-n jurul nostru se adună 
prietenii, tovarășii de muncă. 
Muzica se revarsă tumultoasă, 
se rîde și se dansează și se 
fac planuri de viitor. Urările 
se țin lanț și fiecare asemenea 
zi îmbogățește albumul per
sonal cu clipe noi de fericire. 
Totul pentru noi e atît de fi
resc ! Și pentru Constantin 
lonescu, și pentru Mariana 
Coconașu și pentru Vasile 
Iliescu...

Este foarte firesc deci să ne 
întrebăm : ce se întîmpla în 
ziua în care ne-am născut ? 
Răspunsul acesta e foarte im
portant. înțelegerea lui va 
spori însăși fericirea de azi, 
prețul și valoarea ei. Iar ecoul 
acestei înțelegeri se va simți 
în pasiunea cu care muncim, 
în dragostea pentru sălile 
imense de lucru, inundate în 
neon, ale uzinei, pentru con
dițiile pe care toți Ie avem la 
îndemînă în uzinele noastre, 
în școlile noastre, pe ogoarele 
sau în instituțiile noastre...

EUGEN FLORESCU
Fotografiile: 

VICTOR CONSTANTINESCU



NE VORBESC
® George Vroco, artist al poporului
& Lucia Demetrius, dramaturg
0 Ion Șahighian, maestru emerit al artei

despre
0 sărbătoare a teatrului 

de amatori
rmăresc cu atent!« 
desfășurarea finalei 
celui de-al III-lea 
Festival bienal de 
teatru de amatori 
„I. L. Caragiale“. Ca 
vechi om de teatru

pe care 
mișcarea 
de ama-

sînt impresionat de forța, de 
prospețimea și vigoarea cu care
artiștii amatori veniți de pe tosțte 
meleagurile țării se întrec in a- 
eeastă artă nobilă, crescută din 
rădăcina sensibilității poporului 
și a setei de frumos.

mploarea 
a luat-o 
artistică 
tort în cei 15 ani 
de la proclamarea 
Republicii îmi 
pare o imensă și

emoționantă dovadă a măsu
rii în care cultura, devenită 
bun al maselor, nu e numai 
pusă la îndemina lor, ca in 
țața unor noi consumatori de- 
veniți apți ș-o aprecieze și

lității, a prezentului și viitoru
lui.

Calitatea la care au ajuns 
azi spectacolele teatrale de a- 
matori vorbește limpede des
pre însemnătatea pe care au 
căpătat-o ele pentru oamenii 
muncii din întreprinderi și in
stituții și de la sate, despre 
gustul care s-a dezvoltat azi 
la oameni care pină cu mai 
puțin de 20 de ani inainte nu 
văzuseră poate niciodată un

frumos stirnește in noi bucu
rie și admirație și ne dă cer
titudinea frumuseții vieții pe 
care o trăim.

LUCIA DEMETRIUS

ste impresionantă 
dezvoltarea pe care 
a luat-o îu țara 
noastră mișcarea de 
amatori cu mani
festările ei artisti
ce. Măiestria la

Conferințe
Zilele acestea, la peste 250 

de cămine culturale din regi
unea Oltenia, activiști de part fi 
și activiști culturali au expus 
conferința „Țara întreagă, un 
imens șantier”. Aceasta face 
parte dintr-un ciclu de confe
rințe închinat aniversării a 15 
ani de la proclamarea Republi
cii. Conferințele sint ținute la 
căminele culturale de la sate, 
în școli și institute de învăță- 
mint superior.

(Agerpres)

Un loc îndrăgit de tinerii mun
citori de la Fabrica de rul
menți din Bîrlad. — biblioteca 

clubului
Fofo : FLORIN ȚAGA 

ajusfor

Această uimitoare efervescență 
juvenilă aduce pe scenele noastre 
suflul viguros al revoluției noas
tre culturale, desfășurată în anii 
Republicii, sub înțeleaptă condu
cere a partidului, pledează pen
tru ideea unei generații de munci
tori și țărani culți, multilateral 
dezvoltați, cu o sensibilitate cul
tivată la arta frumosului și a idei
lor generoase ale actualității.

Artiștii din teatrul nostru spri
jină — cu dragoste — aceste mlă- 
dițe ale viitorului teatrului romî- 
nesc, pentru dezvoltarea măie
striei lor artistice. Urez din toată 
inima participanților la finala ce
lui de-al III-lea Festival de tea
tru de amatori, închinată glorioa

jpih.ala celui de albica

FESTIVAL DE TEATRU 01 AM ATU Rl

sei aniversări a proclamării Re
publicii Populare Romîne, mult 
succes în activitatea lor rodnică.

să-l simtă necesitatea, ci a în
ceput să se bucure de partici
parea lor directă, creatoare.

Expozițiile de pictură și 
sculptură, concertele, cenaclu
rile, spectacolele artiștilor-a- 
matori din orașe și sate sint 
tot atitea expresii ale unei 
intense vieți spirituale trăite 
de oamenii muncii, ale necesi
tății viu simțite de a proiecta 
intr-o formă artistică aspira
țiile lor, viziunea clară a rea-

spectacol, despre însemnătatea 
misiunii de a traduce ginduri 
și sentimente într-o formă ar
tistică. Nivelul lor arată cit de 
larg sint răspîndite în mase 
ideile care ne sint cele mai 
scumpe și cit de clare au de
venit pentru oameni căile prin 
care aceste idei prind trup și 
devin mai lesne, mat. emoțio
nant comunicabile.

Tot acest patos, toată acea
stă rivnă care cere muncă și 
încredere, tot acest elan spre

care au ajuns amatorii dovedește 
cu prisosință că aptitudinile 
pentru arta dramatică ale oa
menilor muncii găsesc un teren 
deosebit de fertil de afirmare. 
Dar această afirmare fără pre
cedent n-ar fi fost posibilă fără 
atenția deosebită acordată miș
cării amatoare în anii regimului 
nostru democrat-popular, fără 
grija părintească a partidului.

Ajutorul pe care-1 dau acestor 
echipe profesioniștii, le folosește 
nu numai lor înșile, ci nouă tu
turor, pentru că aceste manife
stări fac să crească exigențele 
marelui public, iar arta noastră 
capătă propulsie spre un nivel 
artistic cit mai înalt.

Am avut prilejul să cunosc 
munca, avîntul și aspirațiile e- 
chipei sindicatului C.F.R.-Fetești,
căruia îi doresc în această ultimă
fază a concursului succesul pe 
care îl merită. Aceeași urare a

Două antologii inchinate aniversării
Anul 1962 va rămlne în istoria 

poporului nostru ca anul înche
ierii procesului de colectivizare a 
agriculturii, a victoriei definitive 
a socialismului ia orașe și sate.

Primui dintre cele două volume 
ale antologiei „Moment istoric“, 
se constituie din mărturii directe 
de la tribuna sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale, din ar
ticole apărute In presă, reportaje — 
adevărate fragmente ale poemului 
colectivizării; cel de-al doilea 
volum, cuprinde nuvele, povestiri 
și schițe — cristalizări ale unei 
realități care va stimula și in vii
tor importante lucrări epice, 
demne de măreția zilelor pe care 
le trăim.

Imaginea care se degajă din 
aceste pagini demonstrează forța 
revoluției noastre condusă de 
partid, care a smuls satul romî-

Sub tipar la Editura pentru literatură
nesc din bezna trecutului și a 
deschis larg drumul progresului și 
al bunăstării.

Cu aceste volume Editura pentru 
literatură continuă o acțiune 
Începută în anul 1961 prin pu
blicarea a două culegeri asemă
nătoare, „Marea de aur“ și „Co
moara cea mare“, iar anul acesta 
culegerea de versuri „Primăvara 
de aur“. In aceste culegeri citito
rul și cercetătorul literar vor a- 
vea posibilitatea să urmărească 
pătrunderea continuă in literatură 
a unei tematici noi, a eticii noi 
socialiste, ca unul dintre aspec
tele de bază ale muncii literare 
desfășurată sub Îndrumarea și 
conducerea partidului.

Republicii

Prezența în paginile acestei an
tologii a unui mare număr de 
scriitori, de la Tudor Arghezi, 
G. Călinescu, M. Beniuc, Demo- 
stene Botez și Nagy lstvan pină 
la tineri ca Vasile Rebreanu, 
Fănuș Neagu, Nicolae Velea — 
constituie o mărturie a participă
rilor masive și entuziaste a între
gului front scriitoricesc la reflec
tarea vieții noi a patriei noastre.

★
„Tezaur“ este o amplă culegere 

din lirica actuală, cuprinzînd peste 
100 de poeți contemporani, ro- 
mîni și ai naționalităților conlo
cuitoare. Publicată în cinstea celei 
de a 15-a aniversări a Republicii,

culegerea este închinată partidu
lui șj patriei noastre socialisto. 
Ea adună o bună parte din roa
dele mai noi ale poeziei militante, 
partinice, alături de unele apar- 
ținind anilor anteriori. De la 
Tudor Arghezi și Mihai Beniuc, 
pină la începători al căror volum 
de debut se află în curs de apari
ție, poeții noștri sînt reprezentați 
în culegerea „Tezaur“ ca expre
sie vie a frontului unit al întregii 
noastre literaturi în jurul parti
dului, pentru socialism și pentru 
pace.

Organizatorii festivalurilor de 
poezie în cinstea marilor noastre 
sărbători, lectorii cercurilor de ci
tit, artiștii amatori dornici să re
cite poezie patriotică actuală, gă
sesc în „Tezaur“ creații dintre 
cele mai valoroase.

GEORGE VRACA fao tuturor echipelor rămase în 
concurs și care prin muuca lor 
ridică mișcarea de amatori din 
țara noastră la rangul de stimul 
pentru artiștii profesioniști.

ION ȘAHIGHIAN

In a 8-a zi 
a concursului

In a 8-a zi a Festivalului 
„I. L. Caragiale“ au intrat în 
concurs formațiile artistica 
din regiunea Argeș. Seara a 
mai intrat în concurs și prima 
formație a artiștilor amatori 
din regiunea Bacău — colecti
vul căminului cultural din 
Solonț cu comedia „Ochiul- 
babei“ dramatizare după Ion 
Creangă, urmînd ca în cursul 
dimineții de sîmbătă să evo
lueze pe scena Festivalului și 
celelalte formații.

Formația de ieatru a casai a'e 
cultură din Lugoj a prezentat 
la faza finală a Festivalului 
I. L. Caragiale piesa „îndrăz
neala“ de Gh. Vlad. In foto

grafie : scenă din spectacol
Foto : AGERPRES

I REPUBLICII |
gMi-au înflorit narcișii tinereții-n cale
= Și i-am cules. Mi-e brațul plin de ei.
SDar n-o să-mi pară mulți nicicînd. Sint anii mei !Ș 
fMi-au înflorit narcișii tinereții-n cale...

șiMi-au înflorit narcișii tinereții-n cale,
§ Mereu voi pune-alături alte flori 
gCa niște vii și splendide comori 
§Voi pune — alături, floarea tinereții tale.
S i-

I
Voi pune floarea tinereții tale 
Republică, pămînt frumos, bogat 
Și voi păstra buchetul nepătat 
Pentru cununa sărbătorii tale.

g O fiică a ta mă simt în orice clipă 
ȘȘi sîngele simțindu-1 cald zvîcnește 
||Și visul meu se-nalță vulturește, 
sTu-i dai putere nouă în aripă.

||Mi-au înflorit narcișii tinereții-n cale 
sȘi i-am cules. Mi-e brațul plin de ei.
gDar n-o să-mi pară mulți nicicînd. Sînt anii mei 1 = 
gMz-au înflorit narcișii tinereții-n cale...

LUPEA LIA
elevă in clasa a X-a, Orăștie =

Artiștii amatori se pregătesc
BAIA MARE (de 

la corespondentul 
nostru).

In prezent pe sce
nele unor cluburi și 
cămine culturale 
din orașul și raio
nul Sighet continuă 
repetițiile formații
lor artistice de a- 
matori, ciștigătoare 
la faza raională a 
concursului cultu
ral-artistic închinat 
celei de-a 15-a ani
versări a procla
mării R.P.R.

Concursul care a 
avut loc în Sighet a 
clasificat pe locul I 
formațiile de cor 
din satele Remeți și 
Giulești, echipa de 
dansuri a clubului 
I. C, Frimu și cea 
din satul Nănești 
precum și brigada 
artistică de agitație 
a O.C.L. produse 
industriale. De ase
menea, s-a. mai cla
sat pe primul loc 
orchestra de muzică

populară și ușoară 
a întreprinderii Ilie 
Pintilie.

în curînd, aceste 
formații, constituite 
din tineri muncitori, 
țărani și intelec
tuali, își vor dispu
ta intîietatea la 
faza regională a 
concursului

★
Cu clteva zile in 

urmă în raionul 
Oaș au luat sfirșit 
întrecerile la faza 
raională a con
cursului formațiilor 
cultural artistice 
închinat celei de-a 
15-a aniversări a 
proclamării R.P.R. 
Pentru faza regio
nală a concursului 
au fost selecționate 
corul și formația de 
dans a Căminului 
cultural din Bixad, 
brigada artistică de 
agitație a Căminu
lui cultural Bataris 
și cele ale comite

telor sindicatului 
din Vama și Turț. 
S-au mai clasat pe 
locul I soliștii vo
cali Maria Moise, 
loan Geambașu și 
Ana Paul din Bi
xad. Vor mai par
ticipa, de aseme
nea, la faza regio
nală a concursului 
brigada artistică de 
agitație, corul și 
formația de dansuri 
a Casei raionale de 
cultură din Ne
grești. în zilele care 
au mai rămas pină 
la faza regională pe 
scenele căminelor, 
culturale au loc in
tense pregătiri în 
vederea cuceririi ti
tlului de formație 
cultural — artistică 
fruntașă. Formația 
de dansuri a Cămi
nului cultural din 
Bixad repetă „Dan
sul generației“ pre
zentat și la Festi
valul de folclor al 
țărilor balcanice.

UN RODNIC SCHIMB BE EXPERIENȚA

cöÄmtA
membrilor 

cercurilor 
literare

.. etin
' BANAT 
HUNEDOARA
ÄI OLTENIA

a Lipova, centru 
de raion din 
ghinea Banat,

re- 
a 

avut loc recent o 
consfătuire a mem
brilor cercurilor li
terare din regiuni

le Banat, Hunedoara și Oltenia, 
organizată de Uniunea Scriito
rilor. Erau în sala aceea peste 
o sută dintre cei mai tineri po
eți, prozatori și dramaturgi din 
cele trei regiuni, fii de oameni 
ai muncii, ei înșiși muncitori, 
elevi sau studenți, și dezbaterea 
atît de aprinsă despre proble
me ale creației literare venea 
parcă să sublinieze cit de adine 
a pătruns arta în viața și preo
cupările constructorilor socia
lismului.

Au luat parte la consfătuire

și scriitori cunoscuți : Marcel 
Breslașu, Ion Brad, Eusebiu Ca- 
milar, Alecu Ivan Ghilia, Ion 
Horea, Franyo Zoltan, care au 
împărtășit din munca lor de 
creație, au dat sfaturi pre
țioase, primite cu multă căldură 
de tinerii creatori.

în consfătuire, membrii cercu
rilor literare au discutat pro
bleme ale creației literare, ale 
cunoașterii realității, ale nece
sității ca această realitate să 
fie oglindită cu mijloace cît mai 
expresive, într-o formă artistică 
de înalt nivel. „Cele 40 de 
cercuri literare din regiunea Ba
nat — a relatat tînărul poet An
gliei Dumbrăveanu — reunesc 
tineri de toate profesiile. Cei 
mai mulți dintre aceștia scriu 
versuri. Ceea ce caracterizează 
poezia tinerilor este drago
stea sinceră pentru realizările 
patriei noastre socialiste. Sînt 
multe poezii bune, care te emo
ționează tocmai pentru că s-au 
născut din confruntarea nemij
locită a poetului cu realitatea, 
redînd în imagini clare, pe în
țelesul tuturor ceea ce l-a im
presionat. Asemenea poezii au 
scris Dimitrie Rachici, Damian 
Ureche, George Suru și mulți 
alț.i tineri din cercurile noastre 
literare. Dar sînt și poezii care 
au rămas la faza declarativă. 
Dîndu-și seama că le lipsește 
o idee clară, limpede, autorul 
simte nevoia să le înzorzoneze, 
să le pună tot felul de clopoței. 
Or, asta nu mai înseamnă ci
zelare".

Mult dezbătută a fost proble
ma temei. Găsesc întotdeauna

tinerii din cercurile literare, 
tema cea mai importantă pen
tru viitoarea lor lucrare ? Păre
rea a fost unanimă : pentru o 
operă literară tema are o im
portanță fundamentală. Ea nu 
poate fi o preferință arbitrară. 
Tînărul scriitor trebuie ajutat 
să-și dirijeze în mod voit scri
sul spre teme majore. Uneori 
însă teme importante sînt tra
tate fad, necorespunzător. Se 
observă la unii tineri — s-a 
spus în consfătuire — o ten
dință spre spectaculos. „Am 
vrut să scot in evidență un 
conflict puternic“ — spun ei.

Discuțiile au atras atenția 
asupra necesității îndrumării 
cu și mai multă grijă a activi
tății cercurilor literare, în pri
mul rînd de către filialele Uni
unii Scriitorilor. Cercurile lite
rare 
găsit 
rilor 
pînd 
lor la ședințele multor cercuri, 
cu îndrumările competente pe 
manuscris, și pînă la inițierea 
unor largi schimburi de expe
riență între membrii cercurilor 
din regiune, organizarea de 
„tabere de documentare“ pen
tru tinerii scriitori din rîndu
rile studenților etc. Un aseme
nea sprijin nu se observă însă 
peste tot. Filiala Uniunii Scrii
torilor din Craiova, de exem
plu, are o legătură mai slabă 
cu cercurile literare din re
giune. Tînărul I. Magherescu, 
membru al cercului literar 
„Traian Demetrescu“, spunea în 
consfătuire : „Despre cercul

din 
în 
un 
cu

regiunea Banat au 
filiala Uniunii Scriito- 
prețios sprijin, înce- 
participarea scriitori-

nostru se spune că s-ar fi 
desființat. Dar noi avem în fie
care săptămînă ședințe, recru
tăm noi membri, dezbatem cro
nici literare, facem săptămînal 
un fel de revistă a revistelor. 
Desigur că avem mare nevoie 
în această privință de ajutorul 
filialei pe care îl așteptăm cît 
mai curînd“. Lipsa unei îndru
mări susținute a cercurilor li
terare din regiunea Oltenia din 
partea filialei Uniunii Scriitori
lor a făcut ca acțiuni destul de 
interesante inițiate de cercurile 
literare și de casa de creație 
populară să-și piardă în cele 
din urmă eficacitatea. Așa s-a 
petrecut cu schimbul de expe
riență denumit „cartea de o- 
noare“ sau cu metoda „șantie
relor de creație ale tinerilor 
scriitori“. Inițiativa e cunos
cută : filiala a creat o brigadă 
culturală complexă formată din 
scriitori, membri ai cercurilor 
literare, artiști plastici, compo
zitori și culegători de folclor 
care să se deplaseze în diferite 
locuri din regiune unde să se 
documenteze și să realizeze

lucrări interesante. Ce s-a 
petrecut însă ? I5upă organi
zarea cîtorva deplasări cu 
bune rezultate, atît filiala cît 
și casa regională a creației 
populare nu au urmărit pe mai 
departe această acțiune, au 
lăsat-o să se stingă încet, încet. 
In unele locuri, ca la Poiana 
Mare, timpul de documentare 
a constat în două ore, un fel 
de plimbare prin comună, după 
care membrii cercurilor literare 
urmau să realizeze un program 
pentru brigada artistică de a- 
gitație a comunei. E ușor să ne 
închipuim ce fel de program 
s-a putut „crea“ după o ase
menea documentare și cunoaș
tere a vieții. Se impune, așa
dar, necesitatea reluării de că
tre filială a acțiunilor inițiate, 
ele să fie bine organizate și 
mai ales duse la capăt cu per
severență.

în activitatea cercurilor lite
rare există, așa cum s-a spus 
în consfătuire, o febrilă căutare 
a celor mai interesante teme, 
a unor mijloace de expresie 
adecvate. „Primii judecători să

fim noi înșine, să cunoaștem 
bine viața“ (s-a formulat în 
consfătuire una din cerințe) 
pentru că „atunci cînd nu cu
noști, inventezi“. Cunoașterea 
vieții înseamnă în primul rînd 
studiu: studiul faptelor, dar și 
al documentelor de partid, în
sușirea profundă a învățăturii 
marxist-leniniste care ne ajută 
să interpretăm just aceste fap
te, însușirea profundă a poli
ticii partidului nostru, a cărei 
aplicare în viață vrem s-o re
flectăm în lucrările literare. în 
felul acesta membrii cercuri
lor literare sînt ajutați să-și 
dezvolte atît spiritul de pătrun
dere, de discernămînt, cît și 
propriile lor trăsături morale. 
Tinerii din cercurile literare să 
fie îndemnați și ajutați în per
manență să-și ridice nivelul 
politic și cultural ; organiza
țiile U.T.M. le pot crea, prin 
activitatea pe care o desfă
șoară în rîndurile tinerilor, 
largi posibilități de cunoaștere 
a vieții din uzine și școli, din 
gospodăriile agricole colective.

Dezbaterile acestei consfă
tuiri au subliniat faptul că ro
lul cercurilor literare a crescut 
mult în ceea ce privește îmbo
gățirea vieții culturale a uzi
nei, a orașului, raionului și re
giunii în care își desfășoară 
activitatea. Nu se poate ima

PRIETEN NEDESPĂRȚIT
Ori de cîte ori sosesc cărți noi la Librăria 

Noastră nr. 1 din orașul Onești, e mare ani
mație.

Zeci de tineri muncitori și elevi, urmăresc 
cu regularitate buletinele, țin strînsă legă
tură cu responsabilul și salariații librăriei, 
pentru a-și putea procur^ și îmbogăți biblio
tecile lor personale cu cele mai noi volume 
apărute.

Dacă la începutul anului librăria nr. 1 din 
Onești a distribuit cărți în valoare de 30 000—

35 000 lei lunar, în ultimul timp valoare 
cărților distribuite se ridică la peste 50 00 
lei lunar. La cele 14 standuri create s-ai 
rindut anul acesta cărți în valoare de pesf 
50 000 lei. Dintre difuzorii voluntari s-au evi
dențiat Gheorghe Corlățeanu maistru A.M.C. 
din Rafinărie care a difuzat pînă în prezen, 
in rîndul tinerilor cărți în valoare de peste 
10 000 lei.

CONSTANTIN SUMAN 
mecanic

in comuna Dorna Arin raionul Vatra Dornei s-a înălțat un nou cămin cultural
foto .i AGERPRES

gina un cerc literar închis 
în care să 
locul decît 
Cercul literar 
descopere necontenit 
noi, să atragă la activitatea sa 
un număr tot mai mare de ti
neri f apoi, activitatea însăși a 
cercului trebuie să fie intere
santă, vie, să prilejuiască 
dezbateri pasionante în jurul 
lucrărilor literare originale sau 
ale unor probleme de litera
tură. Pentru aceasta organiza
țiile U.T.M. trebuie să atragă 
la activitatea cercurilor literare 
și cadre didactice, oameni de 
cultură. Un bun mijloc de a 
aprofunda realitatea înconjură
toare este participarea cercu
lui, a membrilor lui la activita
tea culturală a orașului, a uzi
nei, a casei de cultură sau a 
clubului, mai bine zis la activi
tatea celorlalte colective de 
artiști amatori alături de care 
se află.

Cercul literar trebuie și poate 
să devină „autorul colectiv“ al 
programelor brigăzilor artis
tice de agitație. Un asemenea 
autor colectiv au devenit multe 
din cercurile literare din re
giunea Hunedoara unde tinerii 
cu cele mai apreciate creații 
sînt și autori ai unor texte pen
tru brigăzile artistice de agita
ție. Textul Anei Șoit „Agrono-

nu-și găsească 
cîțiva oameni, 
are datoria să 

talente

mul nostru* dedicat specialiști
lor din agricultură, sau textele 
lui Traian Filimon se bucură de 
un deosebit succes în întreaga 
regiune. între cercurile literare 
din regiune a fost lansată o 
întrecere pentru cel mai bun 
program de brigadă.

Tinerii din cercurile literare 
trebuie să se numere întotdea
una în rîndurile tinerilor înain
tați din patria noastră : oameni 
însetați de cultură, buni munci
tori — s-a spus în concluzia 
acestei consfătuiri. Trebuie să 
combatem ușurința, improviza
ția, tendințele de îngîmfare 
atunci cînd se mai ivesc. Mo
destia în viață și exigența față 
de propria sa muncă sînt vir
tuți pe care fiecare tînăr crea
tor are datoria să și le însu
șească cît mai profund. Numai 
o muncă 
dusă cu 
creației 
cire.

Participanții la 
au apreciat cu căldură inițiati
va Uniunii Scriitorilor de a 
veni și pe această cale în spri
jinul dezvoltării activității 
cercurilor literare. Asemenea 
consfătuiri, care sînt așteptate 
cu mult interes, vor avea loc 
și în alte regiuni ale țării.

VASILE BĂRAN

temeinică, susținută, 
tenacitate 
adevărata

poate da 
el strălu-

consfătuire

Concert simfonic
în sala de festivități a 

Institutului 
din Galați 
acum cîteva 
cert simfonic. în prima 
parte a concertului, 
chestra simfonică 
Galați, sub bagheta 
Alecu Sfectu a interpre
tat „Hora Staccato“ de 
Dinicu-Vladigherov și

politehnic 
a avut loc 
zile un con-

or- 
din 
lui

pentru studenți
Concert pentru vioară 
și orchestră — solist 
Paul Ratz.

în partea a 
programului i 
Arta Florescu, 
emerită, laureată 
miului

Premieră la căminul
La Căminul cultural 

din comuna Domnești, 
a avut loc de curînd 
premiera piesei „în- 
timplare de la tîrg” de 
Lucia Demetrius.' Pre
zentată de artiștii a- 
matori din comună în 
cadrul ștafetei cultu
rale organizată de Co
mitetul raional pentru 
artă și cultură, piesa s-a 
bucurat de un deosebit

de Stat.

doua ■ 
cîntat 
artistă 
a Prr

I. MIRCEA
student

cultural
Utemiștiisucces, 

chițelea Marcela, 
silica Dobre, Stela 
risan, Șerban Lăză- 
roiu, Stanciu Drăguși 
și alții, ajutați de în
vățătoarea Constanți 
Serescu, au dat viați 
principalelor roluri.

Ni- 
Va- 
Ha-

DRIMBU NÄSTASE 
corespondent



UNDE VA PEIRECEIIREVEUML ?
nde și cum veți 
petrece revelionul? 
Iată o întrebare 
tot mai frecventă, 
cu cît ne apro
piem mai mult de 
sfîrșitul anului.

Iar răspunsurile, în majorita
tea cazurilor sînt : „în uzină, 
cu tovarășii mei” sau „la casa 
de cultură”. Pentru sărbăto
rirea revelionului se fac, peste 
tot, pregătiri intense.

La Uzinele „23 August” : 
peste 300 de familii de tineri 
muncitori vor petrece reve
lionul în cadrul uzinei, în 
marea sală de festivități, un
de se va desfășura tradiționa
la sărbătoare. Intr-un cadru 
plăcut, din care nu vor lipsi 
ghirlandele multicolore, ser
pentinele, confetele, feericul 
pom de iarnă, se va desfășura 
bogatul program pe care bri
găzile artistice de agitație ale 
uzinei îl pregătesc. La susți
nerea lui, pe lîngă artiștii a- 
matori, își vor da concursul 
și artiști profesioniști invitați 
de la Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase” și Radiotelevizi- 
une.

La Uzinele „Semănătoarea” 
în sala de festivități în care 
va fi amenajat pomul de iar
nă, se va desfășura, de ase
menea, un bogat program de 
revelion. Peste 80 de familii 
de tineri vor petrece aici în 
cîntec și voie bună. Brigăzile 
artistice din secțiile: strungă- 
rie, preparat, control tehnic, 
fac repetiții în vederea spec
tacolului pe care îl vor pre
zenta în seara de 31 decem
brie.

Comitetele U.T.M. de la U- 
zinele „Grivița Roșie”, „Tudor 
Vladimirescu”, Fabrica de 
confecții „București” și din 
alte întreprinderi bucureștene 
au luat toate măsurile pentru 
ca sărbătorirea revelionului în 
uzină să fie cît mai plăcută.

La cele șapte case de cul
tură raionale din Capitală se 
vor organiza în seara de 31 
decembrie carnavaluri ale ti
neretului, la care vor partici
pa peste 1500 de invitați. Cu 
acest prilej vor da spectacole 
cele mai bune formații arti
stice de amatori, se vor orga
niza jocuri distractive și va
riate programe de carnaval.

Peste 2 600 de tineri din 
Capitală, fruntași în muncă și 
în învățătură, vor petrece re
velionul la Carnavalul „Salt 
în Cosmos”, care se va orga
niza în sălile Palatului Re
publicii. Cum va fi ?

La ora 21 și 10 minute, 30 
de trîmbițași vor anunța din 
balconul central al palatului, 
spre Calea Victoriei, începe
rea carnavalului. Miile de in
vitați vor fi primiți încă de la 
intrare cu veselie și surprize. 
Pe culoare îi vor întîmpina 
tonetele cu măști, confete, lu
mini sclipitoare. Și, echipați, 
vor fi conduși prin numeroa
sele săli. Vor putea admira 
„expoziția tinerilor fruntași în 
muncă și în învățătură”, „ex
poziția stelelor negative”, vor 
trece prin sala Cosmosului și 
vor vizita „Cosmodromul 63”, 
unde vor putea „zbura” și a- 
teriza apoi pe o ingenioasă 
rampă. Tot aici, invitații vor 
fi întîmpinați de simpaticul

robot „Lunik”. Pline de suri 
prize plăcute vor fi: sala pla
netei Venus, sala Dunei, sala 
planetei Jupiter și sălile sa
teliți, unde se va dansa și se 
vor desfășura concursuri și 
numere de carnaval. Pe două 
scene mari se vor desfășura 
concomitent programe artisti
ce.

La ora 23 va trece prin săli 
„Cortegiul celor 15 ani de via
ță nouă”, apoi, la un semnal, 
oaspeții vor ieși în curte. 
Aici, un feeric joc de artificii 
va îneînta privirile. Și, pe ne
așteptate, își va face apariția 
un vehicul neobișnuit: o mi
nunată rachetă din care va 
coborî Moș Gerllă însoțit de 
Anul Nou 1963.

întregul program al carna
valului va fi susținut de ar
tiști amatori și profesioniști.

După-amiaza zilej de 1 ia
nuarie 1963 va fi rezervată 
copiilor. La toate casele de 
cultură din București se vor 
desfășura carnavaluri ale pio
nierilor, iar în sălile Palatu
lui Republicii — carnavalul 
pentru copii și pionieri „Salt 
.în Cosmos”. Pentru copil, Moș 
Gerilă va fi desigur generos 
și, ca de obicei, mai încărcat 
de daruri.

V. TONCEANU

oapte de revelion ? 
Ba nu I Încă nu-i 
noaptea de revelion, 
dar mergînd prin 
școli aflăm despre 
atitea pregătiri care 
se fac in întîmpi- 

revelionului, incit uneorinarea
ni se pare că-l trăim deja... Iată,

Aspect ae Uzinele „zj

August“ din Capitală. Echipa 
condusă de llie Feher din sec- 
fia construcfii mecanice lu
crează |a montarea vagoane
lor — oale de transportat 
zgură — necesare industriei 

siderurgice.

Foto : AGERPRES

• Campionatul unional de 
șah a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte. Liderul 
clasamentului, Viktor Korci- 
noi, a obținut două victorii 
prețioase la Tal și Spasski. în 
partida cu Tal, marele maes
tru din Leningrad a sacrifi
cat calitatea, iar după aceasta 
transformarea pionilor albi nu 
a mai putut fi oprită, și la 
mutarea 54-a fostul campion 
mondial s-a recunoscut în
vins. Numai trei mutări s-au 
efectuat în partida întreruptă 
cu Spasski. Văzînd că nu mai 
are nici o posibilitate de apă
rare, Spasski l-a felicitat pen
tru victorie pe valorosul său 
adversar. Holmov a cîștigat, 
de asemenea, fără dificultate 
la Stein.

au prestat un joc eficace Tn 
ultimele 20 de minute, obți- 
nînd o netă victorie cu scorul 
de 24—11 (10—6).

în sferturile de finală, Di
namo București va întîlni e- 
chipa învingătoare din jocul 
Grasshopers—Rukemet Za
greb, care se dispută astăzi la 
Zürich.

Haltere
• Halterofilul sovietic Vla

dimir Kaplunov a stabilit un 
nou record mondial la cat. 
ușoară stilul „împins" cu o 
performanță de 135,5 kg. De 
remarcat că din anul 1953 a- 
cest record a fost fără între
rupere în posesia halterofililor 
sovietici.

Hochei pe gheață
® Astă seară, de la ora 19, 

pe patinoarul artificial din par
cul 23 August va avea loc în- 
tîlnirea internațională de ho
chei pe gheață dintre echipele 
reprezentative ale R. P. Ro
mîne și R. D. Germane. Echi
pa oaspete a sosit ieri la a- 
miază, deplasînd cea mai re
dutabilă formație. Antrenorul 
echipei noastre, Mihail Flama- 
ropol, a anunțat că va alinia 
formația completă: Pușcaș 
(Sofian), Varga, Ionescu, Cza- 
ka, Vacar, Szabo II, Ferenczi, 
Szabo I, Biro, Andrei, Takacs, 
Kalamar, Florescu, Ciobotaru 
(Pană).

Cele două echipe se vor în
tîlni în meci revanșă dumini
că de la ora 18,30.

Box
• Echipa de box a clubului 

Metalul București și-a început 
turneul în R.D. Germană, în- 
tîlnind la Schwerin echipa 
Traktor. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
10—10. Punctele echipei noa
stre au fost realizate de D. Da- 
videscu, Cristea Marin, An
drei Olteanu, Nicolae Călită 
și Paul Mentzel.

în continuarea turneului, e- 
chipa bucureșteană va evolua 
la Guestrow.

• Duminică de la orele 17, 
19 și 21, în sala sporturilor de 
la Floreasca se organizează o 
gală de filme sportive docu
mentare. Se vor prezenta ur
mătoarele filme : Meciul de 
fotbal R.P.R. — Spania ; întîl- 
nirea de atletism U.R.S.S. — 
S.U.A. • Finala campionatului 
mondial de fotbal Brazilia — 
Suedia (ediția 1958) și Tur
neul U-E.F.A., ediția 1962.

(Agerpres)

Handbal in 7
spectatori au 
în sala Flo-

Peste 2 000 de 
urmărit aseară 
reasca meciul de handbal din
tre echipele Dinamo București 
și Spartacus Budapesta, din 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni”. Handbaliștii romîni

orașul a învesmîntat în găteală, 
strălucitoare ; ferestrele silit lu
minate feeric. La Palatul Repu
blicii are loc marele carnaval al 
tineretului. Dar carnavale ale ti
neretului au loc în multe alte 
locuri din Capitală: la casele 
de cultură, în întreprinderi, în 
școli— Nici nu-i nevoie să știi 
unde au loc exact. Pe străzi în- 
tîlnești la această oră numeroa
se grupuri de tineri costumați, 
care se îndreaptă spre sălile 
unde se vor desfășura carnava
lele. Străzile orașului sînt mai 
frumoase ca orieînd. Tinerii sînt 
veseli, glumeți, plini de viață. 
Ne oprim în fața intrării unei 
școli mari. Pe o arcadă scrie cu 
litere viu colorate: „Carnavalul 
elevilor. La mulți ani!" Dinăun
tru răzbate muzica. în acest an, 
ca și în anul trecut, elevii au 
organizat pentru noaptea de re
velion carnavale pe grupuri de 
școli. Un coridor ornat cu be
teală și desene hazlii ne duce 
pînă în sala de carnaval. în mij
locul sălii, un brad uriaș cu 
ramurile grele de zăpadă. în ju
rul lui, elevii, costumați, aleargă, 
rid, dansează. Unii s-au costumat 
în eroii preferați din cărțile de 
povești ale copilăriei sau din 
cărțile adolescenței, alții în co
stume naționale, în eroi legen
dari, alții... Dar parcă poți 
cuprinde în cîteva cuvinte bo
găția și diversitatea costumelor 
de carnaval care au inundat în 
această noapte de revelion sala? 
Deodată, un freamăt deosebit se 
stîrnește printre cei prezenți. 
Apoi, liniște. Pe scenă apar ciți- 
Va gorniști care anunță deschi
derea carnavalului. în sunetele 
unui marș tineresc începe parada 
costumelor la care participă toți 
elepii deoarece toți au venit la 
revelion costumați. Și din clipa 
aceasta orele se scurg repede, 
repede, și pline de voioșie. Se 
dansează, se recită o poezie 
închinată Republicii. Apoi mu
zica se oprește brusc. Un arlechin 
urcat pe scenă anunță pentru cei

'da 18 ani un concurs fulger gen 
„Cine știe, ciștigă" pe tema : „Ce 
a dat regimul democrat-popular 
tineretului". Concursul durează 
15 minute. Cu puțin înainte de 
ora 24 muzica se oprește din 
nou. Cu privirea pironită pe e- 
cranul televizorului, elevii ascul
tă în tăcere bătăile grave ale 
metronomului. Noul an, 1963, a 
sosit I Peste cîteva minute, în 
pocnet de bici și sunet gros de 
buhai, își face apariția pe scenă 
un grup de elevi care urează ce
lor prezenți un an fericit și- 
note cit mai mari. Textul plugu- 
șorului, aflăm, fusese redactat în 
cercul literar al uneia din școli. 
Urmează apoi o serie de alte 
concursuri pentru cel mai bun 
solist, pentru cel mai bun dan
sator... Există chiar și un con
curs care se desfășoară pe toată 
durata carnavalului și anume 
concursul pentru cea mai reușită 
surpriză. La acest concurs se în
trec școlile care participă la 
revelion — și se înțelege că fie
care a pregătit cu multe zile 
înainte surpriza. Dar surpriza 
cea mare a venit din afară. în 
toiul unui vals, au sosit în mij
locul elevilor, într-un alai vesel, 
oaspeți: tinerii muncitori de la 
fabrica unde elevii fac practică. 
Urmează o serie de jocuri hazlii. 
Valsurile, tangourile, Perinița, 
sirbele s-au ținut apoi lanț pînă 
dimineața. Nici nu știm cînd 
s-au scurs orele.

...Hm! După cum se vede, tot 
povestindu-ni-se pregătirile care 
se fac pentru revelion ne-a furat 
condeiul și am scris despre un 
revelion al elevilor ca și cum a- 
cesta chiar ar fi avut loc. Nu-i 
nimic: n-am făcut decît să an
ticipăm (într-o oarecare măsură 
doar) carnavalele din noaptea de 
revelion pe care elevii, cu spri
jinul comitetelor U.T.M. și di
recțiunilor școlilor, îl pregătesc 
încă de pe acum.

AUREL GEORGESCU

Informații
Diarra Mamadu, membru al 

Biroului politic al Partidului 
Uniunii sudaneze R. D. A. din 
Republica Mali, deputat și 
viceprimar al orașului Bama- 
ko, a făcut o vizită în Repu
blica Populară Romînă între 
12 și 14 decembrie.

Cu această ocazie la Mini
sterul Comerțului Exterior au 
avut loc tratative în urma că
rora s-a parafat un acord co
mercial între R.P. Romînă și 
Republica Mali.

în timpul șederii sale la 
București, dl. Diarra Mamadu 
a fost primit de către tovară
șii Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Ion Coz- 
ma, președintele Sfatului 
popular al Capitalei și Eduard 
Mezincescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe.★

Vineri au început în Capi
tală, la C.C.A., lucrările con
sfătuirii cercurilor literare 
din armată, organizată de Di
recția Superioară Politică a 
Armatei.

La consfătuire participă 
membri ai cercurilor literare 
de la casele ofițerilor, lucră
tori pe tărîmul muncii Cultu
rale, redactori ai presei mili
tare.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Prezidiul Adunării Populare 

a R.P. Albania a trimis Consi
liului de Stat al R.P. Romîne 
o telegramă de mulțumiri 
pentru felicitările cu prilejul 
sărbătorilor naționale.

Ce măsuri ia organizația !/. L M.
(XJrmare din pag I)

ridicarea calificării. Anul vii
tor vom antrena la cursurile 
de ridicare a calificării cel 
puțin 450 de tineri, adică două 
treimi din numărul total al ti
nerilor direct productivi. Prin 
resortul producției și calificare 
din cadrul comitetului U.T.M. 
vom urmări conținutul cursu
rilor, tematica acestora, inter
venind ori de cîte ori va fi ne
voie, pentru îmbogățirea ei. 
Acțiunea de ridicare a califi
cării o vom continua folosind 
și alte forme. Astfel, în fiecare 
secție în anul viitor va func
ționa sub îndrumarea unui in
giner tînăr cîte un cerc de 
studiere a literaturii tehnice. 
Materialele pe care tinerii le 
vor studia vor fi îndeosebi lu
crări care se referă Ia însuși
rea procedeelor moderne de 
lucru, la tehnica nouă.

La nivelul uzinei, se va for
ma un colectiv de ingineri și 
tehnicieni tineri, care în cola
borare cu cabinetul tehnic se 
va ocupa de răspîndirea și 
popularizarea cărții tehnice. 
Pe această bază ne propunem 
să sporim numărul de cititori 
ai cărții tehnice cu încă 200 
de tineri.

Schimburile de experiență 
vor constitui o altă formă 
prin care ne propunem să 
sprijinim acțiunea de ridicare 
a calificării. In acest sens, lu
nar, în toate sectoarele noa
stre de producție vom orga
niza astfel de acțiuni.

Acestea sînt numai cîteva 
dintre problemele pe care 
le-am stabilit. Ne vom ocupa 
și de acum înainte de întări
rea disciplinei în producție, de

aplicarea inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ privind organizarea 
mai judicioasă a locului de 
muncă, acțiuni pe care le vom 
urmări și cu ajutorul posturi
lor utemiste de control.

Pe lîngă măsurile amintite, 
un rol important în realizarea 
sarcinilor sporite de plan îl 
constituie asigurarea asistenței 
tehnice în schimburile II și 
III. Considerăm necesar ca 
încă de pe acum să pregătim 
pentru luna ianuarie a anului 
viitor o adunare generală 
U.T.M. deschisă în care să 
discutăm despre „Rolul și im
portanța asistenței tehnice în 
toate schimburile de produc
ție“. Acest lucru este de fapt 
și în atenția conducerii teh- 
nico-administratave a uzinei 
noastre.

Dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1963 a dovedit că sînt 
toate condițiile ca și în anul 
ce vine, colectivul nostru, ti
neretul să obțină succese și 
mai mari în producție dînd 
produse mai multe, mai ieftine 
și de bună calitate.

Noi circumscripții medicale la sate

«
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Tn 8 comune din regiunea 
Hunedoara printre care Băcia, 
Foit, Blandiana, Buruiene 
și-au început activitatea cir
cumscripții medicale rurale 
dotate cu aparatură modernă, 
instrumentar etc. Ocrotirea 
sănătăți oamenilor muncii din

regiunii este 
de către 100 
fel. înființate 
populare, în

mediul sătesc al 
asigurată acum 
unități de acest 
în anii puterii 
cadrul cărora activează peste 
200 cadre medicale.

(Agerpres) L

O „consulia|ie“ pe tema... Iricofafului. Pionierele pe care le ve
deți în fotografie sînt membre ale cercului „mîini îndemînatice“ de 

la Casa pionierilor din Galați.
Foto: N. STELORIAN

SIMPOZION
Comitetul de stat pentru 

cultură și artă în colabora
re cu Comitetul național pen
tru apărarea păcii din R. P. 
Romînă a organizat vineri 
după-amiază în sala Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra’ din 
Capitală un simpozion cu te
ma „Dezarmarea generală și 
totală, imperativ al contem
poraneității“. Au luat cuvîntul

poetul Eugen Jebeleanu șl 
prof. univ. dr. Nicolae Petru- 
lian, rectorul Institutului de 
petrol și gaze, membri cores
pondenți ai Academiei R. P. 
Rornine, și prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte 
al Consiliului pentru răspân
direa cunoștințelor cultural- 
științifice.

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei romîno-sovietice
de colaborare tehnico-științifică

mite organizațiilor Uniunii 
Sovietice în aceeași perioadă 
documentații tehnice privind 
problemele obținerii cocsului 
din reziduri petroliere grele, 
a cocsului metalurgic din căr
bune, rodajului chimic al mo
toarelor, producția sapelor cu 
trei role, mecanizarea com
plexă a cultivării și recoltă, 
rii culturilor păstăioase și alte 
documentații.

Specialiștii sovietici se vor 
documenta în R. P. Romînă 
asupra unor probleme ale pro
ducțiilor chimice, lucrărilor 
de cercetări științifice în do
meniul teoriei automatelor fi
nite, producției de celuloză și 
furfurol din stuf, cercetărilor 
în domeniul noilor preparate 
pentru oncologie și altor pro
bleme.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie 
frățească și deplină înțelegere 
reciprocă.

a avut loc la Bucu- 
de-a XVIII-a sesiune 
a Comisiei romîno- 
de colaborare teh-

Recent 
rești cea 
ordinară 
sovietice 
nico-științifică dintre Uniunea
Sovietică și Republica Popu
lară Romînă.

La sesiune au fost analizate 
rezultatele obținute în urma 
schimbului reciproc de reali
zări tehnico-științifice și a ex
perienței în producție din anul 
1962.

Părțile au constatat cu sa
tisfacție că asemenea schimb 
de experiență a permis rezol
varea unui șir de probleme 
importante tehnico-științifice, 
în însușirea producției de ma
șini, aparate, dispozitive, ma
teriale noi și de procese teh
nologice de înaltă productivi
tate.

în conformitate cu Proto
colul sesiunii, organizațiile 
Uniunii Sovietice vor trans
mite organizațiilor Republicii 
Populare Romîne în primul

semestru al anului 1963 do
cumentații tehnice pentru uti
laj de laminat țevi, turbine și 
turbogeneratoare, motoare e- 
lectrice. diverse utilaje petro
liere de foraj și exploatare, 
pentru producția de aparatură 
și montaj a 
centralizare, 
blocaj pe căi 
documentații 
tante pentru industria chimică, 
metalurgică, constructoare de 
mașini și electrotehnică. Spe
cialiștii romîni se vor docu
menta în U.R.S.S. asupra pro
blemelor de producție a țevi
lor din oțeluri bogat aliate, 
metodelor de încercare a stra
turilor de țiței la presiuni 
înalte, automatizării complexe 
a extracției și transportului

• țițeiului și gazelor, proiectării 
și producției de diferite tipuri 
de motoare electrice și altor 
probleme.

Organizațiile Republicii 
Populare Romîne vor trans-

sistemului de 
semnalizare și 

ferate și alte 
tehnice impor-

(Agerpres)

Ședință festivă

acad. Petre
Constantinescu-Iași

Vineri după-amiază Acade
mia R.P. Romîne a sărbătorit 
într-o ședință festivă pe acad. 
Petre Constantinescu-Iași, doc
tor honoris causa în științe 
istorice al Universității „Lo- 
monosov" din Moscova, direc* 
torul Institutului de studii ro- 
mîno-sovietic al Academiei 
R.P. Rornine, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S., cu prilejul îm* 
plinirii vîrstei de 70 de ani.

Acad. Athanase Joja, pre
ședintele Academiei, a felici
tat pe sărbătorit în numele 
Prezidiului Academiei.

Au mai luat cuvîntul acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei, acad. Constantin 
Daicoviciu, președintele secției 
de științe istorice a Acade* 
miei, acad- Emil Condurachi, 
directorul Institutului de ar* 
heologie al Academiei, Nico* 
lae Goldberger, director ad-< 
junct al Institutului de istorie 
a partidului, conf. univ. Va- 
sile Maciu, vicepreședinte al 
Societății de Științe istorice și 
filologice. Ștefan Ștefănescu, 
secretar științific al 'Institutu
lui de istorie al Academiei.

Vorbitorii au relevat activi
tatea științifică a sărbătoritu
lui, subliniind meritele sale pe 
tărîmul studierii istoriei, fap
tul că a fost unul dintre pri
mii istorici din țara noastră, 
care au pus la baza cercetă
rilor lor principiile marxist* 
leniniste.

In cuvîntul său, acad. Petre 
Constantinescu-Iași a evocat 
începuturile muncii sale știin
țifice, primul contact cu miș
carea muncitorească, activita
tea dusă în rîndurile partidu
lui. Vorbitorul și-a exprimat 
adînca recunoștință față de 
partid, a relevat amploarea 
nemaiîntîlnită pe care a luat-o 
cercetarea științifică din țara 
noastră datorită sprijinului 
puternic și multilateral acor
dat de partid.

(Agerpres)
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factorul hotărâtor
agrotehnica

m fost repartizat 
I la gospodăria co

lectivă Beștepe, 
raionul Tulcea din 
Dobrogea, încă de 
cînd am terminat 
facultatea. Atunci

cînd am venit aici, am găsit 
în documentele contabile ale 
gospodăriei producții foarte 
mici. Era o mare deosebire 
între ceea ce știam că se 
poate obține, și ceea ce se 
realiza în gospodărie.

în 1962, gospodăria colecti
vă Beștepe a obținut cea mai 
mare medie de grîu la hec
tar : 2 230 de kg ; la floarea 
soarelui 
de 1450 
rumb a 
3 247 de

Vreau 
ceva din experiența căpătată 
și să arăt care au fost facto
rii care au contribuit în cea 
mai mare măsură la realiza
rea acestor producții.

Prima măsură agrotehnică 
aplicată în ultimul timp a fost 
aceea de a se executa arături 
la mare adîncime, lucrare care 
s-a dovedit deosebit de efica
ce.

Un alt factor care a jucat 
un rol principal a fost folo
sirea în mod judicios a epocii 
optime de semănat. La început, 
bineînțeles, noi n-am putut 
să ne dăm seama exact care

a obținut o producție 
de kg la ha, la po- 
realizat o medie de 
kg boabe la hectar, 
să împărtășesc cîte

sînt aceste epoci, însă în de
cursul a cîțiva ani am ajuns 
să le putem stabili cu preci
zie. Am spus că s-a obținut o 
producție bună de Dorumb: 
3 247 kg la hectar, deși nu a 
plouat din aprilie și pînă a- 
cum cîteva săptămîni. Și to
tuși, în vară porumbul avea 
o stare de vegetație foarte 
bună. Explicația ? La gospo
dăria noastră a intrat în prac
tică și se respectă cu strictețe 
executarea a cel puțin trei 
prașile.

Porumbului îi rezervăm te
renul cel mai bun. Arătura o 
facem începînd din august 
pînă în septembrie, octom
brie. O dată cu aceasta, bă
găm sub brazdă importante 
cantități de îngrășăminte natu
rale și chimice. După arătură 
facem o lucrare cu grapa ste
lată. La desprimăvărare am 
făcut întotdeauna un grăpat 
cu grapa cu colți reglabilă. Cu 
două trei zile înainte de se
mănat, facem un discuit. Se
mănatul, care se execută cînd 
temperatura solului atinge 8- 
10 grade, avem grijă să fie bine 
făcut, în rînduri drepte. A- 
vem colectiviști special pre
gătiți pentru această lucrare.

O influență hotărîtoare a 
avut-o în obținerea producției 
bune de porumb, densitatea. 
Pentru condițiile raionului 
nostru și ale gospodăriei în

care lucrez, densitatea stabi
lită în jurul a 25 000 plante 
recoltate la hectar este den
sitatea care asigură nu numai 
3 000 de kg de porumb boabe 
la hectar, dar chiar 4 000 de 
kg și mai mult, așa cum s-a 
dovedit și anul acesta pe anu
mite suprafețe. Pe 50 de hec
tare am obținut 5 200 de kg 
de porumb la hectar și aici a 
avut o influență capitală den
sitatea.

Aici intervine un factor 
foarte important, fără de care 
nu se pot obține rezultate 
bune: este vorba de educarea 
colectiviștilor. La gospodăria 
noastră, datorită activității 
permanente a organizației de 
partid, s-a acordat o atenție 
deosebită ridicării conștiinței 
colectiviștilor în așa fel îneît 
fiecare să fie convins de ne
cesitatea aplicării corecte a 
indicațiilor agrotehnice date 
și să ajungă la o bună pregă
tire profesională. O importan
ță mare au avut-o cursurile 
agrotehnice de masă pe care 
le-am ținut cu regularitate 
încă din 1958. Colectiviștii no
ștri sînt dornici să învețe și 
frecventează acum cursurile 
învățămîntului agrozootehnic 
de trei ani.

Se pare că numărul de 50 
de colectiviști înscriși la aces
te cursuri nu li s-a părut su
ficient și mulți au venit pe

Săptămma viitoare pe ecranele Capitalei

POVESTIRI VESELE ULTIMA BĂTĂLIE

urmă să se înscrie!, din care 
cauză sălile de cursuri pe care 
le-am avut pînă atunci au de
venit neîncăpătoare și a tre
buit să ne mutăm 
cultural.

Tineretul din 
noastră contribuie 
ținerea unor producții mari de 
cereale. Așa cum organi
zația de partid și-a pus 
în centrul activității sale 
lupta pentru sporirea produc
ției agricole vegetale și ani
male, și organizația U.T.M. 
și-a concentrat atenția asu
pra muncii tinerilor colecti
viști pentru a spori contri
buția acestora la obținerea 
unor producții mari. Partici
parea efectivă la lucrări, dis
ciplina muncii, calitatea ei, 
iată care au fost obiectivele 
activității utemiștilor.

Mi-au rămas mai vii în 
minte cîteva aspecte ale mun
cii organizației U.T.M. din 
brigada a Il-a (brigadier este 
Ion Buzilă, care-i și secreta
rul organizației U.T.M. pe gos
podărie). Aici au fost organi* 
zate periodic consfătuiri cu 
tinerii 
au fost 
blemele 
nei, ale

Altă ____ _
m-au chemat în mijlocul lor 
să le vorbesc cum se poate 
obține o producție mare de 
porumb. Rezultatul a fost că 
munca lor a ajutat mult gos
podăriei în obținerea produc
țiilor de care am amintit mai 
înainta

Pentru anul viitor, noi am 
luat toate măsurile posibile și 
facem în continuare pregătiri 
să sporim și mai mult succe
sele de pînă acum.

în căminul

gospodăria 
activ la ob-

din brigadă în care 
luate în discuți» pro- 
muncii, ale discipli- 
calității lucrărilor, 
dată, tinerii de aici

i/A :’ț i
;

Xj

Ing. agronom 
ANDREI IVÄNICÄ 

G.A.C, Beștepe, raionul Tul- 
cea, reg. Dobrogea

Se îmbogățește fauna pădurilor
și rlurilor de munte

SIH < •/.

O producție a studioului „M. Gorki” din Moscova 
Filmul transmite voie bună și valoroase învățăminte atît 

copiilor cît și celor ce răspund de educarea lor.

O producție a studiourilor poloneze j
t Scenariul: JERZY HEN Regia: WITOLD LESIEWICZ ! 

In rolurile principale s PIOTR PAWLOWSKI, HENRYK « 
BAK, LASZYK HERDEGEN, MARIA CIESIELKA

Lucrătorii silvici din 
giunea Hunedoara au 
treprins în ultimii ani o ___
de aefiuni de îmbogățire a fau
nei pădurilor și rlurilor de 
munte. Au fost amenajate 
parcuri șl rezervații de vî- 
nătoare, s-au înființat crescă
torii de fazani, păstrăvării etc.

re* 
în* 

serie

(Agerpret)
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Sesiunea Adunării Generale a 0. N. IL
• Rezoluție in legătură cu propunerea R. P. R. privind educarea tineretului In spiritul păcii

• Aprecieri unanime cu privire la importanța propunerii romînești
NEW ,YORK 14. (corespon

dentul special Agerpres, C. 
Răducanu transmite): După 
cum se știe, săptămîna trecută 
delegația R. P. Romîne a pro
pus în Comitetul nr. 3 al 
O.N.U. pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale 
un proiect de declarație în 
legătură cu educarea tinere
tului în spiritul idealurilor de 
pace, respectului mutual și 
înțelegerii între popoare. Vi
neri, a fost prezentat în acest 
comitet un proiect de rezoluție 
propus de șase țări: (Algeria, 
Ghana, Guineea, Indonezia, 
Republica Mali și Republica 
Arabă Unită) care ținînd sea
ma de diferitele recomandări 
ale Adunării Generale ale 
Consiliului Economic și Social 
precum și de proiectul de de
clarație depus de delegația 
R. P. Romîne la actuala se
siune, constata că nu a fost 
posibilă examinarea acestei 
probleme la actuala sesiune a 
Adunării Generale și hotărăș
te să acorde prioritate exami
nării acestei probleme la vii
toarea sesiune, a XVIII-a, a 
Adunării Generale a O.N.U. 
în legătură cu aceasta, dele
gatul R. P. Romîne, ION 
DATCU a subliniat faptul că 
punctul intitulat „Măsuri 
pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor 
de pace, respect mutual și în
țelegere între popoare” a 
suscitat un mare interes din 
partea a numeroase delegații 
dat fiind caracterul profund 
umanitar al acestei probleme 
și idealurile generoase de 
care este legată ea. în același 
timp, delegatul romîn a amin
tit că într-o recentă confe
rință, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a subliniat 
necesitatea promovării acestor 
idealuri în rîndurile tineretu
lui.

Delegația romînă, a spus 
Ion Datcu, adresează un apel 
călduros tuturor guvernelor, 
organizațiilor internaționale, 
organizațiilor naționale și in
ternaționale de tineret pentru 
a studia proiectul de declara
ție propus de ea și a face cu-

noscute observațiile și suges
tiile lor. în încheiere el a 
subliniat că delegația romînă 
înțelege cauzele obiective care 
determină amînarea dezbate
rilor asupra acestui proiect de 
declarație și și-a exprimat 
convingerea că astfel toți dele
gații ;vor putea examina și 
studia acest proiect pentru a 
se putea pronunța la sesiunea 
a XVIII-a asupra uneia din 
problemele majore care preo
cupă astăzi toate popoarele și 
anume aceea a formării unui 
tineret devotat 
nobile ale păcii 
între popoare.

în continuare,
Comitet s-a transformat din- 
tr-o discuție de procedură în- 
tr-o adevărată subliniere a 
importanței fondului proble
mei. Toți delegații care au 
luat cuvîntul au subliniat că 
timpul scurt de care mai dis
pune Comitetul pînă la în
cheierea sesiunii nu permite 
examinarea care se cuvine 
unei asemenea probleme. Ast
fel, delegatul Uniunii Sovie
tice a arătat că propunerea 
R. P. Romîne constituie o bază 
corespunzătoare elaborării u- 
nui document internațional 
sub forma unei declarații. 
Delegatul Arabiei Saudite a 
amintit că de mai mulți ani 
majoritatea delegaților la 
O.N.U. s-au exprimat în fa
voarea unei declarații care să 
sublinieze importanța educării 
tineretului în spiritul ideilor 
de pace. în același sens a vor
bit delegatul U.N.E.S.C.O., care 
s-a referit la rezoluția simi
lară recent adoptată la Paris 
și a mulțumit R. P. Romîne 
pentru proiectul de declarație 
depus. De' asemenea, au vorbit 
delegații Cubei, Algeriei și 
Cehoslovaciei care au salutat 
modul în care a fost propusă 
rezoluția de către cele șase 
țări, rezoluție care recunoaș
te, prin , amînarea propusă, im
portanța problemei, subliniind 
prioritatea cu care ea trebuie 
examinată la viitoarea sesiu
ne a O.N.U. în același spirit 
a vorbit, de asemenea, și dele
gatul Republicii Arabe Unite.

principiilor 
și înțelegerii

discuția din

Tratativele pentru dezarmare
de la

în încheierea ședinței 
zoluția a fost pusă la vot și 
în unanimitate Comitetul nr. 
3 a decis transferarea acestei 
chestiuni cu prioritate pe or-f' 
dinea de zi a celei de-a 
XVIII-a sesiuni a O.N.U.

W
NEW YORK 14 (Agerpres)." 

— TASS transmite: La ședin
ța plenară din dimineața zilei 
de 14 decembrie a Adunării . 
Generale a O.N.U, a fost apro
bat în unanimitate proiectul 
de rezoluție prezentat de Co
mitetul Politic în problema 
colaborării internaționale în 
domeniul folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Foto: PRENSA LATINA

Aspecf de la o recentă demonstrație pentru pace și dezarmare, demonstrafie care s-a desfășuraf în 
faja sediului O.N.U. de la New York.
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0 chemare la coexistență pașnică
Ecoul internațional al raportului lui

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Raportul prezentat 
de N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S S., la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a produs 
un uriaș interes in S.U.A., 
ziarele apreciind că tonul ra
portului a fost liniștit și sigur.

Ziarul „Washington Post" 
subliniază într-o relatare asu
pra raportului, ideea că „a 
sosit timpul pentru a lichida 
crizele pe calea negocierilor”.

DELIII 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Hrușciov chea
mă la tratative”, „Conflictul de 
frontieră nu are justificare — 
declară Hrușciov”, „Conflictul de 
frontieră trebuie să fie soluțio
nat pe calea tratativelor” — sub 
aceste titluri ziarele indiene pu
blică relatări despre raportul 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, prezentat la sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. Pre
sa indiană acordă o deosebită 
atenție cuvintelor șefului guver
nului sovietic privitoare la ne
cesitatea reglementării conflic
tului de frontieră indiano-chinez 
pe calea tratativelor, în spiritul 
prieteniei tradiționale dintre po
poarele chinez și indian.

stență poate salva pacea" — 
sub acest titlu ziarul „Die 
Welt” publică pe prima pa
gină o relatare pe marginea 
raportului șefului guvernului 
sovietic. Ziarul sus-amintit ci
tează cuvintele lui N. S. FIruș
ciov în care se arată că nu se 
poate evita soluționarea pro
blemei germane, deoarece în 
caz contrar se poate trece 
foarte ușor de la o criză inter
națională la alta și mai pri
mejdioasă.

N. S. Hrusciov
VARȘOVIA 14 (Agerpres). 

— Comentînd raportul prezen
tat de N. S. Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem, 
ziarul „Zycie Warszawy” su
bliniază că coexistența este 
singura cale pentru omenire. 
„După cum a subliniat pre
mierul sovietic, scrie ziarul, 
dacă se va duce o politică re
zonabilă și pătrunsă de spi
ritul răspunderii, forțele a- 
gresiunii nu vor fi în stare să 
dezlănțuie un război mondial”.

Evoluția evenimentelor din Congo
O declarație a lui U Thant

Delegație 
de ziariști romîni 

în R. D. G.

LEOPOLDVILLE. — In ultimele 
24 de ore, evoluția evenimentelor 
din Congo a readus în centrul 
atenției situația din această țară. 
Intr-o declarație cu privire la Ka
tanga făcută joi în fața membri
lor comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Congo, secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, a arătat că „după 
ce a fost încercuită vreme înde
lungată de către armata națională 
congoleză, jandarmeria katangheză 
a părăsit orașul Kongolo' (din Ka
tanga de nord, regiune aflată sub 
jurisdicția autorităților centrale 
congoleze)“. De comun acord cu 
primul ministru al guvernului cen
tral Adoula, s-a hotărît staționa
rea în acest oraș a unor unități 
ale O.N.U.

Cu acest prilej, U Thant a adus 
unele precizări asupra conținutu
lui scrisorilor pe care le-a adresat 
Angliei, Belgiei, 
Africii de sud in 
mandă să adopte 
nomice împotriva 
tanghez. „Sîntem
continuare U Thant, să punem în 
acțiune toate mijloacele de pre
siune împotriva lui Chombe, do-

Portugaliei și 
care le reco- 
sancțiuni eco- 

guvernului Ka- 
gata — a spus în

de 
Iov. 

general

BERLIN. — O delegație 
ziariști romîni, condusă de 
Ion Gălăteanu, director 
adjunct al Agerpres, care a fă
cut o vizită de două săptămîni în 
R. D. Germană la invitația Uniu
nii Ziariștilor din R.D.G., a fost 
primită în ziua de 11 decembrie 
de Johannes Koenig, adjunct al
ministrului de externe al R. D.
Germane. In încheierea vizitei de
legației romîne, între Uniunea 
Ziariștilor din R. D. Germana și 
Uniunea Ziariștilor din R. P. Ro
mînă a fost încheiată o convenție 
privind colaborarea prietenească 
dintre cele două Uniuni pentru 
anii 1963 și 1964.

rind în același timp să evităm • 
ciocnire armată". Dacă totuși — a 
subliniat în încheiere U Thant, 
„Chombe va da ordin jandarme
riei sale să ne atace ne vom apăra 
și vom riposta cu toate mijloacele 
de care dispunem. Trupele O.N.U. 
sînt în stare de alarmă și gata 
pentru o asemenea eventualitate“.

Tonul mai ferm, adoptat împotri
va lui Chombe a trezi imediat 
nemulțumire la Londra. Lordul Dun- 
dee, ministru de stat la Foreign 
Office, a declarat în Camera Lor
zilor că Anglia va face tot ce-i stă 
în putință pentru a evita „un de
zastru ireparabil" în Congo. Dat 
fiind interesele pe care le au cercu
rile monopoliste britanice în Con
go, în speță în Katanga, este lim
pede că „dezastrul ireparabil" la 
care s-a referit Dundee, privește 
aceste monopoluri și nu poporul 
congolez.

în legătură cu scrisoarea lui 
U Thant, corespondentul la Londra 
al agenției France Presse, citind 
surse autorizate, afirmă 
nul britanic se 
nuare aplicării 
economice sau 
Katangăi.

opune 
oricăror 
militare

că guver- 
in conti- 
sancțiuni 

împotriva

Dcclc&rațâa lui Macmillan
LONDRA. — Primul minis

tru al Angliei, Macmillan, a 
declarat la 13 decembrie în 
Camera Comunelor că Anglia 
intenționează să-și mențină 
așa-numitul „mijloc nuclear 

reținere independent".

împotrivaamericani
vinătorilor de vrăjitoare66

Planara
al Comsomolylui

GENEVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : în ședința 
din 13 decembrie a Subcomi
tetului celor trei puteri pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, care a fost 
prezidată de reprezentantul 
Angliei, a continuat examina
rea problemei experiențelor 
cu arma nucleară. In cuvîntă- 
rile lor, participanții la șe
dință s-au referit la propu
nerea delegației sovietice cu 
privire la folosirea stațiunilor 
seismice automate („cutiile 
negre“) ca mijloc suplimentar 
de detectare a exploziilor nu
cleare.

Reprezentantul 
propus drept o 
„constructivă“ de 
acestei probleme 
unei conferințe a 
de știință experți. 
cestei propuneri
poate de clar: transformarea 
tratativelor în discuții cu pri
vire la probleme tehnice, fără 
să se rezolve în prealabil pro
blema principială a încetării 
experiențelor nucleare.

Reprezentantul sovietic, 
S. K. Țarapkin a subliniat 
încă o dată că pentru reali
zarea unui acord trebuie în 
primul rînd ca această pro
blemă 
punct 
atunci 
zolvat
Uniunea Sovietică, a spus Ța
rapkin, va lupta cu aceeași 
energie pentru soluționarea a- 
cestei probleme într-un mod 
acceptabil reciproc și consi
deră că rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire 
la încetarea experiențelor nu-

cleare trebuie să fie îndepli
nită, începînd de la 1 ianua
rie 1963.

*
GENEVA 14 (Agerpres). — 

La ședința din 14 decembrie a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare s-a hotărît ca 
lucrările Comitetului să fie în
trerupte între 21 decembrie 
1962 și 15 ianuarie 1963.

BONN 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Opinia pu
blică din Germania occiden
tală a primit cu mult interes 
raportul lui N. S. Hrușciov la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Presa, care de obicei 
expune tendențios cuvîntările 
șefului guvernului sovietic, a 
fost nevoită de data aceasta 
să recunoască că cuvintarea 
este pătrunsă de tendința spre 
reglementarea pașnică a pro
blemelor internaționale liti
gioase.

MOSCOVA. — La 14 decem
brie s-a deschis la Moscova, la 
Palatul Pionierilor de pe Co
linele Lcnin, plenara Comi
tetului Central al Comsomolu- 
lui. Raportul cu privire la re
zultatele Plenarei din noiem
brie a C.C. al partidului și 
sarcinile Comsomolului a fost 
prezentat, de Serghei Pavlov, 
prim-secretar al C.C. al Com
somolului.

Angliei a 
modalitate 

rezolvare a 
convocarea 
oamenilor 
Scopul a- 

este cit se

să fie rezolvată din 
de vedere politic și 
vor fi mai ușor de re- 
și problemele tehnice.

Numai politica de coexi-

R. P. Poloni : Cuptoarele noii și modernei Fabrici de var de la 
.G'razdze, în curs de construire.

Dificultățile 
înYățămîntului grec
ATENA. — Situația învăță

mântului continuă să stea in 
centrul atenției opiniei publi
ce din Grecia și a presei din 
Atena. La 11 decembrie in 
parlament au avut loc dezba
teri în legătură cu această 
problemă. Papandreu, liderul 
partidului de opoziție Uniunea 
de centru, luînd primul cuvîn
tul, a comparat cheltuielile 
pentru învățământ cu cele mi
litare și a arătat că, în timp 
ce cheltuielile militare din 
Grecia au fost sporite mult, 
cheltuielile pentru învățămînt 
rămîn foarte scăzute. El a 
subliniat necesitatea uneț re
forme generale a învățămân
tului și a citat o serie de ci
fre din care reiese că învăță
mântul în Grecia a fost multă 
vreme neglijat. Deputatul Iliu 
a subliniat 
1,3 la sută 
burse și a 
situație cu

NEW YORK. - La chema
rea organizațiilor Uniunea a- 
mericană a studenților pentru 
apărarea păcii, Uniunea stu
denților pentru apărarea de
mocrației și a altor organizații 
de tineret, studenții de Ia 
Universitatea din New York, 
precum și elevii mai multor 
școli s-au adunat în fața clă
dirii municipalității din New 
York, spre a cere lichidarea 
Comisiei pentru cercetarea ac
tivității antiamericane. „Jos 
comisia care a declarat război 
păcii!” — acestea sînt lozin-

cile scrise pe panourile purta
ta de studenți.

Protestăm cu hotărîre împo
triva infamei „vînători de vră
jitoare”, organizată de faimoa
sa Comisie pentru cercetarea 
activității antiamericane, au 
declarat participanții la mi
ting.

Președintele comitetului or
ganizatoric al mitingului a 
declarat că participanții la mi
ting protestează împotriva în
cercărilor de a interzice acti
vitatea politică și obștească a 
cetățenilor S.U.A.

’Participanții la miting 
cerut tuturor studenților 
S.U.A. și tuturor locuitorilor 
New York-ului să sprijine re
vendicarea lor cu privire la 
lichidarea Comisiei pentru 
cercetarea activității antiame
ricane și totodată să ia atitu
dine în vederea apărării Con
stituției S.U.A.

au 
din

Macmillan a făcut această de
clarație ca răspuns la inter
pelarea opoziției laburiste în 
legătură cu tratativele dintre 
miniștrii de război ai S.U.A. 
și Angliei. După cum se știe, 
la aceste tratative s-a acordat 
principala atenție problemei 
livrării de către americani a 
rachetei „Skybolt”, de care 
depinde soarta viitoare a 
„mijlocului nuclear de reține
re” al Angliei.

Problema rachetei „Sky
bolt", care dezvăluie în mod 
acut contradicțiile anglo-ame
ricane în domeniul militar, 
degenerează în momentul de 
față într-o serioasă criză po
litică, care amenință situația 
guvernului Macmillan.

Presa care sprijină guvernul 
acuză pe față S.U.A. de perfi
die și de încercarea de a-și 
asigura controlul asupra ar
mamentului nuclear englez 
prin torpilarea livrării rache
tei „Skybolt”.

E greu să fii student la Paris
,Am sosit la Pa
iri anul 1958 pen
et studia științe- 
economice. Nu 

: cunoscut pe ni- 
Am început

că în Grecia doar 
din studenți au 
comparat această 

cea din alte țări.

O măsură 
arbitrară

NEW YORK — In seara zi
lei de 13 decembrie Departa
mentul de Stat i-a avertizat pe 
studenții americani care inten
ționează să-și petreacă va
canța de iarnă în Cuba fără 
pașapoarte aprobate în mod 
special că dacă vor face a- 
ceasta, vor fi pasibili de con
damnare la amendă și închi
soare.

ris 
tru 
le 
am 
meni, 
să-mi caut un adă
post, dar singurele 
camere libere erau 
mult prea scumpe 
pentru posibilitățile 
mele" — asttel și-a 
început istorisirea 
greutăților de neîn
chipuit cărora a tre
buit să le facă față 
unul din studenții 
algerieni din capi
tala Franței, solici
tat să răspundă la 
o anchetă asupra si
tuației studenților 
străini din Franța, 
întreprinsă de 
vista „NOIR 
BLANC".

„Am cumpărat 
tunci o pătură — a 
continuat el — și în 
fiecare seară am 
mers să dorm într-o 
stație de metro. 
Cînd, la 1 noaptea, 
stația se închidea, 
mă îndreptam să 
dorm sub o poartă, 
așteptînd ora 5,30, 
ora primului metro.

re- 
ET

a-

Apoi — povestește 
cu amărăciune în 
glas studentul alge- 
rian — mai mulți 
colegi m-au ajutat. 
Am dormit o noap
te la unul dintre ei, 
altă noapte la altul. 
Acest calvar a du
rat doi ani și jumă
tate, pînă ce am gă
sit o cameră mică 
pe rue de la Gla
cière. Am plătit chi
rie 10 000 Ï 
vechi pe lună, 
avea nici apă, 
încălzire...“
„Pentru M. A. 
varul s-a 
odată cu terminarea 
studiilor sale — 
scrie revista „NOIR 
ET BLANC". Dar 
pentru alții el con
tinuă. In dosarele 
serviciului de asis
tență socială există 
mii de fișe dureros 
de elocvente".

„Una dintre aces
te fișe — subliniază 
revista — este a li
nei perechi de stu
denți căsătoriți, care 
trăiesc, împreună cu 
copilul lor, într-un 
bordei fără ferestre.

tranci 
Nu 

nici

cal- 
terminat

Dar — scrie 
„NOIR ET BLANC" 
— pe lingă aceste 
fișe, care rezumă în 
cîteva linii adevă
rate tragedii, există 
și statistici care, la 
rîndul lor, sînt du
reros de elocvente. 
Ele arată că în pre
zent din 10 000 de 
studenți, trei trebuie 
să fie internați de 
urgență în spital 
pentru anomalii psi
hice grave, datorate 
mizeriei și grijilor, 
că 30 trebuie să fie 
supuși unei inter
nări de lungă dura
tă, necesitînd între
ruperea imediată a 
studiilor, că 300 sînt 
nevoiți să urmeze 
un tratament psihic 
de durată 
au nevoie 
rioadă de 
re variind 
luni și un an și că 
3 000 sînt 
unor tulburări 
ușoare“.

Reiese că 
neînchipuit de 

fii student Ia Pa- 
atunci cînd nu 
buzunarul doldo- 
cu bani...

să 
ris 
ai 
ra

Foileton

medie și 
de o pe- 
readapta- 
între șase

obiectul 
mai

este 
greu

SCURTE STIRI • SCURTE STIRI • SCURTE ȘTIRI
Procesul înscenat P.C. din 

S.U.A.

WASHINGTON. — La Tri
bunalul federal din Washing
ton continuă procesul înscenat 
Partidului Comunist din S.U.A. 
La 13 decembrie, a luat sfîrșit 
audierea martorilor.

A fost citat unicul martor 
Leessner, corespondent al zia
rului „New York Times”. El a 
arătat că Gus Hali, secretarul 
general al P.C. din S.U.A., a 
declarat în luna iunie la o 
conferință de presă că Parti
dul Comunist nu se va înre
gistra în virtutea legii Mc- 
Carran, deoarece aceasta ar 
însemna „sinuciderea” acestui 
partid.

Inițial, acuzatorul declarase 
că acuzarea va. cita pe al doi
lea martor al său — Jozsef 
Zoltman, contrarevoluționar 
ungar, pe care F.B.I. îl folo
sește în prezent ca informa
tor de profesie. Totuși, în șe
dința de joi, acuzatorul a co
municat că a încheiat expu
nerea motivelor sale. Zoltman 
nu a fost citat, probabil da
torită faptului că acest individ 
suspect nu putea decît să dău
neze acuzării.

John Abt și Joseph Forrer,

avocații Partidului Comunist, 
își întemeiază apărarea mai 
ales pe faptul că legea Mc
Carran contravine prin ea în
săși constituției și încalcă 
drepturile fundamentale ale 
americanilor.

• SINGAPORE. — Agențiile oc
cidentale de presă relatează că în 
fața puternicelor forțe militare 
ale colonialiștilor englezi, răscula- 
ții din protectoratele Brunei și 
Sarawak s-au retras în jungle și 
în regiunile muntoase, unde con
tinuă lupta. La 14 decembrie, un 
purtător de cuvînt al trupelor en
gleze a anunțat că avioane cu 
reacție britanice efectuează în pre
zent zboruri „de avertisment" in 
regiunea muntoasă de la sud de 
orașul Limbang (Sarawak) unde, 
după cum a recunoscut el, „răscu- 
lații sînt extrem de puternici". EI 
a declarat că dacă răsculații nu 
se vor preda, bombardierele brita
nice vor trece la atac.

Potrivit agenției France Presse, 
joi au continuat luptele între tru
pele engleze și răsculat! la sud de 
Limbang. Lupte s-au desfășurat, 
de asemenea, și în jurul orașului 
Sibuti.

laconice, ea s-a caracterizat prin 
spiritul „războiului rece", specific 
pentru N.A.T.O. O parte consi
derabilă a discursului său, care a 
durat 50 de minute, secretarul de 
stat al S.U.A., Rusk a consacrat-o 
evenimentelor din regiunea Mării 
Caraibilor. El a dat de înțeles că 
„criza" din această regiune nu a 
luat încă sfirșit, și de aceea tre
buie să mai treacă un timp oare
care pină să se înceapă tratative 
cu Uniunea Sovietică asupra altor 
probleme. Referindu-se la proble
mele dezarmării, secretarul de 
stat al S.U.A. a pus accentul, ca 
întotdeauna, pe problema inspec
ției.

Eroism

• PARIS. — In ședința din'di
mineața zilei de 13 decembrie a 
sesiunii consiliului ministerial 
N.A.T.O., a fost examinată situa
ția internațională. Ședința a fost 
secretă. Totuși, potrivit unor știri

MOSCOVA. — Maiorului Ev- 
gheni Andreev și colonelului Piotr 
Dolgov 11 s-a conferit titlul de 
Erou al Uniunii Sovietice „Pentru 
Îndeplinirea exemplară a misiuni
lor în domeniul noilor mijloace 
aeronautice de salvare, precum și 
pentru curajul, vitejia și eroismul 
de care au dat dovadă cu acest 
prilej“. Colonelul Dolgov a fost 
decorat post-mortem.

In dimineața zilei de 1 noiem
brie, cei doi parașutiști sovietici 
de Încercare s-au ridicat la bordul 
stratostatului „Volga" Ia o altitu
dine de 25 km și de acolo, din 
stralosieră, au efectuat un salt cu 
parașute.

Maiorul Andreev, care a sărit

primul, a părăsit cabina Ia o alti
tudine de 25 458 metri. El a 
parcurs o distantă de peste 24 km 
in patru minute și jumătate. Abia 
atunci cind mai rămineau 958 
metri pină la pămint el a deschis 
parașuta și, Ia scurtă vreme după 
aceea, a aterizat cu bine. Parașu- 
tistul era Îmbrăcat într-un costum 
special de altitudine.

Maiorul Andreev este în virată 
de 36 de ani. Dintre aceștia el a 
consacrat 15 ani Încercării mijloa
celor tehnice aeronautice de sal
vare. Saltul din stratosfera era cel 
de-al 1 510-lea salt al său.

Colonelul Dolgov a eiectuat sal
tul de la o altitudine de 25 608 
metri, cu deschiderea imediată a 
parașutei. Dar el și-a pierdut viata 
în aer. 
virslă de 43 
prima oară 
de ani.

De atunci 
late rinduri 
mondiale de parașutism.

partea chineză prizonierilor 
indieni bolnavi și răniți.

Colonelul, 
de 
cu

el

care era in 
ani, a sărit pentru 
parașuta acum 24

a stabilit in repe- 
recorduri unionale și

PEKIN. — Unitățile de gră
niceri chinezi au predat la 13 
decembrie părții indiene 80 
de prizonieri de război indieni 
bolnavi și răniți. Agenția Chi
na Nouă anunță că reprezen
tanții societății indiene de 
Crucea Roșie, sosiți pentru 
primirea prizonierilor, au ex
primat mulțumiri pentru asis
tența medicală acordată de

LEIPZIG. - La 14 decem
brie s-a deschis la Markklee
berg (o suburbie; a Leipzigu- 
lui) lucrările Conferinței sin
dicale internaționale consulta
tive asupra consecințelor eco
nomice și sociale ale Comuni
tății Economice Europene și 
ale politicii monopolurilor, 
convocată din inițiativa Fede
rației Sindicale Mondiale. La 
conferință participă reprezen
tanți ai organizațiilor sindica
le din peste 40 de țări de pe 
toate continentele. Delegația 
sindicatelor din R.P. Romînă 
este condusă de tovarășul Ion 
Cotoț, secretar al C.C.S.

iii din guvern arată că această 
aripă nu intenționează cîtuși de 
puțin să-și cedeze pozițiile.

Ca și Strauss, von Hassel a 
formulat în repetate rînduri în
demnuri revanșarde și militariste. 
Nu de mult el a declarat : „Pre
tențiile noastre teritoriale se ex
tind dincolo de limitele liniei Oder- 
Neisse. Cerem retrocedarea re
giunilor care s-au aflat în trecut 
sub dominație germană". In cali
tate de prim-ministru al landului 
Schleswig-Holstein, von Hassel a 
transformat acest land într-o pe
pinieră a foștilor naziști notorii, 
precum și într-o bază strategică 
militară a N.A.T.O. El a pledat 
în repetate rînduri în favoarea 
întăririi trupelor vest-germane și 
americane, inclusiv a trupelor de 
rachete pe teritoriul landului.

Cine este von Hassel

• MOSCOVA. — înlocuirea mi
nistrului de război al R. F. Ger
mane este, de bună seamă, cea 
mai importantă schimbare din 
componența guvernului de la Bonn. 
Portofoliul său a fost preluat de 
Kai-Uwe von Hassel.

Cine este von Hassel ? El este 
un revanșard cunoscut, unul din
tre conducătorii aripii de extre
mă dreaptă 1 a partidului lui Ade- 
nauer, și preluarea de către el a 
unuia dintre principalele portofo-

• PARIS. — Agenția Fran
ce Presse anunță că cheltuie
lile țărilor membre ale blocului 
N.A.T.O. destinate scopurilor 
militare au sporit în 
1962 în comparație cu 
1961 cu 
dolari.

anul 
anul 

aproape 7 miliarde

YORK.
Press relatează

'Agenția 
că în 
S.U.A. 
scăzu- 
secol. 
pierit

• NEW 
'Associated 
partea de sud a teritoriului 
a fost Înregistrată cea mai 
tă temperatură din ultimul 
De pe urma frigului au 
pină In prezent 161 de persoane.

I ndividul avea nu mai puțin de șapte porecle : 
Panama, Mină lungă, Faliment, Spaima bursei, 
Banditul, Stoarce tot, Excrocul. Numele lui ade
vărat era Günther Stern. Domnul Stern era un 
onorabil cetățean al Germaniei kaizerului Wilhelm. 
In perioada din preajma și din timpul primului 
război mondial el invîrlea sumedenie de excrocherii 

și lovituri de bursă.
Odată, Stern a fost prins pe picior greșit cu unul din nu

meroasele sale matrapazlâcuri..
Un reporter de la „cel mai obiectiv cotidian din țară“, ziarul 

„Adevărul adevărat” l-a vizitat pe experimentatul Mină lungă.
— Domnule Stern, vin în chestiunea acțiunilor pentru exploa

tările aurifere din Somalia.
— Da, da, e o afacere foarte solidă, ar trebui să scrieți 

despre ea.
— Numai că, după cum sintern informați, exploatările astea 

nici nu există... Dacă ați vrea să fiți înțelegător...
Stern-Spaima bursei n-a înțeles să fie înțelegător eu domnii 

de la „Adevărul adevărat“. A ieșit de aici un „scandal de presă” 
care i-a provocat mari încurcături „onorabilului” excroc.

Toate aceste întîmplări constituie, subiectul unei schițe a cu
noscutului scriitor german Thomas Mann. El și-a intitulat schița 
„Greșală fatală“. E aici o ironie mușcătoare : hoțul cu șapte 
porecle a pățit-o fiindcă n-a știut să „lucreze” cu presa, cu 
presă exact pe calapodul lui, cu acea presă care practică 
gant“ excrocheria și șantajul.

Să dăm însă frîu liber fanteziei și să ne închipuim ce 
întîmpla dacă d-l Stern ar trăi în zilele noastre și n-ar 
„greșala fatală“, ci ar da dovadă de „înțelegere" față de 
ritele „Adevăruri adevărate” din Germania occidentală.

Herr Stern apare — de exemplu — în biroul redactorului 
principal al ziarului „Telegraful independent“.

— Luați loc stimate domn — îi spune cu amabilitate redac
torul — asupra căruia prezența vizitatorului face o deosebit 
de plăcută impresie — Cu ce vă putem servi ?

— Iubite redactore — răspunde nu mai puțin galant ilustrul 
Mină lungă — wați avea oare bunăvoința, să vă osteniți să 
primiți acest cec în valoare de 20 000 de mărci în schimbul 
tăcerii dumneavoastră ? Pe scurt : nici un cuvînt despre afacerea 
zăcămintelor aurifere din Somalia!

— In regulă — conchide laconic redactorul.
După aceea, Stern îl vizitează pe redactorul principal al zia

rului „Vocea dreptății”. Primirea e foarte cordială. Dar înțe- 
legînd repede cum stau lucrurile, redactorul „incoruptibil“ se 
gîndește să stoarcă maximum posibil și își exprimă cu glas tare 
indignarea :

— Noi nu facem servicii de-astea urîte, domnule!
Mină lungă nu~și pierde însă cumpătul. El știe să „lucreze” 

cu presa.
— Nu rn-ați înțeles, dragă redactore! Se vede că nu m-am 

exprimat destul de limpede. Nu-i vorba de 15 000 de mărci. 
M~am referit la anunțurile pe care vreau să le dau în ziarul 
dumneavoastră, tn primul rînd anunțul cu privire la noua 
mașină de spălat vasele. O reclamă mare pe o pagină întreagă 
— costă, dacă nu mă înșel, 50 000 de mărci pe lună.

— tn regulă — conchide redactorul. Achitați anticipat 
pe două luni și... nimic despre Somalia !

★
In povestirea noastră despre afacerea încheiată între 

excroc și redactorii vest-germani nu s-au strecurat nici 
de exagerări. Spre elucidare vom transcrie o știre | 
transmisă de corespondentul din Bonn al agenției REUTER :

„Agenți ai diferitelor firme din Republica Federală Germană 
au cheltuit în primele șase luni ale anului în curs peste douăzeci 
de milioane de mărci pentru manevre de presă. Aceste cheltuieli 
cuprind subvenții făcute ziarelor, cadouri și voiaje plătite zia
riștilor influenți... Conform noii legi care reglementează oficial 
asemenea activități, trebuie ținută o contabilitate exactă a fie
cărei cheltuieli de acest gen“.

Stern-Spaima bursei poate fi mîndru ! Presa monopolurilor 
din Germania occidentală a progresat mult în comparație cu cea 
din Germania kaizerului. Există și legi care reglementează cum
părarea ziariștilor l

acea 
„ele-

reclama

! marele 
un fel 

proaspăt
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