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Proletari din toate țările, uniți-vă!

FIER VECHIcare au îndeplinit
Alte întreprinderi ÎNTILNIREA CELOR DE 18 ANI

cintela
tinerelului
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Construcloni de tractoare d<n Brașov înlîmpină cu succese în produefie aniversa
rea a 15 ani de la proclamarea Republicii, lala-l pe unul dintre cei mai harnici 
muncitori ai acestui colectiv, tînărul topi tor Radu Simion, care dă fontă de cea 

mai bună calitate. Foto : N. STELORIAN

plănui anual

Calitatea

în atenția

întregului

colectiv
a spiritului gos- 

răspunderii pe care 
sirdte

a 14 decembrie 
muncitorii, ingine
rii și tehnicienii în
treprinderii „Indu
stria sîrmei* din 
Cîmpia Turzii au 
raportat îndepli

nirea planului anual de produc
ție. Pînă la această dată s-an 
dat peste plan 4 900 tone de 
produse ;• indicele planificat de 
creștere a productivității mun
cii a fost depășit cu 4,6 la sută, 
coeficientul admis de rebut a 
fost redus cu 7.5 la sută, al de
clasatelor cu 24 la sută, iar ino
vațiile aplicate aduc economii 
antecalculate în valoare de
1 110 000 lei. . Succese însemnate 
•-au obținut și în ce privește 
calitatea produselor. Multe secții 
printre care electrozi de sîrmă, 
zincator, laminor de sîrmă n-au 
primit în acest an nici o reci a- 
mație privind calitatea.

Preocuparea pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan a început încă din pri
mei© zile ale anului. S-au stabi
lit măsuri tehuico-organizatorice 
care să creeze condiții mai bune 
de muncă, s-a organizat o susți
nută acțiune de ridicare a ca
lificării profesionale. Organiza
ția U.T.M., la rîndul ei, a antre
nat în întrecerea socialistă peste
2 500 de tineri, i-a ajutat să-și 
stabilească angajamente concre
te, care să-i însuflețească, săi 
ajute să-și cerceteze atent munca 
pentru valorificarea mai deplină 
a posibilităților pe care le au. 
Mai buua organizare a locului 
de muncă, rezultat al aplicării 
inițiativei tinerilor de Ia Uzinele 
.,Tudor Vladimirescu" din Ca
pitală, ridicarea calificării pro
fesionale, îngrijirea utilajului, 
toate aceste măsuri au făcut ca 
peste 600 de tineri să fie decla
rați fruntași în întrecerea so
cialistă.

Analizînd felul în care s-a 
muncit în acest an, colectivul 
întreprinderii a stabilit în mod 
concret ce trebuie să se facă 
pentru c« din primele zile ale 
anului 1963 sarcinile de plan să 
se îndeplinească zi de zi, lună 
de lună. Dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul viitor a constituit 
un bun prilej de afirmare a ini
țiativei muncitorilor, inginerilor

------•------

și tehnicienilor, 
podăresc, a 
fiecare o sirdte pentru bunul 
mers al producției. Propunerile 
făcute își au izvorul în cunoaș
terea posibilităților existente, în 
convingerea că sarcinile stabilite 
sînt realiste. Ele își au izvorul 
în dorința fiecăruia de a realiza 
și depăși aceste sarcini, cunos- 
cînd că în acest fel contribuie 
la dezvoltarea 
naționale, la 
lui său nivel

— în 1963,
Barta Petru, sarcinile de plan la 
oțelul pentru rulmenți cresc cu 
8,5 la sută. Avem experiență, 
avem condiții, deci le vom putea 
îndeplini. Oțelul pentru rulmenți 
este foarte pretențios. Va trebui 
să se acorde toată atenția ca
lității. Din experiența de pînă 
acum, aș vrea să spun că este 
absolut necesar să se asigure o 
încărcare și dezoxidare cores
punzătoare. Ca să obținem lin
gouri de bună calitate să se 
facă turnarea prin pîlnie inter
mediară. Și încă o măsură strîns 
legată de calitate : măsurarea 
temperaturii de turnare la toate 
oțelurile cu tendințe de for
mare a defectelor de suprafață. 
Rezolvarea acestei probleme va 
îmbunătăți mult calitatea și va 
contribui la realizare« unor în
semnate economii.

Alți vorbitori au arătat în a- 
dunare măsurile care au și fost 
luate și care vor ajuta pe munci
tori să lucreze ritmic din pri
mele zile ale noului an. S-a mă
rit capacitatea de încălzire a 
cuptorului mic de propulsie de 
la laminorul de sîrmă, la secția 
bare trase a intrat în funcțiune 
o nouă linie de producere a ga
zului de protecție, necesar sec
torului de tratamente termice 
pentru evitarea decarburării oțe
lurilor aliate. Prin darea în ex-

economiei noastre 
creșterea proprin- 
de trai.

spunea tînărul
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1Ö ani de la înființarea 
Teatrului de stat 

din Ploiești ».

Teatrul de stat din Ploiești 
a sărbătorit sâmbătă 15 ani de 
activitate. S-a prezentat cu a- 
cest prilej cea de-a doua pre- 

a. stagiunii drama 
Sevillei” de Lope de

mieră 
„Steaua 
Vega.

De la 
vul artistic al 
are 3 secții-proză, estradă și 
păpuși, a dat peste 8 500 de 
spectacole, urmărite de circa 
2 500 000 spectatori. In reperto
riul teatrului figurează piese 
ale scriitorilor români, precum 
și lucrări ale clasicilor drama- 
tv. rgiei universale. Artiștii 
Teatrului din Ploiești sînt 
deseori prezenți pe scenele 
cluburilor din întreprinderile 
și căminele culturale ale regi
unii.

înființarea sa colecli-
teatrului, care

(Agerpres)

pioatare a unui malaxor cu ca
racteristici tehnice superioare în 
ce privește omogenizarea masei 
la secția electrozi, productivita
tea muncii pe un agregat de 
presare va crește cu 15 Ia sută. 
Tot în această secție se vor in
stala aparate pentru controlul 
gazelor de sudură, un dispozitiv 
de verificarea viseozității zgurii.

Rebuturile intermediare la 
laminorul de profile creează mari 
greutăți în realizarea planului 
la toți indicii. Muncitorii au stu
diat atent acest lucru înainte de 
dezbaterea cifrelor de plan. în 
adunare, tînărul laminorist Ban 
Ioan a arătat că pină la sfîrșitul 
anului se va executa 
de sudat în spatele 
soare Ia laminorul 
pentru eliminarea 
intermediare.

Multe propuneri 
alți vorbitori —• Morșoi 
Ion Dărmuș —• inginer 
alții au subliniat 
pentru mai buna 
muncii, introducerea unor per
fecționări tehnice, ridicarea ca
lificării profesionale etc.

Acum planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice al întreprin
derii este mai bogat. Cunoscîn- 
du-și forțele, muncitorii s-au 
angajat să realizeze peste preve
derile planului anului viitor ur
mătoarele :

— 800 tone oțel;
— 1 280 tone laminate ;
— 1480 tone 

filate ;
— 1000 tone 

metri de cablu;
— 400 000 lei 

prețul de cost ;
— 785 000 lei beneficii.

o foarfecă 
liniei fini
rle profile 
rebuturilor

făcute și de 
Mihai, 
șef și 

posibilități 
organizare a

produse tre-

cuie și 1500

economii la

Ing. A. BRlNZAN 
întreprinderea 

„Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii

• Pină la 15 decembrie, 25 
de întreprinderi aparținînd 
Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini și-au 
îndeplinit planul anual de pro
ducție. Printre acestea se nu
mără : Uzinele „industria sîr
mei“ — Cîmpia Turzii care au 
realizat aproape 2 milioane lei 
economii la prețul de cost și 
1190 tone laminate ușoare 
peste planul anual, întreprin
derea „Carbochim“ din Cluj, 
care încă de la data de 21 no
iembrie și-a realizat planul 
anual ue producție, dînd peste 
plan pînă în prezent 110 tone 
de electrozi siderurgici și 
250 000 metri pătrați abrazivi 
pe suport. Au realizat de ase
menea planul uzinele „Oțelul 
Roșu“, „7 Noiembrie” Craiova, 
.Steaua electrică”-Fieni, Uzina 
de mecanică fină — 
Șantierul naval „1 Mai“ 
Brăila și altele.

© Colectivul Fabricii de 
colaje. „Moldova” din 
și-a îndeplinit planul 
cu 16 zile înainte de termen. 
De la începutul anului, acea
stă întreprindere a produs 
peste sarcina de plan 102 000 
bucăți articole tricotate și a 
realizat 18 noi modele.

• Colectivul Fabricii „Tri
coul roșu“ din Arad anunță 
realizarea și depășirea planu
lui de stat pe anul 1962 și a 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii fabricii 
arădene au reușit ca printr-o 
mai bună folosire a capacită
ților de producție și prin per
fecționarea procesului tehno
logie să producă, pînă Ia 10 
decembrie, peste prevederile 
planului, 282 000 bucăți trico
taje. (Agerpres)

București, 
din

tri-
Iași 

anual

Comitelui orășenesc U.T.M. Craiova 
a organizat în sala clubului 1 Mai o 
întîlnire a tinerilor de 18 ani din oraș. 
Au participat peste 350 de tineri. To
varășa Demetrescu Aurelia, vicepre
ședintă a Sfatului popular orășenesc, 
le-a vorbit despre „Constituția R.P.R.. 
Drepturile și îndatoririle cetățenilor 
patriei noastre”.

A urmat apoi un concurs „Cine știe, 
ciștigă” pe tema „Frumusețile și bo

gățiile Republicii". în răspunsurile lor, 
participanții au evidențiat dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre în acești 
ani.

Concursul a fost cîștigat de Maria 
Cioroianu, Victor Camencianu și Pavel 
Canu, 
brie“.

muncitori la Uzina „7 Noiem-

ILIE MANOLACHE 
activist al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Craiova

„Cîntăm
Cele mai bune formafii 

artistice din raionul Grivifa 
roșie al Capitalei iși vor da 
concursul la spectacolul fe
stiv „Cîntăm viața nouă" 
închinat aniversării Republi-

viața n o u ă"
conducerea instruc- 
Bogdan Căuș, au 
repetițiile generale

(ii. Sub 
forului 
început 
la care sînt reunite corurile, 
formațiile de dansuri popu
lare, tarafurile, brigăzile ar
tistice de agitație, orche-

strele de muzică ușoară, de 
la Uzinele „Grivifa 
Regionala 
de zahăr
„Dacia“, Casa de 
a tineretului.

C.F.R.,
Chiti la,

roșie“, 
Fabrica 
Filatura 
culturi

OȚELĂRIILOR
Sîmbătă, nn tren marș rut încărcat cu a- 

proape 400 tone fier vechi, a plecat din gara 
Tr. Severin spre Reșița. Acesta este cel de-al 
5-lea tren marșrut încărcat cu fierul vechi 
strîns de întreprinderile din regiunea Olte
nia în decurs de o lună de zile. Desfășurind 
întrecerea patriotică sub lozinca „Să trimi
tem oțelăriilor patriei cît mal mult fie? 
vechi”, tineretul din regiune a colectat șl tri
mis oțelăriilor de la începutul anului peste 
800 de vagoane de fier vechi. Pe lista eviden- 
țiaților în această acțiune de interes patriotic 
se înscriu organizațiile U.T.M. de la Uzinele 
mecanice Tr. Severin, Uzinele „Electropu- 
tere” și „7 Noiembrie” Craiova, schela de 
extracție Bîlteni și organizațiile ide tineret 
din numeroase comune. (Agerpres)

TELEGRA
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, a trimis președintelui Re
publicii Finlanda, Urho Kek
konen, cu prilejul zilei națio
nale a Finlandei, următoarea 
telegramă :

Președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, a tri
mis președintelui Consiliului 
ds Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, următoarea telegramă de 
răspuns:

Roadele

„Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Finlanda 
primiți Excelență caldele 
mele felicitări și sincere urări 
pentru prosperitatea poporu- 
luirfinlandez“.

,/Mulțumesc călduros Exce
lenței Voastre pentru amabi
lul mesaj 
cu ocazia 
finlandeze 
mai bune 
peritqtea țării dv.‘[

de felicitări trimis 
sărbătorii naționale 
și vă transmit cele 
urări pentru pros-

Peste 1000 de cămine culturale

entuziasmului
tineresc

In satul de munte Nadaneva, 
din raionul Baia de Aramă, a fost 
inaugural zilele acestea noul că
min cultural, la a cărui construcție 
au lucrai și făranii muncitori din 
sal.

In prezent, munca cultural-a<- 
tistică în această parte a fării se 
desfășoară în 1 060 cămine cultu-

raia. Mai muli da
mine culturale sătești au fost do
tate în ultimii ani cu aparate de 
proiecție cinematografică. Numai 
anul acesta s-au deschis cinemato
grafe în 87 cămine culturale să
tești.

ălătorul care tre
ce azi pe dru
murile raionului 
Muscel ya admira 
„palatele zooteh
niei’’- — construc
ții-'.solide, căldu- 

cu instalații moderne

(Agerpres)
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Emojionanta înfîlnire a soliști
lor „Rapsodiei Romine” cu cele
brul dirijor Leopold Stokowski.OVAȚII AMERICANE

* PENTRU„RAPSODIA R0MINA“

150 000 de spectatori (plus sute de mii 
de telespectatori și radioascultători...), 50 
de orașe. 22 500 km parcurși cu autobuzul 
prin S.U.A. de la Seattle, port pe coasta 
Pacificului și pînă la Nete York. Iată bilan
țul cifric al triumfalului turneu al „Rapso
diei Romîne“ în S.U.A. și Danemarca. Deși 
este impresionant, bilanțul acesta este de
parte de a zugrăvi pe deplin succesul ob
ținut de mesagerii artei rominești. Cu fie
care spectacol, în faimoase săli martore ale 
unor strălucitoare evoluții sau in săli mai 
modeste, ce sînt departe de consacrare, 
nenumărați americani — mii, zeci de mii — 
descopereau o artă viguroasă, plină de opti
mism, exprimînd profund bucuria de viață 
n poporului romin. Neașteptată, emoția pri
lejuită de aceste întîlniri declanșa entuzias
mul unui public variat din punct de vedere 
al categoriilor sociale, dar unanim în a a- 
precia frumusețea artei rominești.

După un voiaj îndelung — destul de 
obositor — ambasadorii „Rapsodiei Romîne“ 
se regăsesc din nou în Bucureștiul drag. Din 
primul moment, iată-i supuși unor interviuri 
prietenești ai căror solicitanți sînt mai întîi 
rudele, prietenii lor, iar mai apoi... repor
terii.

— Cîteva impresii, tovarășe Ionel Budiș- 
teanu...

— Cîteva ? Am un sac plin... — răspun
de amabil dirijorul orchestrei de muzică 
populară.

— Aveți cuvintul !
■— Este dificil. Cu ce să încep ? Proba

bil că îmi veți răspunde... cu începutul. 
Turneul nostru în S.U.A. a început la 
Seattle. Nu cunoșteam cîtuși de puțin pu
blicul american. Evident, emoția noastră era 
mare deoarece voiam să înfățișăm specta
torilor americani o imagine cit mai auten
tică a frumuseții artei noastre, ce a înflorii 
în anii puterii populare. Cum vor reacționa 
americanii în fața cîntecului și dansului 
nostru, necunoscut lor ? — ne întrebam cu 
o oarecare neliniște. Primul spectacol a fost 
și primul nostru mare succes. Lumea, în 
picioare, a aclamat îndelung pe artiștii noș
tri. Remarcau ziariștii locali : „Asemenea 
ovații n-au mai răsunat vreodată în sala 
Operei din Seattle“. La sfîrșitul spectacolu
lui, sute de americani ne așteptau la ieșirea 
din sală dornici să ne felicite, să ne strîn- 
gă mâinile, să ne ceară autografe... Succesul 
ne-a înaripat. Simțisem pulsul publicului

american. Limbajul nostru artistic găsea o 
emoționantă înțelegere...

Ionel Budișteanu reconstituie itinerariul 
parcurs. 22 500 kilometri în autobuz... N-a 
fost ușor. Uneori, artiștii romîni străbăteau 
pînă la 1 000 kilometri pe zi, pentru ca în 
aceeași seară să smulgă publicului urale prin 
cîntece și dansuri „de o vioiciune neîntre
cută“, cum scriau (în termeni asemănători) 
cronicarii ziarelor americane. La Chicago, 
peste o sută de spectatori entuziaști au urcat 
pe scenă atunci cind cortina se cobora 
pentru ultimul număr al programului. „Bra
vo romîni, bravo Romînia !“ — cuvintele 
acestea răsunau minute în șir. Numele lui 
Angela Moldovan sau al lui Damian Luca, 
al tuturor artiștilor noștri, deveniseră cu
noscute. Pe străzi erau recunoscuți, opriți 
de anonimi trecători și felicitați cu căldură. 
Și din nou : „bravo romîni, bravo Romî
nia 1“.

—• Îmi amintesc cu plăcere de. întilnirea 
cti studenții californieni — povestește Ionel

EUGENIU OBREA 
CAROL ROMAN

(Continuare în pa0. a IV~aJ

roase,
de adăpare și hrănire, durate 
de colectiviști din multe sate. 
Părăsind ulița satului, în față 
ți se deschide o panoramă 
nouă. Omul — colectivistul — 
retușează creația naturii. Dea
lurile rîpoase, sterpe sînt te- 
rasate și împodobite cu livezi. 
Urcînd potecile ajungi în 
împărăția codrului, dar și aici 
ochiul descoperă fără greutate 
hărnicia omului din satele de 
pe vale. Pădurea bătrînă face 
vecinătate cu suprafețele în
tinse de puieți plantați de 
tinerii raionului nostru. De 
altfel e vremea să-ți spunem 
— ție călătorule ca și ție dra
gă cititorule — că în toate 
aceste noi podoabe ale pămîn
tului muscelean se înmănun
chează și priceperea, hărni
cia, entuziasmul, dar mai ales 
dragostea pentru gospodăria 
agricolă colectivă pe care o 
doresc din an în an mai bo
gată,. a tinerilor raionului no
stru. Organizațiile U.T.M. 
și-au făcut un titlu de mare 
cinste din a întreprinde cit 
mai multe acțiuni de muncă 
patriotică cu tineretul în sco
pul ’ dezvoltării gospodăriilor 
agricole colective, al dezvol
tării patrimoniului forestier, 
al înfrumusețării satelor.

De altfel, activitățile de 
muncă patriotică reprezintă o 
parte însemnată a planului de 
muncă a comitetului raional 
U.T.M. Obiectivele pe care le 
urmăresc organizațiile U-T.M. 
constituind brigăzi de mun
că patriotică, acțiunile ce 
sînt întreprinse în raion

un
a
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Gospodăriile agri
cole colective . din 
comunele învecina
te Măceșu de Sus 
și Măceșu de Jos, 
raionul Segarcea, au 
obținut anul acesta, 
în aceleași condiții, 
rezultate diferite în 
cultura porumbului. 
Colectiviștii din 
Măceșu de Sus, bu
năoară, au realizat 
de pe cele 745 
cultivate cu 
rumb câte 3 900 
boabe la hectar, 
1 340 kg mai mult 
decît cei din Măce
șu de Jos. Diferen
ța de producție se 
datorește felului di
ferit în care au fost 
aplicate regulile a- 
grotehnice. Colecti
viștii din Măceșu de

ha 
po-
kg
cu

Sus au arat întrea
ga suprafață desti
nată culturii 
rumbului 
dîncime <
cm, au 
în sol o i 
rătura 
cantități 
șăminte.
losit numai sămân
ța dublu hibridă șl 
au dat o mare aten
ție lucrărilor pen
tru reținerea umi
dității în sol. Pri
măvara, înainte de 
însămînțare, colec
tiviștii au făcut lu
crări de întreținere 
a solului cu discul 
și cultivatorul, au 
însămânțat într-o 
perioadă scurtă de 
timp, iar în perioa
da de vegetație a 
culturilor au efec-

po- 
i la o ei
de 28—30 
incorporat 

dată cu a- 
însemnate 
de îngră- 
Ei au fo-

tuat 5 praștie. Co
lectiviștii din Mă
ceșu de Jos 
respectat însă adîn- 
cimea arăturii și 
n-au folosit sămân
ță dublu hibridă de 
porumb pe întreaga 
suprafață, iar den
sitatea de planta la 
hectar a fost mai 
mică decît la veci
nii lor.

Acum în raionul 
Segarcea experien
ța unităților frun
tașe printre care și 
a gospodăriei din 
Măceșu de Sus, este 
larg popularizată în 
învățământul agro
zootehnic de masă, 
pentru a fi însușită 
de cit mai mulți 
colectiviști.

n-au

(Agerpres)

sînt stabilite de comitetul ra
ional U.T.M. împreună cu sfa
tul popular raional, consiliul 
raional agricol și ocolul silvic. 
Noi ajutăm organizațiile de 
bază U.T.M. să prevadă și să 

, inițieze importante acțiuni de 
munca patriotică în gospodă
ria colectivă.

Unul din marile obiective 
economice care stau în fața 
raionului nostru, este reda
rea în circuitul agricol de noi 
terenuri prin desțeleniri, te- 
rasări și plantarea de pomi 
fructiferi în masiv. în 1965 
suprafața totală plantată cu 
pomi fructiferi trebuie să a- 
jungă la 9 850 de hectare. A- 
ceastă perspectivă deschide 
pentru organizațiile U.T.M. 
larg cîmp de desfășurare 
muncii patriotice.

„Fiecare tînăr să planteze
pomi”, nu mai este o simplă 
prevedere de plan, ci o lozin
că .vie aflată pe buzele tutu
ror. Chemarea a pornit de la 
utemiștii din G.A.C. Vlădești 
care, într-o adunare generală, 
au hotărît ca fiecare tînăr, 
din gospodărie să planteze 
anual cel puțin 10 pomi. Tine
rii musceleni iubesc livada și 
pădurea. De aceea chemarea 
tinerilor din Vlădești a făcut 
repede înconjurul raionului. 
Prelucrarea ei în toate orga
nizațiile de bază U.T.M. a fost 
însoțită de o susținută muncă 
politică pentru a explica ti
nerilor importanța dezvoltării 
pomiculturii în raion. S-au 
stabilit totodată măsuri con
crete, acțiuni pentru mobili
zarea tineretului la crearea de 
noi livezi și îngrijirea lor. De 
pildă, comitetul organizației 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
Văleni, după ce a discutat 
cu organizația de partid, cu 
conducerea gospodăriei colec
tive, cunoscînd astfel concret 
sarcinile ce se desprind din 
planul de muncă al gospodă
riei, a organizat o adunare ge
nerală U.T.M. deschisă. La a- 
dunare a fost invitat un 
tovarăș din consiliul de con
ducere, care a vorbit tinerilor 
despre dezvoltarea pomicultu
rii, despre veniturile pe care 
le va obține gospodăria în 
urma valorificării pămîntului 
prin plantări de pomi. în adu
nare s-a hotărît ca fiecare 
tînăr să pregătească 50 de 
gropi pentru plantat, 50 de 
tutori, să asigure gunoiul de 
grajd necesar pentru puieții 
pe care-i va planta. S-a mai 
stabilit ca două echipe forma
te din tineri să ajute la pi
chetarea terenului. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
constituit brigăzi de muncă 
patriotică care au trecut la 
îndeplinirea măsurilor stabili
te. Muncind cu entuziasm, cu
noscînd scopul activității lor, 
tinerii au reușit să execute 
într-un timp scurt toate lu
crările pregătitoare și să plan
teze 2 200 de pomi fructi
feri. Utemiștii Constantin N.

ION ȚICU
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M, Muscel
(Continuare în pag. a Il-a)



Prezenfi pe scena finalei celui de-a! III-lea Festival bienal de teatru Caragiale", artiștii
amatori din comuna Vaideeni — Horezu, regiunea Argeș, au primit după spectacol vizita artistului 
po-porului Costache Antaniu, artistului emerit Niki Afanasiu și ■ dramaturgului Mihail Davidoglu,
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Roadele entuziasmului tineresc
(Urmare din pag I)

Rusu, Constantin F. Mareș, 
Angela V. Soare și mulți alți 
tineri au însuflețit prin exem
plul 
Așa 
țiile 
ești, 
tele.

Tinerii au plantat prin mun
că patriotică 33 850 pomi — 
o pătrime din numărul total 
al pomilor plantați în raion. 
Valea Argeșului, dealul Flă- 
mînda, colinele Aninoasei 
altădată locuri sterpe, pline cu 
mărăcini și scaieți au fost a- 
coperite cu livezi tinere care 
nu peste mult timp vor rodi. 
Va fi și un rod al bucuriei, al 
entuziasmului tineresc.

Dar a sădi nu înseamnă to
tul. Pomul trebuie și îngrijit. 
Iată de ce, cu prilejul unei 
consfătuiri organizate de co
mitetul raional U.T.M., pri
vind contribuția tineretului la 
dezvoltarea pomiculturii, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. Vlădești a 
propus ca, după plantare, ti
neri,- să continue să îngrijea
scă pomii, să-i ude, să curețe 
tufișurile, să execute drumuri 
prin livezi și mai ales, să-i fe
rească de rozători. Propunerea 
a fost îmbrățișată de toate 
organizațiile U.T.M. Proteja
rea plantațiilor împotriva ro
zătoarelor a devenit acum o 
preocupare importantă pentru 
fiecare organizație U.T.M. în 
această toamnă, în acțiuni de 
muncă patriotică, tinerii, îm
preună cu pionierii, au înfă
șurat peste 300 000 de puieți 
și au executat 18 000 de plase 
din nuiele și sîrmă. în aceas
tă acțiune s-au remarcat or
ganizațiile U.T.M. din Rucăr, 
.Capul Piscului și Stoienești.

în acest bilanț mai trebuie

lor și pe ceilalți tineri, 
au procedat și organiza- 
U.T.M. din G.A.C. Hîrti- 
Livezeni, Lerești și al-

adăugate cele peste 100 de ha 
de pădure plantate de către 
elevi și tineri din instituțiile 
și întreprinderile orașului 
Cîmpulung Muscel și din alte 
localități.

Pe lingă 
de terasări, 
în livezi și 
ra, organizațiile U.T.M. au în
treprins acțiuni de muncă 
patriotică și la ridicarea noilor 
construcții zootehnice, care, 
toate la un loc, au contribuit 
la realizarea de însemnate 
economii, la micșorarea pre
țului de cost al lucrărilor, au 
dus la consolidarea fondului 
de bază.

La gospodăria agricolă co
lectivă din Valea Mare, de pil
dă, organizația U.T.M. a or
ganizat o brigadă de muncă 
patriotică care a ajutat la ri
dicarea unui grajd de 100 de 
capete. Tinerii au transportat 
nisip, cărămizi și țiglă, mate
rialul lemnos, au stins var și 
au ajutat meșterilor punîn- 
du-le materialele la îndemînă. 
Brigăzi utemiste de muncă 
patriotică au ajutat la ridi
carea construcțiilor zootehnice 
și la G.A.C. Hîrtiești, Malu cu 
Flori, Valea Mare, Aninoasa, 
Berevoești. în total, tinerii au 
participat în mod voluntar la 
ridicarea a 23 de grajduri, 10 
maternități, 6 saivane și 49 
gropi de siloz. Numai acțiu
nile de muncă patriotică la 
plantații și construcții au adus 
anul acesta gospodăriilor co
lective o economie de 203 500 
lei.

Organizațiile U.T.M. din ra
ionul nostru au luat în grija 
lor întreținerea pășunilor și 
fînețelor. Anul acesta au fost 
curățate de mărăcini, scaieți 
și mușuroaie 3 768 ha pășuni, 
A fost adunată o însemnată

acțiuni patriotice 
plantări de pomi 
îngrijirea acesto-

cantitate de sămînță de fîn 
cu care vor fi însămînțate la 
primăvară pășunile slab pro
ductive. Un aport însemnat au 
adus tinerii la construirea unor 
obiective social-culturale ca 
școli, cămine culturale, la în
treținerea șoselelor etc.

Așa cum am spus, comite
tul raional U.T.M. îndrumă și 
urmărește modul în care se 
efectuează munca patriotică, 
generalizează experiența îna
intată. Consfătuirea de care 
am amintit, a avut tocmai un 
asemenea scop. De asemenea, 
experiența bună a fost popu
larizată cu prilejul „Zilei se
cretarului”. Problema muncii 
patriotice a fost larg dezbă
tută într-o plenară a comite
tului raional U.T.M. în urma 
căreia planul nostru de muncă 
a fost lărgit cu noi obiective. 
Am fixat și obiectivele de 
muncă patriotică pe care le 
vom urmări în anul viitor. 
Astfel, organizațiile U.T.M. 
vor avea ca sarcină să con
tribuie la plantarea prin mun
că patriotică a 120 000 de pom! 
fructiferi, la desțelenirea și 
terasarea unei suprafețe da 
500 de hectare. In gospodă
riile colective din raion se vor 
construi șase grajduri pentru 
600 de capete, 70 saivane pen
tru 7 000 de oi și 20 de stîne 
model la munte. Vor trebui 
întreținute 7 000 de ha cu fî- 
nețe. Lucrări importante se 
vor efectua pe șantierele de 
împăduriri, la întreținerea 
drumurilor etc. Iată cîteva 
contururi ale cîmpului de ac
tivitate patriotică' în care vor 
acționa organizațiile U.T.M.

Tinerii nu-și vor precupeți 
eforturile pentru ca în scurt 
timp Muscelul — raionul no
stru — să devină o grădină 
bogată și înfloritoare.
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piesă inspirată din 
realitățile actuale 
ale Cubei eroice 
nu poate să nu 
trezească interesul 
spectatorilor.

încercînd să
răspundă cu promptitudine u- 
nor probleme de cea mai 
stringentă actualitate, G. Mdi- 
vani a izbutit, in cele trei 
acte ale piesei sale, să sur
prindă un moment plin de 
semnificație pentru istoria 
nouă a Cubei revoluționare 
și sîntern bucuroși s'ă confir
măm alegerea făcută de dra
maturg ca și aceea făcută 
de Teatrul „C. Nottara“ prin 
înscrierea în repertoriu a dra
mei amintite.

„Ziua de naștere a Terezei” 
se petrece în chiar ziua cină 
bandele contrarevoluționare 
pregătite și instruite în S.U.A., 
la Miami, au îndrăznit să 
debarce la Plaja Giron,

Tereza e o femeie simplă, o 
cubană care a suferit mult în 
viața ei, dar care astăzi și-a 
aflat liniștea și mîngîierea în 
slujba modestă la o casă de 
odihnă de pe vestita plajă

unde, altădată, sub despotis
mul desfrinat al lui Batista, 
huzurea marea burghezie a- 
mericană. Acum, aici vin oa
menii aceia simpli, bărboșii 
care au luptat în Sierra Mae- 
stra, muncitorii de pe planta
țiile de zahăr, membrii coope
rativelor de producție, albi și 
negri, dar cubani, adevărații 
fii ai Cubei libere.

»

Finala 
bienalei de teatru 

I. L. Caragiale“
Artiștii amatori din regiunea 

Bacău care participi la taza pe 
țară a Festivalului bienal „I. L. 
Caragiale" au continuat si apară 
simbătă In țața juriului. Construc
torii din orașul Onești au prezen
tat poemul dramatia „Marele flu
viu Își adună apele” de Dan Tăr- 
chilă. Artiști amatori de la Uzine, 
le metalurgice din Bacău, Combi
natul de îngrășăminte azotoase 
din Roznov și Casa raională de 
cultură Bacău au recitat versuri 
de Mircea Radina, au citit fabula 
lui Serahei Mihalkov „Iepurele 
cherchelit" și un monolog original 
In grai moldovenesc.

Tot simbătă, artiști amatori din 
regiunea Brașov s-au prezentat la 
concurs cu piesele „Paznicul ste
lelor'' de Tiberiu Vornic, „Nila 
toboșara" de A. Sallnskl și „In 
fiecare seară de toamnă” de Ivan 
Peicev, interpretate de colectivul 
căminului cultural „Simion Bărnu- 
țiu" din comuna Sita-Buzăului, ra
ionul Tirgu Secuiesc, metalurgiștii 
Uzinelor „Steagul Roșu” și res
pectiv, colectivul Palatului de 
cultură din Brașov.

Montajul literar-muzical „Visuri 
Împlinite" a fost interpretat de 
artiștii Uzinelor „Rulmentul" din 
Brașov. Muncitorii de la Uzinele 
„Independența", Casa raională de 
cultură din Sibiu, și de la Direc
ția regională C.F.R. au recital 
versuri de Tudor Arghezi și N. 
Dumbravă și au citit fragmente 
din nuvela Iui I. L. Caragiale 
„Cănuță om sucit".

Pe scena Casei de cultură a ra
ionului „16 Februarie" s-au Între
cut artiștii păpușari din cele două 
regiuni. Formația Teatrului de pă
puși a sindicatului invălămint din 
Onești a prezentat spectacolul 
„Ursuleții veseli” de M. Polivano- 
va, colectivul căminului cultural 
din comuna Intorsura Buzăului, 
raionul Tirgu Secuiesc piesa „Răz- 
vrătitil” de Mihail Georgescu, iar 
formația Teatrului de păpuși a 
sindicatului lnvățămlnt din Bra
șov piesa „Micuța Biz cea isteață"1 
de S. Bogomanov.

(Agerpres)

Din țară ne sosesc numeroase vești despre des
fășurarea „Festivalului filmului pentru sate”, ma
nifestare care se bucură de o largă participare 
a maselor de colectiviști. Cu acest prilej au loc 
numeroase acfiuni cultural-educative care con
tribuie la popularizarea iilmelor artistice și do
cumentare.

filmelor artistice și do-

în regiunea Maramureș
succes. Săptămîna de la 2-9 
decembrie a fost declarată 
săptămînă a filmului pentru 
fruntașii în agricultură la ci
nematografele din Tășnad, 
Berveni, Halmeu, Negrești, 
Sanislău și altele. Toate fil
mele prezentate în cadrul a- 
cestel săptămîni au fost com
pletate cu un ciclu de filme 
documentare din agricultură 
ca : „Belșug pe ogoarele pa
triei”, „Amplasarea construc
țiilor în G.A.C.”, „Recolte 
mari prin irigații”, „Combate
rea eroziunilor solului” și al
tele. Cu această ocazie, coope
rativele de consum au orga
nizat în holurile cinematogra
felor expoziții de cărți cu vîn- 
zare.

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Anul a- 
cesta, în regiunea Maramureș, 
există un număr de 156 uni
tăți cinematografice și în plus 
un raion complet cineficat — 
Vișeul. în prima etapă, de la 
2—30 decembrie, Festivalul se 
desfășoară în 94 de cinema
tografe sătești și sînt prevă
zute pentru vizionare un nu
măr de 200 filme. Pînă acum, 
în satele din raioanele Satu 
Mare, Oaș, Cehul Silvaniei și 
Cărei, au rulat o serie de fil
me programate pentru etapa 
I, cum sînt: „9 zile dintr-un 
an”, „La 30 de ani”, „Cer se
nin”, „Poveste sentimentală”, 
„Omul de lingă tine” și alte
le, care s-au bucurat de mult

A.

Intr-o comună suceveana
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — In aceste 
zile în comuna Dornești din 
raionul Rădăuți se pot citi nu
meroase chemări, afișe, pa
nouri speciale prin care colec
tiviștii sînt invitați să vizio
neze filmele din cadrul Festi
valului filmului pentru sate.

In prima săptămînă a Fes
tivalului — săptămâna filmu
lui fruntașilor în agricultură 
— colectiviștii au vizionat jur
nalele „Expoziția „Victoria so.

cialismului în agricultură", 
„Dezvoltarea șeptelului" și fil
mele artistice „Flăcări în tai
ga”, „Focuri în munți” și 
„Intre două iubiri”. Vizionă
rile au 
ferințe 
Rusu 
G.A.C. 
voltare 
Mihai, 
cultural
„Victoria socialismului în a- 
gricultură”), Lovin Nicolae, se-

fost precedate de con
ținute de tovarășii 

Ștefan, președintele 
(Perspectivele de dez- 
a gospodăriei), Obreja 

directorul căminului 
(Vizitînd expoziția

Fabrica da ciocolată „București“. Sute da „Moș G’erilă” din ciocolată așteaptă pa masa de amba
lare să ia drumul magazinelor de dulciuri. Tn fotografie : tinerele muncitoare Onija Orghidan și Elena 

Josif lucrînd la ambalarea figurinelor, p0(0 1 AGERPRES

Succese 
internațional© 
ale sportivilor 

noștri
• Echipa selecționată 

hochei pe gheață a țării noa
stre a obținut aseară la pati
noarul artificial o frumoasă 
victorie internațională învin- 
gînd cu 3-2 (1-1 ; 2-1; 0-0) 
echipa R.D. Germane cotată 
ca una din cele mai puterni
ce formații europene. Punctele 
echipei noastre au fost reali
zate de Andrei (2) și Biro. 
Pentru oaspeți au marcat 
dejica și Ziesche.

Astăzi de la ora 18,30 
două echipe vor susține 
ciul revanșă.

O Aseară, în sala sporturilor da 
Ia Floreasca s-a deslășurat meciul 
internațional amical de handbal 
dintre echipa reprezentativă stu
dențească a țării noastre și forma
ția budapestană Spartacus. Hand- 
balișlii romlni au repurtat victoria 
cu scorul de 28—14 (14—7). Cel 
mai bun jucător a fost Oțelea, 
care a Înscris 11 puncte.

(Agerpres)

eretarul organizației de partid 
(însemnătatea Festivalului fii. 
mului pentru sate), Ioniță As- 
pazia, profesoară (Rolul colec
tivului în educarea și trans
formarea omului).

In prezent la cinematograful 
din Dornești se desfășoară 
Săptămîna filmului romînesc. 
Colectiviștii vor viziona jur
nale despre realizările regi-

mului democrat-popular și fil
me artistice cum ar fi „Aproa
pe de soare”, „Primăvară 
fierbinte”. In săptămînile ur
mătoare ei vor viziona ciclul 
„în slujba patriei”, filme pen
tru tineret etc. în prima săp
tămînă a festivalului filmele 

fost vizionate de peste 1 000 
spectatori.

au 
de

În regiunea Crișana
ORADEA (de la coresponden

tul nostru). — Prima etapă a 
Festivalului filmului pentru sate 
se desfășoară în 92 de unități 
cinematografice din 5 raioane 
ale regiunii Crișana : Ineu, Șim" 
leu, Gurahonț, Salonta și Beiuș. 
I.C.R.C. în colaborare cu consi" 
liul regional agricol a stabilit un 
ciclu de 62 de filme documen
tare agrozootehnice a căror 
difuzare în raioane se face ți" 
nînd seama de specificul produc
ției din fiecare raion în parte. 
Așa, de pildă, în raioanele Be
iuș, Aleșd, Șimleu unde produc
ția zootehnică 
documentarele 
„Dezvoltarea

ocupă primul loc, 
poartă titluri ca: 
bazei furajere”,

„Creșterea animalelor”, „îngriji
rea tineretului animal”, „Valori
ficarea pădurilor” etc. în raioa
ne ca Salonta, Criș, Oradea, 
Marghita, unde specificul gospo
dăriilor se bazează pe cultura 
mare, documentarele prezintă 
cele mai noi metode de cultivare 
a porumbului, a griului și a 
sfeclei de zahăr, de dezvoltare a 
sectorului legumicol etc.

în timpul festivalului se vor 
difuza 184 de filme artistice. 
Pentru a asigura pătrunderea fil
melor în cele mai îndepărtate 
sate ale regiunii, I.C.R. Crișana 
a pus în funcțiune și 5 caravane 
cinematografice care vor cuprin
de 300 de sate necineficate.

Programul spectacolelor 
de la 17 la

Teatrul de operă șl balet al R.P.R., 
tel. 16.48.20

AIDA — marți 18, ora 19 ; TRA
VIATA — miercuri 19, ora 19,30; 
RIGOLETTO (spectacol televizat) 
— joi 20, ora 19,30 ; CARMEN — 
vineri 21, ora 19,30; GIZELLE — 
simbătă 22, duminică 23, ora 19,30t 
LUCIA DI LAMMERMOOR — 
duminică 23, ora 11.

Teatrul de stat de operetă,
tel. 14.80.11

PAGANINI — marți 18, vineri 
21, ora 19,30; ROSEMARIE — 
miercuri 19, ora 19,30, duminică 
23, ora 10,30; VĂDUVA VESELĂ 
— joi 20, ora 19,30; PLUTAȘUL 
DE PE BISTRIȚA - simbătă 22, 
ora 19,30; LYSISTRATA — dumi
nică 23, ora 19,30.

Teatrul national „I. L. 
sala Comedia, tel.

18.
ORFEU ÎN INFERN

MACBETH — marți 
19,30; --------- “■ ”
miercuri 19, ora 19,30, duminică 
23, ora 10 ; FEBRE — joi 20, sim
bătă 22, ora 19,30; ANNA KARE
NINA — vineri 21, ora 19,30; VI
CLENIILE LUI SCAPIN — dumi
nică 23, ora 15,30; APUS DE SOA
RE — duminică 23, ora 19,30.

23 decembrie
Teatrul evreiesc de stat,

tel. 21.36.71
SELECȚIUNI... SELECȚIUNI — 

marți 18, miercuri 19, simbătă 22, 
ora 20; UN PROCES NETERMI
NAT — joi 20, ora 20; O SEARĂ 
DE FOLCLOR MUZICAL EVRE
IESC — vineri 21, duminică 23, 
ora 20; MATINEU LITERAR închi
nat poeților Vincevski și Rosen
feld — duminică 23, ora 11.

Teatrul regional București, 
fos. Ștetan cel mare 34, tel. 12.94.23

MATEIAȘ GÎSCARU — marți 
18, ora 20; ȘAPTE INȘI ÎNTR-O

Caragiale"
14.71.71

Teatrul național „I. L. Caragiale", 
sala Studio, tel. 15.15.53

MAȘINA DE SCRIS — marți 18, 
joi 20, ora 19,30, simbătă 22, du
minică 23, ora 15,30, SICILIANA 
— miercuri 19, ora 19,30; VICLE
NIILE LUI SCAPIN - vineri 21, 
ora 19,30; BOLNAVUL ÎNCHIPUIT 
■— simbătă 22, ora 19,30, duminică 
23, ora 
23, ora

10j FIICELE — duminică 
19,30.

Teatrul

21, simbătă 22, ora 20; MIELUL 
TURBAT — joi 20, ora 20; IAȘII-N 
CARNAVAL și MILLO DIRECTOR

. — duminică 23, ora 20.
Teatrul pentru tineret și copii, 

sala C. Miile, tel. 15.65.88
LOGODNICUL DE PROFESIE SE 

ÎNSOARĂ — marți 18, simbătă
22, duminică 23, ora 20; PRIMA 
ÎNTILNIRE — miercuri 19, ora 

20; DE N-AR FI IUBIRILE — joi 
20, ora 20, DE PRETORE VINCEN- 
ZO. — vineri 21, ora 20, duminică
23, ora

Teatrul
3tt.

cată de atîta bucurie, sfîrșește 
trist. Liniștea și mîngîierea, 
împăcarea din sufletul acestei 
femei simple și minunate sînt 
dureros zdruncinate. In tim
pul criminalului atac își pier
de fiul iubit, ucis, cum spu
neam, de propriul ei frate, pe 
care abia acum îl cunoaște cu 
adevărat.

Dar ziua aceasta tragică îi 
aduce Terezei înțelegerea ți
nui mare adevăr: în strigă
tul ei de durere, din finalul 
cu accente patetice: „Fidel 
de ce ne ucid copiii!?” se află 
cuprinsă nu atît disperarea

ale conflictului ar fi 
f-O.

Scriitorul încearcă 
stituie atmosfera 
spiritului și temperamentului 
cuban, febrilitatea momentu
lui, dar, din păcate, multe 
din elemente rămân la supra
față. Cîteva personaje, Terezțt 
José, Adlai Hamilton, ame
ricanul cinstit, dar mai ales 
dansatoarea Amanda, susțin 
bine unele momente de virf 
ale piesei, sînt construite cu 
pricepere ; mai puțin indivi
dualizate rămîn însă figurile 
țăranilor cubani, în care an

presupu-

să recon- 
specifică

că a rămas mult tributară de
ficiențelor semnalate ale tex
tului. Un ritm mai viu, o con
centrare mai evidentă a evo
luției faptelor ar fi avut me
nirea să suplinească aceste 
deficiențe și poate că și o în
drumare mai atentă a actori
lor ar fi dus la închegarea 
atmosferei pe linia adîncirii 
și întăririi rezonanței textului 
în masa de spectatori. Specta
colul suferă, așadar, de o 
anume diluare, unele momen
te, lipsite de dinamism, se ra
refiază, se produc goluri, cină

ziua ei de naștere 
dimensiuni simbo-

americanului Ha- 
a 

u-

„Lucia Sturdza Bulandra”, 
tel. 14.60.60

ora

z/i/a DE naßere a eerezei” de C. Mdivani

Pe scena Teatrului „C. Nottara"
Aici vine șl fratele Terezei, 

Appolonio; dar el și-a trădat 
patria, nu mai e de mult un 
cuban adevărat, ci o unealtă 
jalnică în slujba yankeilor. 
Dezlănțuirea atacului criminal 
de la Plaja Giron îl află pe 
Appolonio de partea yankeilor 
pe care îi așteptase, pentru 
care își trădase patria, sora, 
nepotul pe cart îl și ucid«, 
mișelește.

Ziua de naștere a Terezei, 
sărbătoarea modestă dar încăr-

mamei îndoliate, <At sentimen
tul unei revolte nestăpânite 
care își află adevăratul mobil.

Situația în sine e impresio
nantă, rezumind sintetic o 
stare de fapte avînd darul să 
trezească un larg ecou în rin- 
durile spectatorilor. Piesa în
să, din punct de vedere dra
maturgie, e destul de firavă, 
e lipsită de adîncimea unei 
analize profunde, faptele se 
înfățișează destul de nude și 
uneori, replicile ca atare n-au 
forța pe care datele inițiale

torul încearcă să prefigureze 
eroismul celor care, primii, 
au răspuns atacului banditesc. 
Imaginea lor se realizează pe 
plan colectiv.

Dar, așa cum spuneam și la 
început, piesa are darul de a 
fi, prin excelență, o operă 
agitatorică și se bucură din 
plin de adeziunea spectatori
lor.

Regia lui George Rafael a 
reușit în general să lumineze 
esența agitatorică a spectaco
lului dar trebuie să spunem

replicile par anemice și sub
țiri.

Interpreta Terezei, artista 
emerită Sandina Stan, ne-a 
surprins de data aceasta 
printr-o slabă aderență la da
tele rolului, care, altfel, îi 
ofereau posibilitatea afirmării 
talentului cunoscut. O notă de 
paliditate și de oboseală ate
nuează accentele puternice, 
menite să impună pregnant, 
cum a fost și intenția autoru
lui, chipul acestei femei sim
ple, pe care tragedia izbucni-

tă în chiar 
îl ridică la 
lice.

In rolul 
milton, George Demetru
comunicat viu căldura și 
■nanismul unui intelectual 
cinstit, care înțelege si fie 
alături de Cuba eroică și de po
porul ei fiindcă pentru el ade
vărul este mai presus de ori
ce. Convingătoare Marga Bu- 
tuc-Barbu, interpreta dansa
toarei Amanda. Actrița a fost 
pe rînd, nuanțind cu finețe 
fiecare moment în parte, ușu
ratica dansatoare de varieteu 
din Havana, femeia cinstită 
care știe să-și apere demnita
tea, în sfîrșit, o adevărată 
cubană, gata să-și dea viața 
pentru patria ei.

Un cuplu bun, reconstituind 
scenic chipul micii burghezii, 
evoluția procesului ei de re
cuperare politică, realizează 
actorii Lili Nica și Mihai He- 
rovianu, respectiv Elvira și 
Karlos.

Din rîndurile eroilor luptă
tori cubani se detașează prin 
farmecul interpretării și reda
rea sentimentului patriotic 
care-l degajă Dorin Moga 
(José), Dan Nicolae (Eduarte 
Graeio), Andrei Zaharia (Ma- 
nola), George 
lo Alvarez).

Decorul lui 
cîștiga și mai 
noastră 
fi știut 
fericită

MAMOURET —- marți 18, 
19,30; O SINGURĂ VIAȚĂ 
miercuri 19, vineri 21, ora 19,30; 
TACHE, IANKE ȘI CADÎR 
20, 
10;
22,
15

joi 
ora 19,30, duminică 23, ora 
CUM VĂ PLACE — simbătă 
ora 19,30, duminică 23, ora 

și ora 19,30.

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra", 
tel. 12.74.50

COSTACHE ȘI VIAȚA INTE
RIOARĂ — marți 18, ora 19,30; 
MENAJERIA DE STICLĂ — 
miercuri 19, vineri 21, simbătă 22, 
ora 19,30, duminică 23, ora 15. 
CRED ÎN TINE — joi 20, dumini
că 23, ora 19,30; FOTBAL - du
minică 23, ora 10.

Teatrul „C. 1. Nottara", 
sala studio, bd. Magheru 20

PATRU SUB UN ACOPERIȘ — 
marți 18, simbătă 22, ora 20; BU
CĂTĂREASA — miercuri 19, ora 
20, duminică 23, ora 10,30; BĂIE
ȚII VESELI 
23, ora 20;
GĂTURĂ
KETTLE ȘI 
vineri 21, 
ora 16.

—■ joi 20, duminică 
SCANDALOASA LE-
DINTRE DOMNUL 

DOAMNA MOON — 
ora, 20, duminică 23,

Teatrul muncitoresc C.P.R.,
tel. 18.04.85

Buznea (Marce-

Mircea Marosin 
mult adeziunea 

dacă scenograful ar 
să găsească o soluție 
pentru ultimul act.

DINU SÄRAR.U

FATA CU PISTRUI — marți 18, 
duminică 23, ora 19,30; BĂIAT 
BUN, DAR... CU LIPSURI — 
miercuri 19, joi 20, ora 19,30, du
minică 23, ora 15. CORABIA CU 
UN SINGUR PASAGER — sim
bătă 22, ora 19,30; ANTIGONA — 
duminică 23, ora 10.

CRIMA FARA PEDEAPSA

O producție a studiourilor poloneze
Scenariul : JERZY HEN Regia : WITOLD LESIEWICZ 
în rolurile principale : PIOTR PAWLOWSKI, HENRYK 

BAK, LASZYK HERDEGEN, MARIA CIESIELKA

Povestea plină de tragism a unui om care n-a ucis, dat 
care nu-și poate dovedi nevinovăția.

Săptămâna viitoare pe ecranele Capitalei

POVESTIRI VESELE ULTIMA BĂTĂLIE

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

copiilor cit și celor ce răspund de educarea lor.

H.
pentru tineret și copil, 
Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44
EMIL ȘI DETECTIVII — marți 

18, ora 17, duminică 23, ora 15; 
MICUȚA DORRIT — marți 18, vi
neri 21, ora 20; SALUT VOIOS — 
miercuri 19, joi 20, ora 17, sim
bătă 22, ora 15, O FELIE DE LUNĂ 
— joi 20, ora 20; BĂIATUL DIN 
BANCA DOUA — vineri 21, ora 
17; COPIII AU CRESCUT — sim
bătă 22, duminică 23, ora 20; DOI 
LA ARITMETICĂ — duminică 23, 
ora 10.

Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase", 
sala din cal. Victoriei 174, 

tel. 15.04.18

OCOLUL PĂMÎNTULUI ÎN 30 
DE MELODII — marți 18, miercuri 
19, joi 20, vineri 21, simbătă 22, 
ora 20, duminică 23, ora 11 și' 
ora 20.

Institutul de arid teatrală 
și cinematogratică „I. L. Caragiale", 
str. 30 Decembrie 9, tel. 15.72.59

SEARĂ DE TRAGEDIE ANTICĂ 
— joi 20, ■îmbătă 22, ora 20.

Circul de stat, tel. 11.01.20

VALEA 
zentat de 
R- P. _ 
miercuri 19, joi 20, vineri 21, sim
bătă 22, ora 20, duminică 23, ora 
16 și ora 20.

Cinematografe
duminică 16 decembrie
MIRACOLUL LUPILOR - cine

mascop rulează la cinematografele 
Republica, Elena Pavel, Alex. 
Sahia, 23 August, Floreasca, G. 
Coșbuc. PREȘEDINTELE — CEN
TRU ÎNAINTAȘ rulează la cine
matografele Magheru, București, 
1 Mai, Libertății. FIAMLET ru
lează la cinematografele I. C. 
Frimu, 8 Martie. CONTELE DE 
MONTE 
(ambele serii): Victoria. 
ȚEA ÎN INSULA DE 
cinemascop : Lumina, 
Arta. CHERMESA : 
Februarie. PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE : Timpuri Noi. 
DUELUL N-A' AVUT LOC rulează 
la cinematograful M. Gorki. MI
STERUL CELOR DOI DOMNI „N“: 
înfrățirea între popoare, Cultural. 
GOLFUL URȘILOR ALBI rulează 
la cinematograful Alex. Popov. 
ȚINTIN ȘI MISTERUL „LÎNEI DH 
AUR“ : Grivița. CERUL BALTICII 
rulează la cinematograful Constan
tin David. MAGISTRATUL rulează 
la cinematografele 
Flacăra. Miorița. 
DIN SPESSART : _____
.VREAU SĂ MĂ ÎNSOR rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu. 
PETRE CEL ISTEȚ : Munca. FATA 
CU CARE AM FOST PRIETEN — 
cinemascop : Popular Drumul Serii, 
16 Februarie. ÎNVIEREA (ambele 
serii): Moșilor. ALIBIUL NU A- 
JUNGE rulează la cinematograful 
Donca Simo. OAMENI ȘI FIARE 
(ambele serii) : llie Pintilie. 
VIRSTA DE AUR A COMEDIEI 
— C.ÎND COMEDIA ERA REGE : 
8 Mai. RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI: 
Volga. VÎRSTA DRAGOSTEI : 
Luceafărul. CELEBRUL 702 rulează 
la cinematograful G. Bacovia. 
VARĂ ROMANTICĂ rulează la 
cinematograful Olga Bancic, CAR- 
TOUCHE — cinemascop : 30 De
cembrie. FLĂCĂRI ȘI FLORI ; 
Aurel Vlaicu. ACORD FINAL» 
B. Delavrancea.

TRANDAFIRILOR pre- 
ansamblul Circului din 

Bulgaria — marți 18,

CRISTO — cinemascop 
MOAR- 

ZAHÄR — 
Gh. Doja, 

Central, 16

V. Roaită, 
FANTOMELE 

Unirea. NU



Toată Rominia veche nu dădea atîfa fontă cit cela două noi furnale reșijene.

frumusețea este
e blazoanele lor, Impuse ca steme țărilor peste 
care domnesc încă, monarhii obișnuiesc sd stre
coare, printre lei, ulii, și alte animale de pradă 
— simboluri ale puterii, și cîte o deviză în lati
nește, un „credo“ călăuzitor. Nici Hohenzollern-ii 
nu făceau excepție. „Nimic fără dumnezeu" pu
seseră ei să se scrie la baza stemei care purta 

la cealaltă extremitate coroana. Sugerau deci că în cele opt 
decenii și mai bine, cît i-a răbdat pămîntul Romîniei, nimic 
nu fusese înfăptuit fără încunoștiințarea expresă și fără spri
jinul divinității: nici lărgirea continuă a latifundiilor regale, 
nici îngroșarea pachetelor de acțiuni și înscăunarea monopo
lurilor străine, nici 1907 și celelalte masacre care au urmat, 
nici șomajul, nici curbele de sacrificiu, nici asvîrlirea țării 
într-un război tîlhăresc. Pe hîrtie de mătase, cu stiloul de 
aur, majestățile lor semnau decretele morții, înfometării și 
ruinării poporului. Desculții, rupții, flămînzii n-aveau decît 
să-și scrie milioanele de nume în condicele fiscale, iar mulții 
neștiutori de carte să apese degetul mare muiat în cerneală 
peste semnul crucii, luînd astfel cunoștință de noile poveri 
care aveau să-i apese de atunci înainte. Nimic fără dum
nezeu...

Istoria a făcut însă cuvenitele rectificări. Revoluția socialistă 
a ridicat semnătura poporului muncitor la înaltul rang pe care 
îl merită. De 15 ani Republica Populară Romînă înfățișează 
lumii priveliștea unui gigantic șantier pe care se produce fru
musețe. Variată, multilaterală frumusețe, însutită de țelul 
căreia îi slujește — fericirea semnatarilor ei; a acelora caie 
au plămădit-o îndemînatec din beton, oțel, marmură, cristal, 
masă plastică, sunete și lumină, a acelora care au știut sd 
insufle materiei năzuința lor spre bucurie.

De aceea, obiectivului fotografic îi revine o sarcină si 
ușoară și grea totodată. Ușoară, pentru că frumusețea îi iese 
în cale la tot pasul, cu apariții masive ori zvelte, impunătoare 
ori gingașe, sobre ori pline de fantezie, incit n-ar rămine 
altceva de făcut decît ca declanșatorul să fie pus în func
țiune. Dar sarcina e și grea pentru că, în cadrul strict limitat 
al fiecărei imagini, privitorul va trebui să simtă șirul nesfîrșit 
de imagini înrudite, va trebui să recunoască pluralitatea fru
museții din care li este prezentată o simplă mostră.

Neîndoielnic, chiar așa se și întîmplă.
Dumneata, privitorule, nu faci acum cunoștință cu acesta 

imagini, ci le recunoști. Da, chiar dacă n-ai văzut personal 
noile furnale de la Reșița, titanica forță industrială de la 
izvoarele fontei ți-a amintit de Hunedoara anilor noștri. $i 
chiar dacă nici pe-acolo n-ai trecut, tot înțelegi cit de tipică 
e severa frumusețe a colosului fotografiat aici. Căci ai admi
rat de-atîtea alte ori liniile de o măreață simplitate și echili
brul volumelor construite la uzinele noi, Ia termo și hidro
centralele noi, pretutindeni unde celor care lucrează li s-a 
făgrit un cadru potrivit inspirației creatoare, liniștei și disci

plinei Interioare, concentrării șl elanului necesar muncii în 
socialism. Sus, sus de tot, în locul cîndva uzurpat de coroană, 
noi am așezat o dată pentru totdeauna munca — și am 
hotărît că ei i se cuvin perlele perfecte, diamantele cele mai 
mari, rubinele cele mai scînteietoare.

Pentru totdeauna am unit cu frumusețea și spatiile vaste, 
roditoare, sortite recoltelor mereu mai bogate. Ele așteaptă cu 
emoție, în trei anotimpuri din patru, cavalcada mașinilor agri
cole. Cunoașteți această cimpie ? Dacă nu, ieșiți la marginea 
orașului sau la marginea comunei voastre și priviți pină în 
zare. Cu cîmpia pe care o vedeți aici trăind fericirea culesu
lui sini gemene întinderile tuturor gospodăriilor colective șl 
de stat, în definitiva înfrățire a pămînturilor pe care a adus-o 
socialismul. Pretutindeni, ca aici, într-o izbucnire de lumină, 
combinele aștern pe ogoare semnăturile noastre convertite 
în roade — iar orizontul abia ajunge să cuprindă rîndurile atîl 
de citețe.

Am mai luat vechile priveliști răbdător cizelate în milenii 
de către natură și ne-am îngăduit să le sporim și lor frumu
sețea, acomodîndu-le nevoilor și cerinfelor omenești. Nu am 
concurat estetica naturii, ci i-am ieșit în întîmpinare. Pentru 
concediile celor ce muncesc, trebuiau ridicate construcții. Dar 
ce fel ? Nu puteam suferi ca oamenii, venind să-și îmbete su
fletul cu splendoarea și grandoarea mării, să-și ferească pri
virile de rușinea unor (armuri meschine. Am desenat atunci 
un alt litoral și, printr-o opintire de cîțiva ani doar, am ajuns 
să auzim elogiul magnificenței, atît de des rostit în limba 
noastră și în numeroase limbi străine. Cele două frumuseți 
s-au alăturat magnetic, fac una singură astăzi: nemărginirea 
albastră a mării e oglindită în mii de ferestre ; lumina fluo
rescentă a lampadarelor e difuzată de valuri. De la Mamaia 
pînă la Mangalia, poporul a semnat de-a lungul litoralului

Luat la bordul helicopterului, aparatul fotografic are o ima
gine deja unificată, cu contururi esențializate, ale orașului 
socialist, lată cartierul Gării de Nord în 1962 I Cum a ajuns 
astfel ? Așa cum au ajuns toate celelalte artere și centre foste 
periferice. Metamorfoză curentă. O hotărîre a forurilor de

semnata de noi

de 
ritm

-- «-- <♦..

[armul [ine fruntea sui în fafa

mărefiei mării.

Da, frumusețea ne-a intrat în casă, instalîndu-se temeinic.

§
I
1

• în ultimii 
ani producfia indu
strială globală a 
crescut într-un ritm 
mediu anual 
15,8 la sută, 
superior celui pre
văzut în Directivele 
Congresului al III- 
lea al P.M.R.

• în primul 
mestru al anului 
1962 s-a produs de 
2—3 ori mai multă 
energie electrică, 
tontă, oțel, produse 
sodice și altele decît 
în tot anul 1938.

• în perioada 
1949—1961 au fost 
reutilate, moderni
zate și dezvoltate a- 
proape 500 de în
treprinderi existente 
și au fost construi
te în industria re
publicană peste 280 
de întreprinderi și 
secții noi.

• Venitul național 
a iost în anal 1961 
de peste 3 ori și ju
mătate mai mare 
decît în 1949.

• în primii trei ani 
ai planului șesenal, 
salariile oamenilor 
muncii au crescut cu 
peste 20 la sută.

• Volumul con
strucțiilor de locuin
țe în orașele țării a 
fost în 1961 cu cir
ca 60 la sută mai 
mare decît în 1959.

partid și de stat) apoi, munca unui colectiv de proiectanți, 
într-o bună zi „Scînteia“ publică o machetă care rezumă a- 
ceastă muncă ; apoi intervin gardurile de nuiele care ascund 
numai iundafiile și parterul, pentru că, foarte curînd, gîturile 
girafelor mecanice răsar deasupra zidurilor, inspirîndu-i pe 
compozitorii de muzică ușoară; în cîteva luni, paralelipipe
dele din machetă devin blocuri în mărime naturală, și la urmă 
sosesc cei care finisează, asfaltînd alei, amenajînd peluze, 
sădind pomi tineri, instalînd neonul. Cetățene, poftim cheia 
apartamentului — să-l stăpînești sănătos 1 Așează-ți înăuntru, 
după gustul dumitale de om al zilelor și concepțiilor socialiste, 
mobila, perdelele, covoarele, căr/ile, așează-fi liniștea, pa
siunea pentru muzica bună, visarea, frumusețea în nenumăra
tele ei ipostaze. Undeva, o fată pictează cu infinită atenție un 
vas. Strălucirea părului bălai și licărul din ochii fetei învăluie 
motivul delicat al obiectului de artă destinat, poate, interioru
lui dumitale.

Aceasta e frumusețea pașnică, intimă, din lăuntrul zidurilor. 
De cealaltă parte, în exterior, altă frumusețe. La ea se uită 
fermecat puștiul și își face observațiile lui. „Blocul de vizavi 
are altă culoare decît al nostru, dar același număr de etaje“. 
Exact, piciule. Poate că de pe scăunelul pe care te-ai cocoțat 
vezi, nu prea departe, și un bloc turn. Iar și mai încolo, o 
gigantică boltă arcuită peste zimții de cristal scînteietor : Pa
vilionul economiei naționale. Acolo, în acea rozetă circulară 
au fost expuse cîteva mii de frumuseți utile, mostre ale fru
museților semnate de noi. 2 000 000 de semnatari au venit sd 
le privească.

Dar frumusețea pe care o iscălim n-ar încape în întregime 
sub o cupolă mai strimtă decît cerul însuși. Căci în zona fru
museții, noi am inclus și includem locul de muncă, ca și cel 
de odihnă ; locuința și parcul; biblioteca și stadionul; scena 
clubului, căminul cultural și amfiteatrul studențesc; cantina 
și căminele ; statuile și muzica simfonică. „Nimic fără fru
musețe“ — am putea trece noi, pe emblemele noastre, căci 
legile frumosului sînt pe deplin contopite cu socialismul și 
subînțelese în lozincile de luptă ale partidului nostru.

va privi cineva acest vas, să i se lumineze ochii.Cind

desfășurată, să cînfe forfa noa-

sfră creatoare.

• In 1938 existau în țară 16 teatre (toate ge
nurile), iar în 1961, numai la genul dramatic, 
funcționau 42 de teatre.

• în Capitală, în primii doi ani ai șesenalulul 
au fost construite 23 000 apartamente.

• De sănătatea populației din regiunea Olte
nia se îngrijesc în prezent 1 235 medici — de 
trei ori mai mulți decît cu 15 ani în urmă — și 
4 075 cadre cu pregătire medie sanitară.

Pavilionul. Pare o armonicăRotifi-vă, paiete mari în la
nuri, peste pămîntu! colec

tivizat

L
i • în 1938 existau 338 cinematografe, iar în 

1961 funcționau 4 019.

• în 1961 investițiile pentru învățămint, cul
tură și artă au fost de 836 milioane lei față de 
568 milioane lei în 1959.

'"••«ți

Mai finefi minte? Pe aici o casă cu citeva etaja era o raritate.
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turbine 
atomo-

principalei 
centralei

V. Kurceatov din

Montarea 
de aburi a 
electrice I.

apropiere de Sverdlovsk. 
Foto : TASS-MOSCOVASesiunea Adunarii

Generale a O.N. U
Intervenția reprezentantului R. P. Romine în Co

mitetul _Politic

Tratativele pentru dezarmare

de la Geneva
GENEVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ședința plenară 
din 14 decembrie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
a fost deschisă de șeful dele
gației Republicii Socialiste Ceho
slovace — KAREL KURKA. 
Participanții la ședință au dis
cutat în continuare problema 
dezarmării generale și totale. Po
trivit ordinai de zi, 
cuvîntul delegații 
S.U.A., Poloniei, 
U.R.S.S.

Reprezentantul 
DEAN, a rostit un 
dit militarist, subliniind intran
sigența extremă a poziției țări
lor occidentale la tratative.

Discursul lui Dean a arătat 
lipsa de dorință a puterilor occi
dentale de a accepta vreun com
promis, refuzul de a participa 
la discutarea serioasă și concre
tă a noilor propuneri sovietice 
și, în concluzie, dorința de a 
continua cursa înarmărilor și 
pregătirea unui război nuclear.

în încheierea ședinței, repre
zentantul U.R.S.S., S. K. ȚA- 
RAPKIN, a răspuns lui A Dean. 
El a subliniat că „tonul dis
cursurilor rostite în ședință de 
reprezentanții S.U.A. și Angliei 
provoacă o serioasă îngrijorare 
în ce privește perspectivele tra
tativelor în curs“. Se creează o 
situație destul de ciudată, a spus 

Mergînd întîmpinarea

au luat 
Bulgariei, 

Angliei ?■

S.U.A., 
discurs

A. 
vă-

poziției puterilor occidentale, am 
propus ca un număr limitat de 
rachete de anumită categorie, 
stabilit de comun acord, să fie 
lăsat ia dispoziția Statelor Uni
te ale Americii și Uniunii Sovie
tice pînă Ia încheierea celei de’a 
doua etape a dezarmării. Drept 
răspuns la această propunere, 
care urmărește preîntîmpinarea 
primejdiei izbucnirii unui război 
racheto-nuclear chiar de Ia în
ceputul dezarmării, am ascultat 
remarcile domnului Dean, care 
a criticat propunerea Uniunii 
Sovietice, pretinzînd că ea ar 
priva Statele Unite și pe aliații 
lor occidentali de posibilitatea 
de a folosi arma nucleară, adică 
posibilitatea de a declanșa și 
duce un război racheto-nuclear. 
O logică cît se poate de ciudată 
și care răsună straniu îndeosebi 
în această sală, unde se duc tra
tative cu privire la dezarmare. 
De fapt, reprezentantul Statelor 
Unite ale Americii ne*a declarat 
că Statele Unite ar dori să men
țină pînă la sfîrșitul dezarmării 
posibilitatea de a duce un război 
racheto-nuclear. Respingem o a- 
semenea poziție și vom lupta ho- 
tărît, în cadrul tratativelor noa
stre, împotriva acestei linii.

în încheierea ședinței, membrii 
comitetului au hotărît să între
rupă lucrările comitetului între 
21 decembrie 1962 și 15 ianuarie 
1963.

0 mare victorie 

a poporului grec

MVNOLIS GlEZOS 
A fOST ELIBERAT
ATENA 15 — de la cores

pondentul Agerpres, Al. 
Gheorghiu: La 15 decembrie 
eroul național al Greciei 
Manolis Glezos a fost pus 
în libertate din închisoarea 
Averoff din Atena, unde se 
afla in detențiune. Glezos, 
care mai avea de executat 
un an de închisoare, a fost 
grațiat.

Eliberarea lui Glezos con
stituie o mare victorie a 
poporului grec, a oamenilor 
de bună credință din în
treaga lume.

★
ATENA 15 (Agerpres). — 

La Congresul al 2-lea al 
Partidului Uniunea Demo
crată de stingă (E.D.A.), 
care și-a încheiat lucrările 
la 14 decembrie, Manolis 
Glezos, eroul național al 
Greciei, a fost ales în una
nimitate membru al Comi
tetului administrativ — 
organul conducător al parti
dului.

La ședința de încheiere a 
congresului, Brillakis, mem
bru al Comitetului executiv 
al E.D.A., a făcut bilanțul 
lucrărilor Congresului al 
2-lea. Apoi a avut loc ale
gerea noilor organe de con
ducere a partidului. Ca pre
ședinte al E.D.A. a fost re
ales în unanimitate Passa- 
lidis.

Puternic vai de greve
în întreaga Italie

ROMA 15. — Co
respondentul Ager
pres, Giorgio Pas- 
tore, transmite :

In ultimele zile, 
un puternic val de 
greve a cuprins în
treaga Italie, 
în grevă din 
muncitorii 
prinderilor 
talurgice. Peste un 
milion de metalur
gici au reluat lupta

refuzului 
de a le 
revendi-

dirză

Sint 
nou 

între- 
me

datorită 
patronilor 
satisface 
cările.

O luptă 
duc în aceste zile 
minerii din nume
roase bazine carbo
nifere italiene, care 
au ocupat 
rămînînd 
ran. In 
țară sint

ttimele, 
in subte- 

întreaga 
in grevă

aproximativ 40 000 
de mineri. Oamenii 
muncii din alte 
ramuri industriale 
s-au solidarizat cu 
luata dreaptă a mi
nerilor.

Timp de două zile 
în Italia toate șco
lile au fost închi
se ; cadrele didac
tice au declarat 
grevă.

VOR URMA
SANCȚIUNILE ?

pe 
să 
de

de

NEW YORK 15 (Agerpres).
— Luînd cuvîntul la 14 de
cembrie în Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U., 
reprezentantul R.P. Romîne, 
Mihail Hașeganu, a declarat că 
prezența unor trupe străine
— aproape exclusiv americane
— pe teritoriul Coreei de Sud 
reprezintă, în momentul de 
față, piedica principală pe ca
lea unificării pașnice pe baze 
democratice a Coreei.

Soluționarea problemei co
reene ca atare revine numai 
poporului coreean. O condiție 
esențială și prealabilă ca po
porul coreean să-și poată re
zolva. fără amestec din afară, 
toate problemele este ca 
întregul teritoriu al Coreei 
nu mai existe nici un fel 
forțe militare străine.

Ocuparea Coreei de sud
către trupele americane con
stituie o încălcare flagrantă a 
integrității teritoriale și a su
veranității poporului coreean.

După părerea delegației ro
mîne, a subliniat M. Hașeganu, 
O.N.U. trebuie să ceară cu 
fermitate retragerea trupelor 
străine din Coreea de sud și 
să pună capăt în acest fel fo
losirii numelui Organizației 
Națiunilor Unite în scopuri 
contrarii intereselor păcii. .

în încheiere, vorbitorul a 
arătat că, delegația romînă 
sprijină cu toată convingerea 
proiectul de rezoluție propus 
de Uniunea Sovietică, care 
cheamă țările ce mențin tru
pe în Coreea de sud să-și re
tragă aceste trupe.

★
NEW YORK 15 (Agerpres).

— Adunarea Generală a 
O.N.U. a terminat în cursul 
nopții de 14 decembrie dezba
terile în problema teritoriilor 
aflate sub administrație portu
gheză, procedînd la trei voturi 
consecutive. A fost adoptată o 
rezoluție prin care se cere 
Portugaliei să recunoască ime
diat popoarelor aflate în teri
toriile de sub administrația sa 
dreptul la autodeterminare. De

asemenea, rezoluția cere Con
siliului de Securitate ca, în ca
zul cînd Portugalia va refuza 
să aplice rezoluția „să ia mă
surile cuvenite pentru a obține 
ca această țară să se confor
meze obligațiilor sale de stat 
membru al O.N.U.“.

Rezoluția cere, de asemenea, 
tuturor statelor membre ale 
O.N.U. să înceteze imediat ori
ce fel de ajutor (militar și eco
nomic) acordat Portugaliei „în 
acțiunile sale represive“ împo
triva populației care luptă 
contra jugului colonial.

Din cei 110 membri ai Adu
nării Generale a O.N.U., împo
triva acestei rezoluții au votat 
doar 7 ” ■ ’ -
Belgia, oiai.eie u-utc, 
Spania, Africa de Sud și Por
tugalia, 
de la vot.

★
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— în ședința din 14 decem
brie Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat rezoluția cu 
privire la situația din Africa 
de sud-vest. în rezoluție Adu
narea Generală confirmă so
lemn dreptul popoarelor din 
Africa de sud-vest la inde
pendență și suveranitate na
țională, condamnă guvernul 
Republicii Sud-Africane pen
tru politica de asuprire și vio
lență față de populația afri
cană a țării.

★
NEW YORK 15 - Corespon

dentul Agerpres, C. Răducanu, 
transmite :

In ședința plenară din 14 
decembrie a Adunării G’ene- 
rale s-a examinat la început 
raportul Consiliului de securi
tate asupra activității desfășu
rate de acesta în perioada iu
lie 1961 — iulie 1962. Aduna
rea Generală a adoptat în una
nimitate raportul Consiliului 
de securitate.

In continuarea ședinței a 
fost adoptată în unanimitate 
,de către Adunarea Generală 
o rezoluție subliniind necesi
tatea folosirii în scopuri paș
nice a spațiului cosmic.

A început plenara
C. C. al U. T. R 

din R. P. Mongolă

Lupta studenților
DANEMARCA: Șediniă 

festivă consacrată 
proclamării R.P. Romîne

La 14

țări, și anume 
Statele Unite,

13 țări s-au

Franța,
Anglia,

abținut

A apărut cel de-al 3-lea 
volum al rapoartelor 

cuvîntărilor 
lui N. S. Hrușciov

Și

de• MOSCOVA Editura 
stat pentru literatură politică 
a scos de sub tipar cel de-al 
treilea volum al rapoartelor 
și cuvîntărilor lui N. S. Hruș- 
ciov intitulat „Construcția co
munismului în U.R.S.S. și dez
voltarea agriculturii".

Volumul cuprinde rapoarte, 
cuvîntări și convorbiri ale lui 
N. S. Hrușciov din perioada 
ianuarie 1958-mai 1959.

Baku. Compozitorul azerbaidjan 
Arif Melikov, a declarat unui co
respondent al agenției TASS că 
„PIANIȘTI CA VALENTIN 
GHEORGHIU SiNT M1NDRIA NA
ȚIONALĂ A POPORULUI. In
terpretarea oaspetelui nostru ro- 
mîn, a spus Arif Melikov, capti
vează auditoriul prin profunzimea 
sa, printr-un mare avint roman
tic".

• MOSCOVA. — După cum a- 
nunță TASS, la Moscova a avut 
loc un simpozion internațional 
pentru hepatita epidemică.

In afara specialiștilor sovietici, 
la simpozion au luat parte specia
liști din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, precum și din R. P. Romină. 
Din țara noastră au participat prof. 
dr. M. Voiculescu și dr. A. Mo- 
roianu Biberi.

0 MOSCOVA. — In ultimul 
timp, în diferite orașe ale Uniu
nii Sovietice au avut loc manifes
tări muzicale romînești. Zilele tre
cute, la Tașkent, Filarmonica de 
stat din Uzbekistan a prezentat un 
concert de muzică contemporană 
romînească în care s-au executat 
lucrări de George Enescu, Mihail 
Jora, Ion Dumitrescu și Zeno 
Vancea.

• BRASILIA. — O delegație 
a Uniunii Ziariștilor din R.P. 
Romînă, condusă de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor din R.P.R. între
prinde o vizită în mai multe 
țări ale Americii Latine. în 
prezent ea se află în Brazilia.

® LEIPZIG. — La 15 decembrie, 
la Markkleeberg au continuat lu
crările Conferinței sindicale inter
naționale consultative asupra con
secințelor economice și sociale ale 
Pieței comune și ale politicii mo
nopolurilor, convocată din iniția
tiva F.S.M.

In cadrul lucrărilor a luat cuvîn- 
tul și tovarășul ION COTOȚ, 
secretar al C.C.S. din 
mină.

R. P. Ro-

După cum
la 14 de-I«

Succesul pianistului
Valentin Gheorghiu în 

U.R.S.S.

• BAKU. — Talentatul pianist 
romin Valentin Gheorghiu și-a 
Încheiat sîmbătă turneul in Uniu
nea Sovietică cu un concert dat 
in capitala Azerbaidjanului. Con
certul final, ca și recitalul dat 
anterior, au făcut o puternică im
presie amatorilor de muzică din

® WASHINGTON, 
anunță agenția U.P.I. 
cembrie nava cosmică „Mariner-2‘ 
lansată în direcția planetei Ve- 
nus de la Cap Canaveral în urmă 
cu 109 zile, a zburat în apropie
rea acestei planete. Aparatele 
automate instalate pe bordul na
vei au efectuat primele observa
ții asupra planetei Venus, și au 
transmis pe pămînt semnale în 
legătură cu aceste observații.

în momentul sosirii semnalelor 
nava cosmică se afla la distanța 
cea 
nus

mai apropiată de planeta Ve- 
— aproximativ Ia 21 000 mile.

DELHI. — După cum a-9 _____
nunță ziarul „Times of India”,

La 15 decembrie și-a în
ceput lucrările la Ulan 

Bator plenara C.C. al 
Uniunii Tineretului 
ționar din R. P.
Plenara va discuta probleme
le ridicării calificării tinere
tului șl îmbunătățirii muncii 
U.T.R.M. și a organizațiilor 
de pionieri.

La plenară a prezentat un 
raport C. Purevjav, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.R.M.

japonezi continuă
Revolu- 

Mongolă.
7n tot cursul zi

lei de 14 de
cembrie în ora

șele Tokio și Kyofo 
au continuat demon
strațiile 
împotriva 
guvernului japonez de 
a resfrtnge drepturile 
consiliilor 
cere ale 
lor de sfat. Incidente

studenfepi 
intențiilor

de condu- 
universităfi-

grave s-au produs cu 
acest prilej în am
bele orașe după ce 
politia a atacat cu 
grenade cu gaze lacri
mogene și bastoane de 
cauciuc pe demon
stranți.

La Tokio — trans
mite agenția Associa
ted Press — aproape 
700 de studenti care

au manifestat în 
clădirii parlamentului, 
au fost ataca)i de pa
tru ori de poliție, pină 
ce au putut fi împrăj- 
fiafi. Incidentele s-au 
încheiat cu 27 de ră
niți. In centrul univer
sitar Kyofo, 
demonstrații 
parte aproape 
sfudenfi, 34 
denți au fost

fafa

unde la 
su luat 
1000 de 
de sfu- 
răniți.

• COPENHAGA, 
decembrie Asociația de prie
tenie danezo-romînă 
zat 
festivă consacrată 
XV.a aniversări a 
R.P.R. Cu acest 
Gunnar Haerup, 
Asociației, a vorbit despre 
succesele repurtate de poporul 
romin pe tărîm economic so
cial și cultural in cei 15 ani 
de Ia proclamarea Republicii 
Populare Romîne. A fost pre
zentată o expoziție de fotogra
fii cu imagini din țara noa
stră, precum și diapozitivele 
„Pictori romîrii”, din colecția 
editată de U.N.E.S.C.O.

a organi
la Copenhaga o ședință 

celei de-a 
proclamării 
prilej prof. 
președintele

„Două probleme sînt clare în Congo, scria recent „NEW ~YORK 
HERALD TRIBUNE“. Prima, că Adoula nu mai poate conta pe 
o majoritate- în parlamentul său. Și a doua, că existența guver
nului său instalat cu 15 luni în urmă se apropie de sfîrșit”.

Motivele pe care își întemeiază ziarul american constatările 
sînt eșecul suferit de actualul guvern în parlament și, mai pre
sus încă, faptul că puterile occidentale mizează tot mai deschis 
pe Chombe. Să ne amintim că acum două săptămîni guvernul 
n-a izbutit să împiedice discutarea și votarea moțiunii de neîn
credere în Camera Reprezentanților a parlamentului ; iar dacă 
Adoula n-a fost silit să demisioneze, acest lucru se datorește ex
clusiv faptului că constituția prevede că pentru răsturnarea gu
vernului este necesară o majoritate de două treimi (din 99 de 
deputați prezenți, 50 au votat pentru demisie, 47 pentru guvern 
și 2 s-au abținut). Nu se poate trece cu vederea faptul că par
lamentul s-a întrunit după multe amânări pricinuite de temerile 
guvernului de a-l înfrunta și după ce au fost operate arestări 
atit de masive în rîndurile deputaților incit s-a așteptat elibera
rea unora dintre ei pentru întrunirea numărului legal de parla
mentari. în sfîrșit, atunci cînd parlamentul a fost convocat, gu
vernul n-a scăpat de ceea ce s-a temut mai mult...

Explicația acestei stări de lucruri trebuie căutată în impopu
laritatea ce și-a creat-o guvernul prin măsurile represive luate 
din îndemnul elementelor reacționare. Atunci cînd moțiunea de 
neîncredere urma să fie dezbătută aprig în Cameră, la Leopold- 
viile a avut loc o manifestație în cadrul căreia s-a cerut demisia 
guvernului, precum și eliberarea imediată a lui Antoine Gizenga, 
a cărui detențiune îi primejduiește viața.

Adoptînd o atitudine ostilă față de forțele progresiste, guver
nul Adoula a cochetat, ca revers al medaliei, cu Chombe, punînd 
în felul acesta în practică „sfatul” diplomaților occidentali de 
a-l „îmbuna” pe secesionistul katanghez. Departe însă de a ceda 
și a reveni pocăit în federația preconizată in „planul O.N.U.”, 
Chombe s-a manifestat tot mai îndrăzneț și, bazîndu-se pe spri
jinul implicit al patronilor occidentali ai monopolului „Union

însemnări
,.v • • ȘS<:> i*,.. • ț; <i; :; „î:țșȘ<:î:șț:«iB

încheierea conferinței
Comitetului executiv 

al Mișcării panatale 
a tineretului

La Dakar au luat sfîrșit 
lucrările primei confe
rințe a Comitetului exe

cutiv al Mișcării panafricane 
a tineretului, la care au parti
cipat reprezentanți ai tineretu
lui din Mali, Ghana, Maurita- 
nia, Gambia, Maroc, Senegal, 
Dahomey, Coasta de Fildeș, 
Tunisia și R.A.U.

în comunicatul 
ții delegații la 
afirmat hotărîrea 
neclintit pentru eliberarea to
tală a Africii și s-au declarat 
solidari cu toate mișcările de 
eliberare națională. Ei s-au an
gajat să intensifice lupta pen
tru apărarea și menținerea pă
cii în lume, pentru reglementa
rea tuturor litigiilor interna
ționale pe calea tratativelor.

Tineretul african — arată 
comunicatul — se pronunță, de 
asemenea, pentru o activitate 
perseverentă în vederea unei 
veritabile colaborări interna
ționale.

dat publicită- 
conîerință au 

de a lupta

în statul Bihar au fost are
stați 12 comuniști printre care 
M. Singh, fost deputat al adu
nării legislative a statului, și 
H. Roy, secretar al comitetu
lui organizației de partid din 
orașul Iianchi.

© DELHI. — Ziarul indian 
„Tribune" publică știrea trans
misă de agenția Nafen în care 
se spune că guvernul S.U.A. 
mărește efectivul grupului de 
ofițeri americani din India. 
Una din obligațiile grupului, 
arată agenția, va fi să supra
vegheze folosirea echipamen
tului militar furnizat de Sta
tele Unite.

Evenimentele din Brunei

Potrivit ultime- 
de agențiile oc-

• SINGAPORE. 
lor știri transmise 
cidentale de presă in protectora
tele britanice Brunei și Sarawak 
continuă luptele între răsculați și 
trupele engleze. Agenția Reuter 
relatează că trupe terestre și a- 
vioane britanice efectuează atacuri 
împotriva răsculaților care opun 
rezistență în patru puncte din 
Sarawak. Avioane de vînătoare — 
transmite agenția — zboară dea
supra regiunii muntoase de la sud 
de Limbang unde răsculații dispun 
de numeroase forțe. După cum 
transmite agenția Reuter, la 15 
decembrie au plecat spre Brunei 
și Sarawak noi unități engleze și 
malaeze staționate în sudul Ma- 
layei.

Tratativele 
sovielo-cubane

MOSCOVA. După cum•
anunțat, in cadrul tratativelor so- 
vieto-cubane, care au început la 
Moscova în ziua de 14 decembrie, 
este discutată problema transpor
tării în Cuba a încărcăturilor din 
porturile europene și mediterane 
cu navele Uniunii Sovietice și

Guvernul american

RHODEZIEI DE NORD

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Guvernul american conti

nuă să persecute Partidul Co
munist din S.U.A. Vineri, tri
bunalul din New York a emis 
o hotărîre care obligă partidul 
comunist, precum și pe Gușs 
Hali, Benjamin Davis și Eli
sabeth Flynn să plătească 5 
milioane de dolari — repre- 
zentînd impozitul pe venit, a- 
menzile și dobînda — pe care, 
chipurile, ei le datorează sta
tului New York din anul 1951.

FORMAREA GUVERNULUI

PESCURT
celorlalte țări ale lagărului so
cialist.

• MURMANSK. Echipajului 
spărgătorului de gheață ato
mic „Lenin” i s-a conferit 
titlul de Colectiv de muncă 
comunistă.

După cum relatea- 
Vientiane 

15 
Laosului 
acceptat 
provizo- 
baza mi-

• PARIS, 
ză corespondentul din 
al agenției France Presse, la 
decembrie, în capitala 
s-a anunțat că Franța a 
să transmită guvernului 
riu de coaliție al Laosului, 
litară franceză din Seno (Laosul de 
sud). Acest acord a survenit între 
cele două guverne „conform arti
colului 5 al declarației cu 
la neutralitatea Laosului" 
tă la Geneva.

privire 
semna-

di ini

Aspecf ’din timpul desfășurării 
unei manifestații a tineretului 
din New York împotriva războ

iului și a fascismului.

Foto : PRENSA LATINA'

LONDRA 15 (Agerpres). - 
în Rhodesia de nord, (protec
torat englez din Africa cen
trală) a fost anunțată 
rea primului guvern 
de coaliție din istoria 
țări.

Acest guvern a fost 
pe baza coaliției dintre Parti
dul Unit al independenței na
ționale și partidul Congresul 
național african în frunte cu 
Nkumbula.

forma- 
african 
acestei

format

A luat sfîrșit sesiunea N.A.T.O.
, PARIS 15 (Agerpres). — Sîmbă
tă s-au încheiat la Paris lucrările 
sesiunii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. Comunicatul final dat 
publicității scoate în evidență 
accentul pus de Consiliul N.A.T.O. 
pe continuarea cursei înarmărilor. 

Comunicatul reflectă, de aseme
nea, concepțiile expuse la sesiune 
de ministrul de război al S.U.A. 
McNamara, precizind că membrii 
N.A.T.O. „au considerat necesară 
sporirea eficacității forțelor clasi
ce și au considerat totodată că 
forțe adecvate și echilibrate atit 
nucleare, cit și clasice, sint indis
pensabile".

In legătură cu cererea formula
tă de andmiți membri europeni ai 
N.A.T.O. printre care și reprezen
tanții R.F.G., de a se crea ,,a pa
tra forță atomică", S.U.A. au ma
nifestat și de astă dată rezerve

Lipsa de unitate dintre partene
rii N.A.T.O. nu a putut fi trecută 
cu vederea nici în comunicatul 
final care evocă necesitatea „unor 
consultații și mai concrete între 
aliați”. Aceste consultări au fost 
solicitate în mod deosebit de mi
nistrul de război englez, Thorney- 
croft.

Minière du Haute Katanga” cărora li s-au alăturat proaspeții 
asociați americani, a mers pînă acolo incit a solicitat postul de 
vicepreședinte al întregului Congo. Ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU” dezvăluia fără ocol mecanismul economic la care 
recurge Chombe pentru atingerea scopurilor sale și ale patroni
lor săi, atunci cînd scria : „Pînă în prezent, Adoula și guvernul 
său au fost întreținuți de bine de rău cu ajutorul subvențiilor 
din fondurile O.N.U. în cazul cînd proiectata reunificare a Con* 
goului nu va putea fi realizată în timpul cel mai scurt, adică 
în cazul cînd marile profituri culese de Katanga de pe urma 
exportului de cupru și cobalt nu vor fi împărțite în mod corea* 
punzator cu guvernul central, zilele lui Adoula vor fi numărate”.

Căutînd însă să înlăture în ultimul moment dezastrul, guvernul 
Adoula a trimis săptămîna aceasta un demers unui grup de state 
cerîndwle să aplice boicotul economic împotriva lui Chombe. 
Este însă greu de presupus că Belgia, Anglia sau S.U.A., ale 
căror monopoluri au interese bine cunoscute în Katanga, vor ține 
seama de acest demers și-l vor năpăstui pe protejatul lor din 
Katanga. Se știe doar că Chombe este considerat în Occident ca 
„omul tare* capabil să pună nu numai bogățiile Kalangăi, ci 
deopotrivă ale întregului Congo la dispoziția vechilor și noilor 
colonialiști ; or, tocmai pe baza înțelegerii dintre reprezentanții 
occidentali crește ponderea lui Chombe în viața politică congo
leză. Este adevărat că după vizita ministrului de externe bel
gian, Paul Henri Spaak, la Washington, unde a avut întrevederi 
cu președintele Kennedy și cu secretarul de stat, Rusk, s-a dat 
publicității un comunicat cuprinzînd avertismentul că în lipsa 
unui progres substanțial grabnic în rezolvarea impasului din Con
go va fi necesar să se treacă la aplicarea unor sancțiuni econo
mice, prevăzute de altfel pentru orice eventualitate și în „planul 
O.N.U.”. Dincolo însă de acest avertisment nu s-a precizat nici 
natura sancțiunilor, nici termenul aplicării lor, ceea ce — în 
contextul prezenței la tratativele de la Washington a lui Herman 
Rolipuf, director general la „Union Miniere du Haute Katanga”, 
care l-a însoțit pe Spaak — apare limpede existența unui cu to
tul alt aranjament decît cel anunțat oficial. Iar conținutul aces
tui aranjament, deși n-a fost publicat nicăieri, poate fi descifrat 
în insolența comportării lui Chombet..

Cuprinsul avertismentului dat de secretarul general al O.N.U., 
U Thant, asupra hotărîrii de a se trece la aplicarea unei noi 
faze a planului O.N.U. privitor la Congo, și anume la sancțio
narea separatiștilor katanghezi, precum și scrisoarea adresată lui 
Chombe de către șeful misiunii O.N.U. în Congo, Robert Gar- 
diner, indică o nouă orientare care dacă va fi dusă pină la capăt 
va avea efecte pozitive. De cite ori însă nu s-au făcut auzite 
oare în trecut luări de poziții împotriva lui Chombe în cadrul 
O.N.U., dar măsurile au întîrziat să fie aplicate din pricina 
obstrucției occidentale ? De altfel, și de astă dată Chombe nu 
s-a speriat peste măsură și a anunțat mobilizarea pentru a în
frunta trupele O.N.U. în ultimă instanță cei ce uneltesc în Occi' 
dent, împotriva independenței Congoului sînt speriati tocmai de 
eventualitatea aplicării rezoluțiilor adoptate la O.N.U. îndreptate 
spre realizarea unității Congoului. După cum scria întrun arti’ 
col redacțional ziarul „WASHINGTON POST”, „unii occidentali 
sînt alarmați că intensificarea nerăbdării țărilor neutre afro-asia* 
tice ar putea determina cererea de a se proceda la un boicot al 
importurilor de cupru și cobalt din Katanga, ceea ce ar aduce 
mari prejudicii”, bineînțeles patronilor monopolurilor occiden
tale. De altfel, la Londra s-a manifestat imediat nemulțumirea 
față de eventualitatea unor sancțiuni îndreptate împotriva lui 
Chombe.

Evenimentele recente au confirmat încă și încă o dată că nu 
pe calea concesiilor se poate înlătura secesiunea katangheză, iar 
rezolvarea în ansamblu a problemei congoleze reclamă imperios 
înlăturarea amestecului celor ce atentează la independența Re
publicii Congo.

Z. FLOREA

PARIS — Sîmbătă 
neața Macmillan, primul mini
stru al Angliei, a sosit la re
ședința președintelui de Gaulle 
în suburbia pariziană Ram
bouillet. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, Macmillan și 
de Gaulle vor duce tratative 
cu privire la colaborarea an- 
glo-franceză în domeniul ar
melor nucleare, la includerea 
Angliei în Piața comună și în- 
tr-o serie de probleme inter
naționale importante.

• NEW YORK. —- în seara zilei 
de 14 decembrie, John Kennedy, 
președintele S.U.A., a rostit un 
discurs la Clubul economic din 
New York.

• BONN. — Ziarul „SÜDDEUT
SCHE ZEITUNG" se ocupă într-un 
articol de problema condițiilor 
grele de locuit Și a lipsei de școli 
în țările din America Latină. „Pes
te 4 500 000 de familii latino-ame
ricane — scrie ziarul — sînt nevo
ite să trăiască în condiții mizera
bile.

Ovații americane pentru „Rapsodia Romînă“
(Urmare din pag I)

Budișteanu. 4 000 de spectatori, 4 000 de 
tineri entuziaști. Sala de sport transformată 
în sală de concert vuia de aclamații. La 
sfîrșitul reprezentației, am participat la o 
întilnire studențească. Un tinăr american, 
înalt, blond, cu ochelari ne-a adresat cîteva 
cuvinte în numele miilor săi de colegi : 
„Spectacolul vostru a reușit să înscrie în 
inima iubitorilor de artă din S.U.A. dansul 
și cînlecul românesc". Și el a continuat : 
„Prin frumusețea costumelor, prin voioșia 
dansului și cîntecului, am cunoscut sufletul 
poporului romîn“. Tot atunci, o studentă, 
vădit mișcată, ne-a mărturisit : „Prin voi 
nvam îndrăgostit de Romînia. Doresc s-o 
văd... Voi veni s-o văd..." Cuvinte de admi
rație am auzit și în cetatea industriei cine
matografice americane, vestitul Hollywood,

unde la spectacolul nostru au participat 
numeroase „stele" ale ecranului.

Moment emoționant: dirijorul de celebri" 
tate mondială Leopold Stokowski în mijlo
cul ansamblului. Din capul locului o mărtu 
risire : Stokowski spune că impresarul său 
„ia ațîțat curiozitatea“. Cu 20 minute îna
inte de spectacol, faimosul dirijor se afla 
în culise înconjurat cu respect de membrii 
ansamblului.

— Enescu mi-a fost prieten — evocă 
Stokowski. Mă bucur că voi putea asculta 
celebra lui Rapsodie Romînă. Veți cînta și 
Doina Oltului ?

— Da... O cîntă Damian Luca la nai...
— La nai ?
Și Damian Luca a făcut o demonstrație 

de virtuozitate, acolo în culise la „Carnegie 
Hali“, cîntînd pentru Stokowski „Doina 
Oltului”. Fermecatul instrument l-a încîtitat 
pe marele dirijor. După spectacol, Stokowski

a revenit în culise, strîngînd mîinile tutu
ror, rostind cuvintele : „Minunat, îneîntător, 
extraordinar“.

Povestește mai departe Ionel Budișleanu ;
— La Washington, la una din ultimele re

prezentații, printre 
domnul Dean Rusk, 
S.U.A. împreună cu 
pauză, dl. Rusk a stat 
soliști ai ansamblului, 
citări pentru frumosul 
îndeosebi dl. Rusk 
călușarilor“.

împreună cu Ionel Budișteanu, revedem 
cronicile ziarelor americane și privim foto
grafii ale întîlnirilor dintre artiștii romi ui 
și spectatorii americani. Turneul îmuii'inat 
de succes al „Ropsodiei Romîne“ în S.U.A. 
a oferit publicului american posibili tul ea 
de a cunoaște comorile artei romînești.

spectatori s-a aflat si 
secretarul de stat al 

soția fi copilul. în 
de vorbă cu cițiva 
transmițîndu'le feli" 
spectacol prezentat, 
a apreciat „Dansul
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