
vinteea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

rostiți la posturile de radio și televiziune
eu prilejul Anului Nou

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
1 tovarăși și prietal, 

.țeni ăi Republicii opu- 

.omîne,
.mpinăm într-o atasfe- 

irbătorească, cu voiemnă 
Încredere în viitor, anul 

.3, an nou de muncă rea- 
xre pentru înflorirea ptriei, 

jntru prosperitatea tuuror 
ăuritorilor de bunuri îate- 

riale și spirituale — oaienii 
muncii, care îmbogățesc i în
frumusețează an de an fcpu- 
blica noastră.

A 15-a aniversare a prcla- 
mării Republicii PopulareRo- 
mîne a prilejuit un însiieți- 
tor bilanț al realizărilor bți- 
nute de poporul romîn. In 
aceste realizări este întrehi- 
pată munca fiecăruia ditre 
noi, muncitori, țărani, intlec- 
tuali, activiști de partid ț de 
stat. Pe întreg întinsul irii, 
în uzine, pe șantiere, în gos
podării colective și de stai în 
instituții de știință, înăță- 
mînt și cultură domneșt o 
atmosferă de muncă plini de 
avînt, fiecare își aduce cotri-

buția la opera comună de 
făurire a vieții noi, socialiste.

Anul de care ne despărțim a 
dat rod bogat în înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de 
partidul nostru în domeniul 
sporirii producției industriale, 
al dezvoltării și întăririi agri
culturii socialiste, în transpor
turi și construcții, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
material și cultural al poporu
lui. Prevederile planului de 
stat pe 1962 au fost îndeplinite 
și depășite, creîndu-se astfel 
o bază trainică pentru noi vic
torii ale construcției socialiste 
în anul care vine.

Imaginea țării noastre este 
o mărturie strălucită a juste
ței politicii partidului, călăuză 
încercată și clarvăzătoare a 
poporului.

Anul care s-a scurs a fost 
încă un an de luptă pentru a- 
părarea păcii — bunul cel mai 
scump tuturor oamenilor de pe 
pămînt, un an al întăririi for
țelor socialismului, păcii și 
progresului, a forțelor care 
luptă pentru coexistența paș-

nică între toate statele, pentru 
libertatea și independența po
poarelor. întregul mers al is
toriei ne arată că, în ciuda 
tuturor piedicilor, aceste forțe 
cresc mereu, că lor le aparține 
viitorul.

Intîmpinînd Anul Nou în 
mijlocul familiilor, prietenilor 
și tovarășilor de muncă, ne 
exprimăm cu toții dorința 
caldă ca în anul care vine pa
cea între popoare să fie conso
lidată, omenirea să-și poată 
consacra toate forțele muncii 
pașnice, creatoare, pentru fău
rirea unei vieți de belșug și 
bunăstare.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul Anului Nou, Co

mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Consiliul 
de Stat și Guvernul Republi
cii Populare Romîne adresează 
întregului nostru popor calde 
felicitări. Urăm muncitorilor 
și muncitoarelor din industria 
noastră socialistă să lucreze 
cu spor pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, să dea țării

produse tot mai multe și mai 
bune; țărănimii colectiviste, 
lucrătorilor din gospodăriile de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare — să asigure prin 
munca lor harnică o recoltă 
îmbelșugată ; tinerilor și tine
relor din uzine și de pe ogoare 
— să-și consacre tot entuzias
mul și elanul lor pentru a 
aduce din plin contribuția la 
avîntul economiei socialiste, 
tineretului studios — să mun
cească cu sîrguință pentru a-și 
însuși tezaurul de cunoștințe 
pe care i Ie pune la îndemînă 
școala pentru a fi cit mai de 
folos patriei.

Vă dorim tuturor, succese în 
munca voastră plină de abne
gație, sănătate și fericire dum
neavoastră și celor ce vă sînt 
dragi!

Să ridicăm paharul pentru 
poporul nostru muncitor, pen
tru patria noastră dragă, pen
tru viitorul ei luminos, pentru 
pace, prietenie și colaborare 
între toate popoarele!

Vă urăm La mulți ani, iu
biți tovarăși și prieteni/

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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A început un nou an !
Anul șaisprezece al Repuhlcii noastre a venit incununind bucu

riile pe care ni le-a lăsat 2961, sporind fericirea noastră, a tutu
rora. Cu veselie, cu entuziam ți optimism l-a primit pe 1963 
întregul nostru tineret.
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pas te intniie-ju

induc din sală în sală, 
ij la etaj. în fiecare 
trade, orchestre, brazi 

împodobiți. Cîntă 
neri artiști cunoscuți, 
sînt prezentate pro- 

noristice. La „sala o- 
e animație. Explozii 

e trezesc încercările 
de a arunca din zbor 
ă” într-un punct sau 

' i într-un cui din pe- 
erc de sîrmă (reușita 
iză cu un cadou).
e minute ale anului 
n fața televizoarelor, 
tineri ascultă cuvin- 
varășului Gheorghe 
.t-Dej, cu prilejul 
ou. Urarea adresata 
ni acest prilej de ca
șul Gheorghe Gheor- 
de a-și consacra tot 

---- ul și elanul lor pen- 
aduce din plin și în 
atribuția la avîntul 
socialiste a găsit un 
ou în rîndurile ti- 
:ie fiecare zi a anu- 
ărbătoare a succe- 
a f
iele televizoarelor 
adranul ceasului.

A

ORRADO

RO RUZ, 
uționar

Havana

Populare Ro
și în numele 
prin dumnea- 
voluționar în 
uban — Fidel 
patra aniver-

r.

rCitiți
în pag. a 331-a:

, • DIN ZILELE VACAN-
țȚEI

® Conferirea de titluri o- 
(norifvse unor oameni de 
f știință 
[ ® SPORT

• Prin Buhușul de azi

I

tineretului din sălile Palatului

Foto : V. CONSTANTINESCU

aoj a fost sărbătorit cu cinfec și dans. Aspect de la Carnavalul 
Republicii.

Cele 12 
marcat 
fost intîmpinate cu urale și 
cu... paharele pline.

Cerul Capitalei a înflorit 
sub stelele artificiilor. A sosit 
vestea că afară, în curtea Pa
latului o rachetă „cosmică” l-a 
adus pe tînărul 1963 însoțit de 
Moș Gerilă. Curtea s-a umplut 
de sute de tineri. în miez de 
noapte și în miez de iarnă „pe- 
rinița” e la loc de cinste, ca și 
horele, 
nale.

Bine

bătăi de gong care au 
trecerea dintre ani au

sîrbele, jocurile națio-

ai venit, 1963 I

Cu cîntece și veselie 
întîmpinat 1963 și

a fost 
în fa- 
bucu-bricile și uzinele 

reștene. Marea sală de festivi
tăți a Fabricii de confecții— 
București a găzduit revelionul 
a nu mai puțin de 800 de mun
citori fruntași.

La revelionul tinerilor con
structori de pe șantierele Ca-

ia trainică și 
ă Romînă și 
:ă în interesul 
între popoare. 
;ească a po- 
pără cu curaj 
îpot'riva ame- 
și întregului 

îți socialiste,

UE MAURER,
Consiliului 
R.P. Romine

pitalei au participat 300 dintre 
cei mai harnici și pricepuți 
dintre muncitorii care, zi de 
zi, sporesc ansamblul de fru
museți arhitecturale ale Capi
talei, ridicînd unul după altul 
zeci de blocuri de locuit. Pen
tru Teodor Zaharie, fierar-be- 
tonist în șantierul Giulești, 
Oprea Copcea, dulgher la Bal
ta Albă, Vas Alexandru, insta-

lator la șantierul Dorobanți și 
pentru toți ceilalți au cîntat 
unii dintre cei mai renumiți 
artiști ai estradei și teatrelor 
bucureștene... La „Grivița Ro
șie" și „23 August”, la „Vul
can”, și „Semănătoarea” și în 
toate celelalte uzine din Capi
tală sosirea anului nou a adus 
noi bucurii, clipe noi de feri
cire.

Șarja bucuriei
rele 24. Deasupra 
Hunedoarei se re
vărsau nesfîrșite 
roiuri de seîntei 
multicolore ca din- 
tr-o fantastică șar
jă de metal fier

binte. Scînteile rachetelor se 
amestecau cu nestinsele flăcări

ce străjuiesc pe 
„cetății 
feerie.

Două
lari și
cocsari

meterezele
de foc“ dînd nopții

mii de familii de oțe- 
furnaliști, laminoriști, 
și constructori din

(Continuare în pag. a Il-a)

Muncitor

Joi 3 ianuarie 1963

DECRET
pentru stabilirea datei alegerii deputaților 

in sfaturile populare ale orașelor raionale 
și ale comunelor

In baza art. 52 din Constituția Republicii Populare Romîne și a iart. 69 din Decre 
tul nr. 391/1955 cu privire la alegerea depu taților în sfaturile populare,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne

decretează
ART- UNIC. — Alegerile de deputați pentru sfaturile populare ale orașelor raio

nale și ale comunelor vor avea loc la data de 3 martie 1963.
Constituirea sfaturilor populare noi alese se va face după data de 5 martie 1963.

Președintele 
Consiliului de Stat,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

TELEGRAME
Tovarășului

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

București

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV, 
Prim-secretar al C-C- al P.C.U.S., 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice

Tovarășului L- I- BREJNEV,
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U. R. S. S. și întregul popor sovietic vă 
transmit dv și întregului popor romîn frate 
felicitări cordiale și cele mai bune urări cu 
ocazia Anuiui Nou.

Pentru oamenii muncii romîni ajunul anu
lui 1963 a coincis cu remarcabila dată — îm
plinirea a 15 ani de la abolirea monarhiei și 
proclamarea Romîniei republică populară, 
care a însemnat constituirea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor din istoria poporu
lui romîn.

Ca rezultat al muncii pline de abnegație 
a poporului romîn, sub conducerea partidului 
muncitoresc, socialismul a obținut în Repu
blica Populară Romînă victorii hotărîtoare în 
toate ramurile economiei naționale. Aceste 
victorii constituie un nou pas pe drumul în
făptuirii sarcinilor trasate de cel de-al IlI-Iea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste în 
R.P.R.

Poporul sovietic urează din toată inima po
porului romîn ca în noul an să obțină succese 
continue în muncă, în construcția socialistă 
și în lupta nobilă pentru triumful cauzei pă
cii și prieteniei între popoare.

Sîntem ferm încredințați că noul an va în
semna o dezvoltare și întărire continuă a 
prieteniei frățești de nezdruncinat și lărgirea 
colaborării multilaterale între popoarele noa
stre și toate popoarele familiei frățești a țări
lor socialiste, va însemna noi victorii ale for
țelor păcii asupra forțelor agresiunii și războ
iului.

N. S. HRUȘCIOV, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
L. I. BREJNEV, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin
30 decembrie 1962

Moscova

Dragi tovarăși,

în numele C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri al E.P.K., al în
tregului popor ronilii și al nostru personal v 
transmitem dv., și prin dv. poporului frrț 
sovietic cele mai calde felicitări cu T 
Anului Nou.

Poporul nostru se bucură, sincer de realiză
rile remarcabie obținute de poporul sovietic 
în anul care a trecut, sub conducerea înțe
leaptă a partidului său comunist, în toate do
meniile construcției comunismului și acordă 
o înaltă prețuire luptei neobosite a C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, pentru preîntîmpinarea 
nou război mondial, pentru instaurarea 
păci trainice în lume.

Sîntem convinși că în anul care vine
țiile de strânsă prietenie și colaborare frățea
scă dintre țările și popoarele noastre se vor 
dezvolta continuu spre binele marii comu
nități socialiste, al cauzei păcii și comunis
mului.

Vă trimitem, dragi tovarăși, dv. și poporu
lui sovietic cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de noi succese în înfăptuirea mă
rețelor obiective trasate de istoricul Congres 
al XXII-lea al P.C.U.S.

unui 
unei

rela-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim.secretar al C.C. al P.M.R., 
Președintele Consiliului de Stat 

al R.P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului

de Miniștri al R.P. Romîne

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voi tec,

Amnistierea infracțiunilor silvice
și grațierea unor pedepse

Cu prilejul celei de 
aniversări a Republicii 
lare Romîne, Consiliul de Stat 
a emis un decret privind am
nistierea infracțiunilor silvice 
și grațierea unor pedepse.

Potrivit prevederilor decre
tului se amnistiază infrac
țiunile prevăzute și sancțio
nate de Codul silvic și se 
sting toate drepturile privind 
valoarea materialelor, despă
gubirile civile și cheltuielile 
penale, în măsura în care nu 
au fost încasate.

Se grațiază în întregime pe
depsele privative de libertate 
pentru infracțiunile neinten
ționate, inclusiv cele prin care 
s-a pricinuit avutului obștesc

a 15-a 
Popu-

o pagubă pînă la 50 000 lei. 
Dacă valoarea pagubei este 
mai mare de 50 000 lei, pedep
sele se reduc la jumătate.

Pedepsele privative de liber
tate pînă la 2 ani inclusiv pen
tru infracțiuni intenționate se 
grațiază în întregime. Tot
odată, se reduc cu jumătate 
pedepsele între 2—5 ani inclu
siv, cu 1/3 cele între 5—10 ani 
inclusiv și cu 1/4 cele între 
10—25 ani inclusiv.

De asemenea, se grațiază în 
întregime pedepsele cu a- 
mendă.

în cauzele aflate în curs de 
urmărire penală sau de jude
cată procesul penal continuă, 
iar grațierea se va face după 
pronunțarea pedepsei.

Nu beneficiază de grațiere 
cei ce au încercat sau săvîrșit 
infracțiuni care periclitează 
securitatea statului, omor in
tenționat, infracțiuni intențio
nate prin care s-a pricinuit o 
pagubă avutului obștesc, dare 
și luare de mită, incendiu in
tenționat, neglijență în servi
ciu care a avut ca urmare o 
catastrofă, denunțare calom
nioasă, omor fără voie săvîrșit 
prin depășirea vitezei legale 
de circulație, ori în stare de 

■beție voluntară, viol, tîlhărie, 
furt și înșelăciune împotriva 
proprietății personale, precum 
și huliganism; participants, 
tăinuitorii și favorizatorii la a- 
ceste infracțiuni, în cazurile în 
care legea prevede aceeași pe-

deapsă ca pentru autor ; re- 
cidiviștii și cei care nu au 
început executarea pedepsei 
deoarece s-au sustras de la a- 
ceasta.

Pedepsele celor condamnați 
la muncă silnică pe viață se 
transformă în 25 ani muncă 
silnică.

Dispozițiile decretului se a- 
plică și pedepselor reduse ca 
efect al unor grațieri ante
rioare.

Decretul prevede de aseme
nea grațierea în total sau în 
parte a pedepselor unor con
damnați pentru infracțiuni 
contra securității statului sau 
pentru alte infracțiuni, care în 
timpul executării pedepsei au 
avut o comportare bună, do
vedind că s-au reeducat.

ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu și secretarul 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, au primit luni la 
amiază la Palatul Consiliului 
de Stat pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. 
Romînă.

Au prezentat felicitări pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
urări de prosperitate poporu
lui romîn, cu ocazia celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne și 
cu prilejul Anului Nou, amba
sadorii : R. P. Polone — Ja
nusz Zambrowicz, decanul 
corpului diplomatic, R. D. Ger
mane — Wilhelm Bick, R. P. 
Chineze — Șiu Gien-guo, 
R.P.F. Iugoslavia — Arso Mi- 
latovici, R. P. Bulgaria — Ivan 
Kinov, R. S. Cehoslovace — 
Jaroslav Sykora, Uniunii So
vietice — I. K. Jegalin, R. P. 
Albania — Răpi Gjermeni, In
doneziei — Sukrisno, Cubei — 
Manuel Yepe Menendez, Indiei 
— Mohan Prakash Mathur, 
Ghanei — Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, R. P. Ungare — Jeno 
Kuti, R. D. Vietnam — Dinh 
Van Duc, R.P.D. Coreene — 
Giăn Du Hoan; miniștrii: Ita
liei — dr. Alberto Paveri Fon
tana, Franței — Pierre Paul

Bouffanais, Izraelului — Ka- 
triel Salmon, Elveției — Emile 
Bisang, Marii Britanii — Ja
mes Dalton Murray, Braziliei
— Carlos Jacyntho de Barros, 
Belgiei — HonoYe Cambier; 
însărcinatul cu afaceri al Fin
landei — V. Vesa Hiekkanen; 
însărcinații cu afaceri ad-inte- 
rim ai : Suediei — Olof Lan- 
denius, Danemarcei — W. 
Winther Schmidt, Argentinei 
E.J.B. Chaillon, Uruguay — 
Jose Pedro Bastarrica, Repu
blicii Arabe Unite — Attia 
Mahmoud Attia, Greciei — 
Euripide Kerkinos, Austriei
— Franz Irbinger, Statelor 
Unite ale Americii — John P. 
Shaw, Turciei — Cahit Ozcan, 
precum și atașatul comercial 
al Ambasadei R. P. Mongole
— Esenin N’yama.

Președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și ceilalți condu
cători de stat prezenți, au 
mulțumit șefilor misiunilor di
plomatice pentru felicitările și 
urările făcute, și le-au adresat 
urări de prietenie, prosperita
te și pace

(Agerpres)
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Hunedoara au sărbătorit îm
preună sosirea noului an.

Familie deosebită. La clu
bul „Siderurgistul" tînărul 
Iosif Docan, responsabilul u- 
nei brigăzi de sudori de la 
I.S.C.H. își petrece revelionul 
în familia celor 12 tineri șefi 
de echipă calificați de el.

Directorul general al combi
natului hunedorean, Nicolae 
Catană, îi felicită cu căldură 
pe cei care plămădesc oțelul. 
In plugușorul rostit apoi sînt 
cinstite succesele cocsarilor 
care au elaborat peste planul 
anului 1962 mai bine de 13 000 
tone de cocs, ale oțelarilor sec
ției electrice care își încheia- 
seră sarcinile pe vechiul an cu 
6 zile înainte de termen, ale 
aglomeratoriștilor care trimi
seseră furnalelor peste 20 000 
tone de minereu aglomerat în 
afara planului anual și ale tu
turor siderurgiștilor. Scrisori
le de felicitare sosite prin poș
ta revelionului vorbesc și ele 
de aceeași hărnicie, de aceleași 
succese dobîndite într-un an 
de muncă. Multe cupe cu vin 
au fost ridicate pentru cei pe 
care noul an 1963 i-a găsit la 
locurile lor de muncă. Anul 
Nou i-a găsit in fața cuptoare
lor, a furnalelor pe prim-topi- 
torul Ion Pinca, de la oțelăria 
nr. 1, Ion Prodan de la oțelă
ria nr. 2, Alexandru Chiroșca 
de la cel mai mare furnal al 
țării, furnalul de 1 000 metri 
cubi, Gheorghe Safta, Paul 
Orelt și furnalistul șef Csosz 
Ludovic, care închinau patriei 
primele tone de metal din anul 
1963.

Palatul Culturii din Tg. Mu
reș. Șiragul costumelor, muzi
ca, feluritele surprize și, fireș
te, dansul în cunoscuta „Sală 
a oglinzilor", au dat carnava
lului o deosebită prospețime. 
Seara, în sala mare, a avut Ioc 
un spectacol cultural-artistic 
în cinstea celor peste 500 de 
participant la carnaval. Apoi, 
în cursul nopții, a avut loc 
parada costumelor.

în toiul dansului a sosit și 
„Moș Gerilă" înveselind sala 
cu snoavele și răvașele sale, 
întreaga sală s-a umplut de 
cîntec. Sute de pahare s-au 
ridicat în cinstea Anului Nou.

Poate vreți să aflați rezul
tatul paradei costumelor? Ei 
bine, premiul I l-a obținut 
„Pacea”, costum prezentat de 
Toth Margit, muncitoare la 
Fabrica de confecții, Mureșul’

Doar cîteva ore mai rămă> 
seseră pînă la miezul nopții. 
Se apropia clipa sosirii noului 
an. Invitații, tineri din toate 
întreprinderile și instituțiile 
orașului Galați, tineri con
structori de nave și lamino- 
riști, tinere filatoare și țesă- 

5ș, au venit în frumoasa 
î cinematografului „Ma- 

|fi“ pentru a-și petre-

e, '• adresat tinewJcrcu 
de sănătate și fericire în 

noul an de tovarășul Ion A- 
postolatos, secretar al Comite
tului regional de partid Galați, 
a fost primit cu vii aplauze. 
Apoi întregul program, apari
ția lui Moș Gerilă. muzica, 
masa îmbelșugată și dansul au 
dat revelionului farmecul său 
deosebit.

Și la Tg. Jiu Anul Nou a fost 
întîmpinat cu veselie. Intr-o 
sală minunat împodobită s-a 
desfășurat revelionul tineretu
lui, Erau aici tineri petroliști 
de la schela de extracție Bîl- 
teni, de la întreprinderea mi
nieră Rovinari, combinatul de 
industrializare a lemnului Tg. 
Jiu, Fabrica de țigarete. Anul 
1962 a tost pentru ei un an al 
succeselor, al împlinirilor.

Pentru cei mai mulți tineri 
anul 1962 a constituit un an în 
care și-au ridicat necontenit 
măiestria profesională învățînd 
să cunoască mai bine mașinile 
și utilajele, să le sporească 
simțitor randamentul. Iată, din 
mulțimea de tineri doar unul: 
Luican Ion. Lucrează la Fa
brica de placaje. A venit anul 
trecut în combinat și face 
parte dintr-un colectiv la fel 
de tînăr. Mașini de un înalt 
grad de tehnicitate trebuiau 
mînuite cu mare atenție. A în
ceput atunci să învețe la școala 
pe care au urmat-o aproape 
toți muncitorii acestui mare 
combinat’ industrial. Luican 
iaste acum conducător de bri
gadă.

își petrece revelionul aici și 
s-a încetățenit în 
urmă.

Desen de TIA PELTZ

familia Răceanu. EI, Victor, 
maistru la Fabrica de plăci a- 
glomerate iar Lucreția, soția 
lui, la placaje. E o familie tî- 
nără. Locuiesc într-un aparta
ment nou din blocurile combi
natului.

„Fabrica noastră, spunea 
Victor Răceanu, a intrat în 
producție în luna aprilie. Anul 
1962 a fost, cum s-ar spune 
un examen pe care l-am tre
cut cu succes. Dar a fost și 
un an plin de învățăminte. Co
lectivul a crescut mult așa că 
în viitor succesele noastre vor 
fi cu mult mai însemnate’’.

Asemenea gînduri pentru 
noul an le nutreau și ceilalți 
tineri muncitori. Peste tot 
domnea veselia, optimismul. 
Era bucuria muncii împlinite 
și a certitudinii realizării sarci
nilor de mîine.

La Cluj, mii de tineri din fa
brici, institute și școli au parti
cipat la revelioanele organi
zate la cluburi, sau în alte săli 
culturale ale orașului. In sala 
Armatei și-au petrecut reveli
onul peste 1 000 de tineri frun
tași. Ghirlande în zeci de cu
lori. confete, serpentine, lampi
oane împodobeau sala. La casa 
de cultură a studenților și-au 
petrecut revelionul sute de stu- 
denți de la institutele de învă- 
țămlnt superior din Cluj. Anul 
III geografie-biologie. a fost 
invitat în întregime la reveli
onul studenților fruntași.

Aproape 200 de elevi de la mai 
multe școli medii din Cluj, de 
la grupul școlar Tehnofrig, și 
de la grupul școlar comercial au 
sărbătorit revelionul ia Școala 
medie nr. 11. Brigăzile artistice 
au prezentat selecțiuni din cele 
mai reușite programe, plugu- 
șoarele au relevat succesele ti
nerilor în muncă și învățătură.

Ultimele clipe ale anului 
1962 s-au scurs. Primul minut 
al Anului Nou a fost al urărl- 

frezori, mafriferi, sute muncitori ai Uzinelor „23 Au- 
stat alături în

Strungari,
gust" din Capitală, care zi de zi, un an întreg au 
lupta pentru produse mai multe și de mai bună calitate, iafă-i săr

bătorind laolaltă și noaptea revelionului.
Foto : AGERPRES

//? mijlocul tovarășilor

de muncă

H■ffl
apt simplu și fi
resc : un an întreg 
lucrînd alături, în 
fabrici, pe ogoare, 
în instituții sau 
institute de cerce
tări, tinerii au ho- 

tărît să petreacă revelionul tot 
în mijlocul tovarășilor 
muncă. E o nouă tradiție 

anii

9 din cei peste 3.000 de tineri de la Carnavalul tineretului. Foto : AGERPRES

lor. Paharele pline cu vin rubi
niu au fost ridicate în cinstea 
vieții noastre noi, pentru noi 
și noi succese.

Scăldată în lumină, sala Pa
latului Culturii din Iași își aș
teaptă oaspeții. Și oaspeții au 
sosit. La invitația comitetului 
orășenesc U.T.M. 1100 de bă
ieți și fete din orașul și regiu
nea Iași au venit să-și petreacă 
noaptea de Anul Nou la reve
lionul tineretului. Cine sînt a- 
cești 1 100 de oaspeți ? împre
jurul bradului unde Moș Geri- 

lă abia a sosit de la drum în- 
tîlnim trei cunoștințe mai 
vechi : lăcătușii Vasile Manta- 
lea și Constantin Mihăilescu 
împreună cu Constantin Chiță 
de Ia complexul C.F.R. Iași. Pe 
lingă ei, alți 37 de tineri cefe
riști fruntași. Au venit să-si 
petreacă aci această frumoasă 
noapte, să-și cinstească îm
preună succesele. Angajamen
tul tinerilor de la complexul 
C.F.R. era ca în 1962 ei să adu
că întreprinderii economii în 
valoare de 3 milioane de lei. 
Au realizat 4 950 000 lei 1

în cealaltă parte a sălii amu- 
zîndu-se de glumele lui Moș 
Gerilă, un alt grup de băieți și 
fete. Sînt 60 la număr. Toți de 
la Fabrica Țesătura. Filatoarele 
Adarma Valentina, Lucreția 
Holban, Rodica Anton, ajuto
rul de meșter Nicolae Ciuntu 
Bau electricianul Gheorghe Chi- 
toroagă sînt tineri ale căror fo
tografii au stat lună de lună 
la panoul de onoare. Harnici 
și disciplinați în muncă, hotă
rîți să-și însușească temeinic 
meseria, mereu prezenți la ac
tivitățile obștești — așa îi ca
racterizează pe acești tineri 
anul 1962. împreună cu ei pe
trec revelionul Anișoara Dia- 
conu, confecționeră la fabrica 
de confecții. Dar iată că între 
timp Moș Gerilă și-a terminat 
de istorisit peripețiile și a îm
părțit răvașele. îi iau locul u- 
rătorii cu clopoței, cu harap
nice, cu un plug adevărat tras 
de un tractor. Urătorii au 
spus cîte ceva pentru toți 
cești voinici din fabricile, 
stituțiile, satele, școlile și 
cultățile lașului — tineri entu
ziaști, harnici — mulți dintre 
ei de-o vîrstă cu Republica 
noastră dragă.

Cu toții se bucură din inimă 
în aceste clipe ale nopții anu
lui nou. Iată-i în mijlocul prie
tenilor și pe Mihai Roșu și Gri- 
gore Rotaru — colectiviști din 
comuna Vulturești, raionul Ne
grești. Fiecare a efectuat în 
1962 peste 300 zile-muncă în 
gospodăria colectivă. Pe podiu
mul din vecinătatea bradului 
s-au urcat tineri actori ai Tea
trului Național „Vasile Alecsan. 
dri“, artiști de teatru de păpuși, 
orchestra Casei de cultură a 

de
a-

in-
fa-

tineretului și tineri artiști a- 
matori care au prezentat un 
frumos program de revelion. 
Iureșul dansului i-a cuprins 
apoi pe toți tinerii prezenți la 
palat. Voioși, mîndri de succe-

ontinuînd o fru
moasă tradiție, în 
orașul Timișoara 
s-a organizat și în 
anul acesta reve
lionul tineretului. 
Miile de tineri din 

fabrici, școli, institute au pe
trecut noaptea de Anul nou la 
cele 12 revelioane ale tinere- 
tițlui organizate de către comi
tetul orășenesc U.T.M.

în sălile Școlii nr. 3 au venit 
peste 600 de tineri. Podoaba 
cea mai strălucitoare a sălii 
sînt chiar ei, tinerii aceștia 
care petrec în această voioa
să seară a sărbătorii în jurul 
bradului luminat feeric sub 
bolțile serpentinelor multicolo
re. Printre cei prezenți se află 
și lăcătușii Emil Valea, Pavel 
Mesa și Ion Bărădău, tineri 
fruntași de la U. .M.

— De fapt noi sărbătorim în 
noaptea aceasta nu numai 
succesele anului 1962 ci și pe 
cele viitoare; echipa noastră 
a realizat economii de peste 
16 000 lei — sînt cuvintele cu 
care tînărul lăcătuș Pavel 
Mesa s-a adresat reporterului 
nostru.

Ora 12,00. 1962 își ia rămas 
bun cu fiecare bătaie a gon
gului. Ultima bătaie și... explo
zii de urări, felicitări, clinchet 
de pahare. Anul 1963 a sosit...

Tovarășul Petre Blajovici, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Banat al P.M.R., ros
tește un toast în care îi felicită 
pe tineri pentru realizările 
obținute în anul 1962 și le 
urează noi succese în anul care 
începe. Să ridicăm paharul în 
cinstea tuturor fruntașilor noș
tri — a încheiat dînsul în a- 
plauzele tinerilor.

E greu să spui la care din 
revelioanele tineretului din o- 
rașul Pitești a fost mai frumos. 
Peste tot, în sălile de festivi
tăți ale întreprinderilor și șco
lilor din oraș, împodobite stră
lucitor, cu nelipsitul pom de 
iarnă, a dominat veselia. în 

sele obținute în 1962 și hotărîți 
ca în 1963 ele să fie și mai 
mari, participanții la revelio
nul tineretului din Iași au pe
trecut o noapte minunată.

sala casei tineretului au petre
cut aproape 300 de tineri. Aici 
s-au întîlnit cei mai buni me- 
talurgiști, constructori, sudori, 
filatoare și țesătoare. în fața 
lor brigada artistică a casei ti
neretului a prezentat un bogat 
program artistic închinat suc
ceselor tineretului. Tot aici. în 
mijlocul tinerilor au sărbătorit 
anul nou și tovarășii Petrescu, 
Gheorghe. secretar al Comite- 
tului regional de partid Argeș 
și Matei Constantin prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Argeș.

Revelionul tineretului a avut 
loc și îrȚcel mai nou institut 
de învățămînt superior din 
țară care și-a deschis porțile 
chiar în anul 1962 : Institutul 
pedagogic din Pitești. Studen
ții au închinat paharele pen
tru noi succese în învățătură. 
Pe scena frumos împodobită 
brigada artistică de agitație a 
Institutului le-a oferit un „piu- 
gușor studențesc" urmat de ră
vașe și epigrame. în numele 
colegilor lor, studenții Florea 
Preda, Gheorghe Coculescu, 
Ion Oprescu și Teodora Matei 
și-au exprimat dorința de a se 
pregăti și în anul care vine cu 
aceeași străduință și dragoste 
ca și pînă acrim.

în cele trei școli din oraș, 
elevii împreună cu părinții și 
cu educatorii lor, au petrecut 
o seară minunată de unde n-au 
lipsit programele artistice, 
surprizele, jocurile distractive 
și dansul.

La clubul Ștefănești și cămi
nele culturale ale gospodă
riilor colective din jurul ora
șului, muncitorii și colectiviștii 
au sărbătorit un an de muncă 
bogat în realizări, și au închi
nat pentru noi succese, pentru 
recolte îmbelșugate.

E seară. Pe străzile orașului 
Oradea este forfotă neobișnui
tă. Grupuri, grupuri de tineri 
îmbrăcați în haine de sărbă
toare se îndreaptă spre locu
rile unde vor petrece ultima 
seară a 
die nr. 
bită cu 
lumină 
elevi de la 3 școli medii din 
oraș.

La revelionul tinerilor frun
tași fiecare întreprindere ocu
pă una sau două mese. Fete 
și băieți, tineri căsătoriți toți 
au încheiat anul cu multe suc
cese în muncă și în viață. Aici 
nu vej găsi decît strungari 
fruntași, țesătoare fruntașe, pe 
toți tinerii care de-a lungul 
anului au cîștigat prețuirea to
varășilor de muncă și titlul de 
fruntaș în producție. La masa 
tinerilor de la „înfrățirea" 
l-am întîlnit pe strungarul 
fruntaș Szatmari loan care 
și-a încheiat fiecare din cele 
12 luni ale anului cu o reali
zare a planului de 150 la sută, 
își petrec revelionul împreună 
cu prietenii săi, Florescu Petru 
și Mincing Dumitru, de ase
meni strungari fruntași. Un an 
întreg au lucrat la aceeași ma
șină, și acum petrec la aceeași 
. asă și sînt foarte yeseli.

anului. La Școala me- 
4 într-o sală împodo- 
ghirlande, scăldată în 
se află peste 300 de

în vecini, la o masă lungă 
împodobită cu crenguțe de 
brad, îi recunoști pe mecanicii 
de locomotivă. Din mijlocul 
lor Cosma loan mecanic frun
taș la Depoul C.F.R. Oradea, 
ridică paharul pentru succe
sele anului ce bate la ușă.

Sosește miezul nopții.
— La mulți ani și multă fe

ricire 1 le urează tinerilor, to
varășul Cobîrzan loan din 
partea comitetului regional de 
partid.

Programul artistic al serii a 
fost susținut de artiștii Tea
trului de stat din localitate, cu 
un plugușor, cu cîntece popu
lare. versuri închinate Repu
blicii, scenete vesele... Acordu
rile orchestrei invită la dans. 
Zecile de perechi se avîntă pe 
aripile melodiei în primul 
dans al noului an — valsul 
fruntașilor. Veselia, cîntecul și 
jocul au durat pînă dimineața.

Peste 700 de tineri munci
tori, fruntași în producție din 
întreprinderile petroliere, me
talurgice și de construcții din 
întregul oraș Ploiești și-au pe
trecut revelionul în sala Pa
latului Culturii. La orele 24,00 
tinerii s-au adunat în jurul 
televizoarelor, sau lîngă difu
zor, ascultînd cu emoție cu-

Pentru viitoaiele succese

■ obl an i-a găsit 
împreună și pe 
colectiviștii din 
comuna Mitocu

Sucevei. Organi
zația U.T.M. și 

conducerea gospo
dăriei colective „Unirea" au 
făcut din timp pregătiri inten
se pentru ca tinerii, colectivi
ști să petreacă revelionul cit 
mai plăcut. Unde ? La căminul 
cultural. în mijlocul sălii, ia- 
tă-1, bradul strălucește în lu
mini, pe pereți atîrnă covoare 
și, ca un covor al muncii co
lectiviștilor, graficele cu reali
zările gospodăriei în 1962.

Sosește brigada artistică de 
agitație. Ea a pregătit un pro
gram special pentru revelion 

O imagine de la „Revelionul tineretului ploieștean 1962—1963" or
ganizat de C~-’ etul orășenesc’ U.T.M. Ploiești în sala Palatului 

Culturii.

intitulat „Anul nou cu belșug 
și bucurie".

Noul an i-au găsit pe colec
tiviștii din Mitocu însuflețiți 
de dorința de a obține noi 
succese. Topală Ion președin
tele sfatului popular, Manole 
Silvestru președintele gospo
dăriei colective, Coclici Lau- 
rențiu, secretarul organizației 
de partid, au adresat colecti
viștilor calde urări. A urat și 
bătrînul colectivist Mîndru 
Mihai.

— Să țineți mereu din acest 
pahar, spunea el. Să fie plin 
de bucurie și mulți ani fericiți. 
D-amu, în anii aceștia ai țării, 
obida și necazurile s-au dus să 
nu se mai întoarcă. Urez 
belșug milionar gospodăriei și 
multă fericire vouă, cei mai ti
neri colectiviști.

Cei mai tineri colectiviști 
erau în sală. L-au ascultat 
cu atenție și respect pe bă- 
trîn. El trăise și vremurile ne
gre care au apus și poate de 
aceea urarea pe care le-a a- 
dresat-o a fost atît de emo
ționantă.

— La mulți ani, bade Mihai, 
i-a răspuns Octavian Goreac. 
tînăr conductor de atelaje. 

vîtul de urare al 1 
Georghe Gheorghiu

Joaptea revelionul 
oioapte minunată, 
paiului de' iarnă f 
dnsat, au ciocnit ] 
u;ndu-și reciproc : „1 
ai !“, „Noi succese î- 
ci!“. Apoi Moș Gerilă 
Sivineanu — actor al 7 
li de estradă din Pioie; 
irrat în sală cu un plug 
vsel și gălăgios, format v 
c< mai talentați artiști ama 
tei din oraș. Textul plugușo- 
rlui, ca și textul brigăzii ar- 
titice de agitație a O.C.L. 
Poduse industriale, au fost 
îtocmite de actorii Teatrului 
d Estradă.
Versurile au fost închinate 

runcii entuziaste a tinerilor 
sudori, rafinori, constructori 
d mașini și utilaje petroliere, 
cnstructorilor de pe șantie- 
rle noilor blocuri cu locuințe 
runcitorești din oraș. Un 
gup de soliști instrumentiști 
ș vocali, profesioniști și ama- 
tci, acompaniați de orchestra 
Facăra Prahovei, au interpre
ta cîntece populare și de mu- 
zcă ușoară.
Voia bună, dansul, veselia și 

srprizele au continuat pînă 
dmineața.

/
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— La mulți ani, la mulți ani, 
ăzbăteau urări de pretutin- 
eni în sală.
Era miezul nopții și era 

impui în cumpănă neclintită, 
fi iată că s-a aprins lumina 
i a bătut prima secundă a 
nului 1963.
...Telefonul a sunat prelung, 

xm ridicat receptorul. „Aveți 
egătura” — anunță telefonista, 
xa celălalt capăt al firului s-a 
•uzit glasul interlocutorului 
rastru:

— La aparat, ștefan Gavrilă, 
secretarul comitetului comunal 
T.T.M. Baba Ana din raionul 
Hizil.

— La mulți ani! Spuneți-ne 
h cîteva cuvinte, cum au pe- 

Foto: I. VERMONT

trecut tinerii colectiviști în 
seara de revelion.

— Minunat. Toată noaptea 
satul a fost Plin de lumină, 
casele îmbelșugate ale colecti
viștilor au răsunat de cîntec și 
voie bună. S-a petrecut deose
bit de frumos la tinerele fami
lii ale lui Florea Țugui, Con
stantin Oprea, Vasile Drâ- 
goi... Mulți au urmărit pro
gramul de revelion de la tele- |
vizor. Constantin Oprea a avut
ca oaspeți pe cîțiva din tinerii ;
fruntași ai colectivei: Ni coke 
Petre, Petre Oprea și alții.

— Dumneavoastră cum ați
petrecut ?

— Frumos ! Am avut în fa
milia mea ca oaspeți mai 
mulți tineri colectiviști. Am 
cîntat și ne-am veselit, am 
vorbit despre planurile noastre, 
de viitor. In prima zi a Anu
lui Nou a fost sărbătoare mare 
în tot satul. Tinerii s-au adu
nat la căminul cultural und'. 
a avut loc un festival artistief 
urmat de dans.

— Multă fericire 
în acest an !

f
și succesti
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DIN ZILELE
VACANȚEI

DECRET Conferirea de titluri

unor
oameni de știință

„leeții" de istorie
ucureștiul, capitala 
patriei noastre, s-a 
transformat snb o- 
chii noștri într-o 
înfloritoare grădină. 
Pretutindeni s-au 
înălțat blocuri noi, 

adevărate podoabe arhitectonice, 
întreprinderi, școli, cămine stu
dențești... Pentru Ca elevii să 
cunoască mai bine toate aceste 
realizări, să îndrăgească și mai 
mult orașul în care trăiesc și în
vață, Comitetul orășenesc U.T.M.. 
București, cu sprijinul O.N.T.- 
ului, a organizat pentru zilele 
vacanței de iarnă excursiile 
„Circuitul orașului București” 
la care participă peste 10.000 
de elevi. Să însoțim și noi un 
grup de elevi de la Școala medie 
nr. 16

...Autobuzele aleargă cu vite
ză. Floreasca, Pieptănari, Bucu
reștii Noi... cartierele rămîn în 
urmă unul după altul. Elevii 
stau nedeslipiți de la fereastră. 
Sînt „numai ochi".

— Ce minunat e Bucureștiul !
— spunea Pop Cornel colegei 
sale Someșan Monica. Și, cu aer 
de cunoscător, se oferea să-i dea 
cîteva consultații geografice. Dar, 
deși Cornel a participat și astă 
vară la „Circuitul orașului Bucu
rești", spre hazul colegei sale, 
se... încurcă. Și e firesc. Pentru 
că pretutindeni, în București, în 
fiecare cartier, pe fiecare stradă, 
noul își pune zilnic amprenta.

Excursia continuă cu vizitarea 
locurilor și monumentelor istori
ce. Elevii răsfoiesc parcă pagini 
din trecutul Bucureștiului. în 
Piața teatrului, acolo unde a 
curs în valuri sînge de munci
tori, o piatră albă de marmură 
vorbește despre lupta clasei 
muncitoare împotriva burghezo- 
moșierimii. O altă piatră, nu de
parte de lespezile însîngerate — 
pe strada Alecu Constantinescu
— amintește că în locul acela 
s-a aflat casa în care a avut loc 
Congresul prin care a fost creat, 
la 8 mai 1921, Partidul Comu
nist din Romînia. Au trecut a- 
poi pe la Grivița Roșie. Pe zi
durile ei istoria anilor aceia fur- 
tunoși și-a lăsat amprenta și ur
mele de gloanțe de pe trupul în- 
sîngerat al uzinei se văd și as
tăzi, ca o mărturie a tot ce a 
fost și nu se poate uita. Pe a- 
ceste locuri, cu rezonanțe adinei 
în sufletul nostru, se înalță as
tăzi falnic unul dintre cele mai 
frumoase cartiere ale Capitalei.

ca

în-

televiziune
Joi 3 ianuarie 1963
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Tinerii noștri fotbaliști

g

Echipa R. P. R. a debutat eu succes
internațional-ful-

• Titlul de cel mai bun spor
tiv al anului 1962 din R.S.S. Es
tonă a fost atribuit șahistului Paul 
Keres. Marele maestru internațio
nal este în vîrsfă de 46 de ani și 
practică șahul de aproape 30 de 
ani. El este autorul a 4 cărți de 
șah. In cursul lunii decembrie Ke
res a dat 20 de simultante în An
glia și Suedia. Din cele 610 par
tide susținute Keres a cîștigat 493 
iar 67 le-a terminat la egalitate.

între- 
(14-5) 
rezul-

• După 5 run
de în turneul in
ternațional de șah 
de la Hastings pe 
primul loc se află

ratînd o mare 
etiopieni au 
și Italo. Jocul

în Etiopia

repurtat victoria cu 
(2—1).

• Echipa iugoslavă de fotbal 
Partizan Belgrad și-a încheiat tur
neul în Grecia, jucînd la Atena 
cu echipa Panathinaikos. Fotbaliș
tii oaspeți au 
scorul de 4—1

500 m. Eva Ivanova a realizat 
cel mai bun timp 48”8/10, în- 
vingînd-o pe campioana mon
dială Inga Voronina — 49”.

Condițiile de pregătire și stagiu conform H. C.M. 
1053/960.

• Excepționalul atlet sovietic 
Valeri Brumei a cîștigat titlul de 
cel mai bun sportiv european al a- 
nului 1962 ca urmare a tradiționa
lului referendum inițiat de agen
ția de presă poloneză „PAP” în 
rîndul a 19 agenții din lume.

La această anchetă au participat 
redacțiile sportive ale agențiilor in
ternaționale TASS-Moscova, UPI- 
New York, France Presse-Paris, A- 
gerpres-Bucureșfi, MTY-Budapesta, 
CTK-Praga, BTA-Sofia, PAP-Varșo- 
via, Reuter-Londra, SID-Dusseldorf, 
Taniug-Belgrad și altele.

(Agerpres)

victorioși

— 3 puncte. In runda a 5-a au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Hollis (Anglia)-Seters (Olanda) 
1—0; Glîgorici (lugoslavia)-Alexan- 
der (Anglia) 1—0; Littlewood (An- 
gliaj-Smîslov (U. R.S.S.) remiză; 
Markovici (lugoslavia)-Clarke (An
glia) 1—0; Kotov (U.R.S.S.)-Tan (In
donezia) 1—0.

PE SCURT

marele maestru 
Gligorici (lugos- 

” lavia) cu 4 punc
te urmat de AL. Lovici (Iugoslavia) 
cu 3,5 puncte și Smîslov (U.R.S.S.)

va oferă condiții optime pentru tratarea urmă
toarelor afecțiuni : Dispepsii și gastrite hiper- 
acide, in afecțiuni ale ficatului, căilor biliare ale 
aparatului urinar, precum și în tulburări de nu
triție, în gută și diabet.

Băi calde și reco-mofete.
Diferite regimuri alimentare.
Cei interesați se pot adresa — O.N.T. sau 

direct stațiunii.

în Sudan urmînd să sus? 
primul meci la Kartum,

In cadrul căminului cultural din comuna Bîrca, regiunea Oltenia, s-a înființat nu 
tea artiștilor mînuitori sînf elevi ai școlii din comună. Se repetă spectacolul ,,Capra 

înfrumusețează vacanța elevilor din

După cum s-a anunțat, in 
meci revanșă echipa de fotbal 
(tineret) a R. P. Romîne a în- 

cu 4-2 (3-2) la Addis 
Abeba selecționata Etiopiei. 
Punctele echipei noastre au 
fost realizate de Raksi (2) și 
Fierea Voinea (2). In minutul 
79 Nunweiler IV a trimis ba
lonul in bară, 
ocazie. Pentru 
marcat Luciano

In două orașe din Suedia , 
Kristianstadt și Lund au în
ceput intreceriie primului cam
pionat mondial studențesc de 
■•andbal la care participă re- 

’entativele a 7 țări. Echipa 
,+ească a R.P.R., care 

seria a II-a, a debutat 
■•oasă victorie
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CARNAVALUl
PIONIERILOR

Cecilia 
al 

orășe- 
Bucu- 

urează

bia se termi
nase carnava
lul tineretului 

și iată, în sălile Pa
latului R.P.R. s-a re
vărsat din nou tine
rețea. O cortină ne
văzută s-a ridicat 
dezvăluind un decor 
de un farmec nease
muit desprins direct 
din cărțile cu po
vești. In acest decor 
s-a desfășurat car
navalul pionierilor. 
O gardă de trompeți 
dă semnalul de des
chidere a carnavalu
lui. la apoi cuvîntul 
tovarășa 
Stan, secretar 
Comitetului 
nesc U.T.M. 
rești, care 
pionierilor „Bun ve
nit la carnavalI" 
„Așa cum floarea- 
soarelui își îndreap
tă chipul spre soa
rele ce-i dă lumină 
— a spus vorbitoa
rea, adresîndu-se 
pionierilor — gîndu- 
rile noastre cele mai 
frumoase se îndreap
tă spre Partidul 
Muncitoresc Romîn, 
soarele copilăriei 
voastre fericite".

La orele 16,15 uși 
le palatului, toate 
deodată, s-au des
chis larg lăsînd să 
intre oaspeții de o- 
noare ai carnavalu
lui : C1NTECUL, JO
CUL ȘI VOIA BU
NĂ. Sub ninsoarea

de confetii, Romeo o 
invită la dans pe Ju- 
lieta în timp ce cu
mătră vulpe dă și- 
reată lîrcoale coco
șului din „Punguța 
cu doi bani". Auzind 
că-i rost de atîta ve
selie, într-o sală a- 
lăturată țărăncuța 
lui Grigorescu s-a 
desprins din tablou 
și a venit să petrea
că alături de pio
nieri. Iar organizato
rii carnavalului au 
premiat-o pentru cel 
mai frumos costum.

Totul a fost încîn- 
tător : pomul de iar- 
nă, falnic, bogat în
cărcat, răsărit parcă 
din pavajul de mar
mură, jocurile dis
tractive pionierești, 
bucuria ce se citea 
pe fețele tuturor 
participanților. In 
mijlocul pionierilor 
a sosit prietena lor, 
artista emerită Sil
via Chicoș. Au sosit 
apoi actorii Marica 
Munteanu, Mircea 
Nemens, Vali Nicu- 
lescu, Anton Ne- 
goițescu și Gheor
ghe Anca de la Tea
trul de stat de ope
retă, comicii Horia 
Șerbănescu și Radu 
Zaharescu etc. Pe o 
scenă improvizată, 
marionetele Teatru
lui Țăndărică s-au 
prins în iureșul ho
rii. Pionierii fac haz, 
aplaudă...

Telegramă

Cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a victoriei revolu
ției cubane, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a adresat o 
telegramă de felicitări minis
trului relațiilor externe al 
Republicii Cuba, dr. Râul Roa 
Garcia.

a fost urmărit de peste 20 000 
de spectatori. Echipa noastră a 
jucat in următoarea formație : 
Suciu, Pali (Hălmăgean), Pe- 
tescu, Răcelescu, Crișan, Nun- 
weiler IV, Igna. (Pavlovici), 
Popescu (Dumitriu), Voinea. 
Raksi, Hajdu.

Fotbaliștii romint au plecat 
ă

tate înregistrate ; Danemarca- 
Spania 24-17 ; Suedia-Japonia 
26-15 ; „h. 43” R. F. Germană 
28-12.

In meciul următor echipa 
studenților romîni va întîlni 
echipa suedeză „h. 43“ care 
înlocuiește în grupa a II-a e- 
chipa R. P. Bulgariei. La 4 ia
nuarie, echipa romînă va juca 
cu echipa R. F. Germane.

Dar momentul cel 
mai plăcut al serii a 
fost „Parada carna
valului" care s-a 
desfășurat în sala de 
marmură. O conste
lație de basm lumi
nează feeric siluete
le unora dintre cele 
mai îndrăgite perso
naje din basmele 
pentru copii: Albă 
ca Zăpada și cei 7 
pitici, Păt-Prumos și 
Ileana Consînzeana, 
Fetița cu umbrelă, 
Scufița Roșie etc. în 
sfîrșit, apare Moș 
Gerilă escortat de 
un grup de pionieri 
care poartă pancar
te cu notele obți
nute de ei în pri
mul trimestru : nu
mai 9 și 10. Orches
tra umple sala cu 
melodia unei hore, 
în jurul lui Moș Ge
rilă pionierii din es
cortă se prind în joc. 
Dar iată, în horă au 
intrat al ți pionieri, 
apoi alții și hora 
crește mereu. Aces
ta este simbolul u- 
nui angajament: un 
angajament pionie
resc de a mulțumi 
partidului pentru 
bucuria copilăriei 
lor fericite sporind 
necontenit numărul 
fruntașilor la învă
țătură.

ADRIAN
VASILESCU

Cuvintarea ambasadorului Republicii Cuba 
la București la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Cuba — cea 
de-a 4-a aniversare a victoriei 
revoluției cubane — marți sea
ra ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

de mult o secție nouă
cu trei iezi" după povestirea lui Ion Creangă care 
comună. Foto : AGERPRES

• Luni s-au disputat mai 
multe întîlniri internaționale 
de hochei pe gheață. La Villars, 
echipa cehoslovacă Slovan 
Bratislava a cîștigat turneul 
internațional, învingînd în ul
timul joc cu 5—3 (0—1; 3—1; 
2—1) echipa selecționată a a- 
cestui oraș. Hocheiștii ceho
slovaci au fost urmați în cla
sament de Diavoli Milano. 
Young Sprinter Davos, Neu- 
chatei și ACBB Paris.

In orașul elvețian Davos e- 
chipa Spartak Praga a învins 
cu 12—3 (4—0; 5—0; 3—3) echi
pa suedeză I. F. Forshaga, iar 
la Innsbruck (Austria), EK 
Kitzbuehel a întrecut cu 12—2 
(5—1; 3—0; 4—1) pe Ferencva- 
ros Budapesta.

• Cu prilejul tradiționalului 
•concurs de patinaj viteză re
zervat celor mai buni patina
tori ai orașului Moscova, Ev- 
gheni Grișin a obținut un ex
celent rezultat în proba de 500 
m cu timpul de 42“. El a fost 
urmat în clasament de Ghena- 
die Voronin — 42”3/10 și Sta
nislav Sereghin — 42”5'10. In 
proba de 10 000 m victoria a 
revenit Iui Vladimir Kurov cu 
17’12”. O surpriză a fost înre
gistrată în proba feminină de

decretează:

pentru stabilirea datei alegerii unui deputat

de azi

ART. UNIC. — Alegerea unui deputat pentru Marea Adu
nare Națională, în circumscripția electorală Hațeg, regiunea 
Hunedoara, va avea loc la data de 3 martie 1963.

în Marea Adunare Națională
In vederea alegerii unui deputat pentru Marea Adunare 

Națională, în locul' rămas vacant din circumscripția electorală 
Hațeg, regiunea Hunedoara,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne

La unul din numeroasele carnavaluri ale pionierilor..
Foto : GR. PREPELIȚA

Solemnitatea inmînării
unor ordine ale R. P. Romine

La Palatul Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine a a- 
vut loc, luni dimineață, solem
nitatea inmînării unor ordine 
ale R. P. Romîne.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ștefan Voitec și A- 
vram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Anton

Cuba la București, Manuel 
Yepe Menendez, a rostit o cu- 
vîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

— a păpușarilor. Majorita-

• Echipa ma
ghiară de fotbal 
Vasas Budapesta a 
susținut un nou 
jneci în Costa Rica. 
Fotbaliștii ma
ghiari au întâlnit la

Sun Jose echipa „Alajuela". 
Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 3—1 (2—0).

• Turneul
^er de handbal de la Berlin 
a luat sfîrșit marți seara cu 
victoria echipei masculine a 
Berlinului (R. D. Germană), în
vingătoare cu 5—4 (după pre
lungiri) în meciul decisiv cu 
echipa orașului Copenhaga. Au 
urmat în clasament echipele 
Copenhaga, Leipzig, București 
și Plsen. De remarcat că echi
pa orașului București a învins 
cu 5—1 echipa Berii'i"1’ii și 
cu 7—5 echipa orașului Plsen.

Breitenhofer, membru al Con
siliului de Stat.

Pentru merite deosebite în 
instaurarea și consolidarea re
gimului democrat-popular au 
fost conferite „Ordinul Mun
cii", clasele a II-a și a III-a, și 
Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne”, clasele a 
IV-a și a V-a, unui număr de 
506 de activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
fruntași în muncă, oameni de 
știință și cultură.

Tovarășii Ștefan Voitec și A- 
vram Bunaciu au felicitat căl
duros pe cei decorați în nu
mele C.C. al P.M.R., al Con
siliului de Stat și al guvernu
lui, al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal și 
le-au urat noi succese în ac
tivitatea viitoare.

In numele celor distinși au 
mulțumit tovarășii Ștefan Du- 
duman ‘ 'și Gheorghe Olteanu.

★

același decret al Con
de Stat au mai fost

în intimpmrea 

examenului

t-- onsîătuirea proiesională ă
1 grupei 119 a anului III de la

Institutul de științe econo
mice „V. I. Lenin" din București a 
discutat recent telul în care stu
denții întimpină sesiunea de exa
mene din ianuarie.

Din cei 15 studenți care au par
ticipat la discuții toți au subliniat 
dorința și hotărlrea iermă de a ln- 
tlmpina cu multe succese la Învă
țătură viitoarea sesiune.

Grupa 119 a fost fruntașă in pri
mul an universitar. Acest lucru 
constituie un stimulent In plus pen
tru studenții ei, de a intensifica și 
mai mult pregătirea la învățătură 
în vederea clasării pe un loc cit 
mai bun în întrecerea cu celelalte 
grupe. Cu toate că majoritatea stu
denților stau bine cu pregătirea 
profesională s-au ivit Și unele de
ficiențe. Un număr de zece studentl 
au arătat că întîmpină greutăți în 
asimilarea matematicilor superioa
re și pregătirea lor nu se ridică 
Ia cel mai bun nivel.

A intervenit ajutorul colegial, 
tovărășesc, al colectivului.

Studenți mai bine pregătiți ca 
Rădău Emilian, Danciu Gheorghe, 
lordache Tatiana și Chiran Elena 
s-au oferit să-i ajute pe cei rămași 
în urmă.

Ajutindu-ne unii pe alții In mod 
colegial și tovărășesc, colectivul 
grapei 119 a început recapitularea 
materiei pentru examene.

DRAGAN I. PETRE
student

Alte rezultate mai importan
te: Leipzig-București 5—2; 
Berlin-Leipzig 5—3; Copenha- 
ga-București 7—1; Leipzig-Pl- 
sen 8—4; Copenhaga-Plsen 
11—8.

• Recordmanul mondial la 
săritura în înălțime Valeri 
Brumei se pregătește în vede
rea apropiatelor concursuri in
ternaționale pe teren acoperit. 
Zilele trecute, Brumei a par
ticipat la un concurs al stu
denților desfășurat în manejul 
Universității din Moscova, tre- 
cînd ștacheta înălțată la 2,10 
m. Intr-o declarație făcută co
respondentului agenției TASS, 
Valeri Brumei a spus : „Eu 
cred că în următoarele 5 săp- 
tămîni pînă Ia începerea cam
pionatelor S.U.A. voi atinge o 
formă bună. Sînt hotărît ca la 
campionatele din S.U.A. să-mi 
apăr titlul cucerit în 1961. Do
resc să realizez un rezultat 
foarte bun“.

Președintele
Consiliului de Stat,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prin Buhușul

1 m scris de multe 
j ori despre orașul Bu- 
1 huși, despre Fabrica 

de postav, despre 
i oamenii de azi. Azi 

însă, cînd recitesc 
rîndurile apărute în 

ziar, cu ani în urmă, îmi dau sea
ma ce mari transformări au avut 
loc pe aceste meleaguri.

Am copilărit aici. Adeseori ur
cam în vîrful dealului și priveam 
orașul, fabrica. De sus, se vedea 
bine tîrgul Buhușului cu dughene 
și maghernițe înșirate de la un 
capăt la altul al străzii principale, 
iar fabrica era de fapt niște hale 
mici cu pereții înegriți de fum. 
N-am intrat niciodată în fabrică pe 
vremea aceea dar îmi povesteau 
cei mai bătrîni despre condițiile 
grele de muncă ce existau aici. In- 
notau oamenii prin noroiul curții 
iar în fabrică, nu erau luate nici 
cele mai elementare măsuri pen
tru proiecția muncii. Să facem însă 
și azi o vizită în orașul Buhuși, în- 
cepînd de la gară. O șosea pie
truită urcă în „orașul de sus“ — 
„cel din vale" e acolo unde e fa
brica. /Aai întîi îți spun parcă bun 
venit blocurile noi, becurile de 
neon ce se înșiră pe de o parte și 
alfa a străzii. Șirul blocurilor se 
termină cu noua școală medie, cu 
săli spațioase și cu ferestre largi. 
Aici, lingă monument, te întîmpină 
o clădire impunătoare la care arhi- 
teefii, constructorii, au pus toată 
priceperea lor. E noua casă de 
cultură care a fost dată în folosin
ță în . cinstea celei de a XV-a a- 
niversări a Republicii noastre. De 
aici, coborînd printre brazi și co
paci îți apare în față un nou oraș, 
„cel din vale" care cuprinde co
lonia și bineînțeles, fabrica. Ca
sele de aici sînf mai curînd niște 
vile cochete pierdute printre co
pacii împodobiți de chiciură. Și 
dacă am ajuns aci, să facem o 
scurtă vizită la fabrica de postav. 
Cu greu ți-o măi poți închipui 
cum a fost acum 15 am. Noile sec
ții, filatura de lînă , pieptănată și 
secția de celofibră, dotate cu utilaj 
modern, sîirt în ceea ce privește 
curățenie ca o farmacie. Și cele
lalte secții au devenit de nerecu- 
npscuf. Pretutindeni se, vede grija 
pentru om. Curtea fabricii e asfal
tată în întregime, s-au construit 
grupuri sociale, iar neonul îl 
tîlnești la tot pasul.

Dezvoltarea fabricii în ultimii 
ani poate fi oglindită în cîteva 
fre semnificative. în anul 1962 
s-au produs de 2,5 ori mai multe 
fire și de 2,6 ori mai multe țesături 
decît în anul 1948.

în primul an de la proclamarea 
Republicii a venit în fabrică și 

Ion Maxim. Dorea să devină țe
sător. I s-a îndeplinit visul. Nu 
uită însă că în acești ani, un ajutor 
părintesc a primit din partea lui 
lan Gîscă, muncitor cu multă ex
periență, pentru a pătrunde temei
nic fainele acestei meserii. Acum 
Ion Maxim e ajutor de meșter, iar 
comuniștii l-au primit nu de mult 
în rîndurile lor.

Tocmai voiam să închei aceste 
înduri, cînd am zărit-o pe Maria 
’intilie. l-am solicitat un scurt in- 
erviu.

— Cîți ani ai?
— 15 1 mi-a răspuns ea mîndră.
— Ce ai realizat de cînd ești 

î școala profesională ?
— La învățătură am numai me

dii de 8, 9 și 10. Și nu de mult 
jm fost primită în rîndul ufemiș- 
'ilor.

— In viitor 1
— Vreau să devin o munci- 

'oare cu o înaltă calificare profe
sională, Apoi... am să învăț mai 
departe, să ajung maistru țesător.

Ca Ion Maxim și Maria Pinfile 
sînf nenumărați tineri la Fabrica 
de postav din Buhuși. Toți au 
crescut o dată cu fabrica, în anii 
luminoși ai Republicii.

MIHAI CHIRIAC 
strungar

CINEMATOGRAFE
„POVESTEA ANILOR ÎN

FLĂCĂRAȚI" (film pentru 
ecran panoramic) : patria; SO
ȚUL SOȚIEI SALE : Republi
ca, E. Pavel; MIRAJUL : V. 
Alecsandri, Lumina, Floreasca; 
OMUL DE LÎNGĂ TINE : 
București, Gh. Doja, Alex. Sa- 
hia, G. Coșbuc ; DĂ-I ÎNA
INTE FĂRĂ GRIJĂ rulează 
la cinematograful Magheru. 
V. Roaită, 
înfrățirea 
Februarie, 
lor; CÎND 
MARI : I
MIRACOLUL LUPILOR ru
lează la cinematograful B. 
Delavrancea; TEROARE ÎN 
MUNȚI: Victoria; MOARA 
DIAVOLULUI: Donca Simo, 
Miorița ; LACRIMI TÎRZII : 
Central; POVESTIRI VESE
LE : 13 Septembrie (diminea
ța) ; PREȘEDINTELE —CEN
TRU ÎNAINTAȘ : 13 Septem
brie (după-amiază), Popular; 
PETRE CEL ISTEȚ : Timpuri 
Noi : CÎINELE DIN MLAȘTI
NĂ : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki; OAMENI ȘI 
FIARE: Cultural; ACORD

19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,15 — Știți să desenați? 
„Cu sau fără te rog“ — po
veste pentru copii de Octav 
Pancu-Iași. Desenează Iurie 
Darie. 19,30 — Premieră:
„Viața începe" — film arti
stic primit din partea Studiou
lui Central de Televiziune din

Fabrica de ciment Bicaz
Telefon 222

ANGA]EAZA:
mineri 
energeticieni 
mecanici

Ingineri
— Ingineri
— ingineri
— electricieni cu înaltă calificare pentru stații, motoare 

forță și bobinatori;

Se asigură locuință imediat.
Cererile se vor înainta serviciului personal al între 

prinderii.

Pentru activitate îndelunga
tă, contribuție în dezvoltarea 
științei și merite deosebite în 
dezvoltarea învățământului su
perior, Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Romîne a 
emis un decret prin care se 
conferă titlul de „OM DE 
ȘTIINȚĂ EMERIT AL REPU
BLICII POPULARE ROMÎ
NE” următoarelor cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior : prof. univ. Teodor An- 
gheluță, prof. univ. Vaier Bo- 
loga, prof. univ. Alexandru 
Borza, prof. univ. Ion Goia, 
acad. Arthur Kreindler, acad. 
Gheorghe Ionescu Sisești, acad. 
Octav Mayer, acad. Ștefan Mil- 
cu, acad Alexandru Myller, 
acad. Ștefan S. Nicolau și prof, 
univ. Ovidiu Țino.

Prin alt Decret al Consiliului 
de Stat, pentru merite excep
ționale și realizări deosebite în 
domeniul ocrotirii sănătății oa
menilor muncii, s-a conferit 
titlul de „MEDIC EMERIT AII 
REPUBLICII POPULARE RO
MÎNE”, următorilor medieri 
acad. prof. dr. Aurel Moga, 
prof. dr. Tiberiu Andrasof- 
szki, prof dr. Ludovic Csogor, 
prof. dr. Constantin C. Dimi- 
triu, prof. dr. Mante Dumitres
cu, prof. dr. Ion Făgărășanu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, prof. dr. 
Ștefan Gîrbea, prof. dr.
Mureșan, prof. dr. Constantin 
Nicolau, prof dr. Gheorghe 
Olănescu, prof. dr. Ion Păcu- 
rariu, prof. dr. Alfred Rusescu, 
prof. dr. Tiberiu Spirchez, 
prof. dr. Ion Țuraî, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prof. dr. Marin 
Voiculescu, dr. Leon Bercu, 
dr. Ernest Kahana, dr. Bert
hold Merdler și dr. Octavian 
Nichita.

Ion

(Agerpres)

FINAL : Alex. Popov ; REGĂ
SIREA : Munca ; LA NOAPTE 
VA MURI ORAȘUL : Grivița ; 
O VIAȚĂ : C. David ; VÎRSTA 
DRAGOSTEI : Unirea ; HAM
LET : Flacăra ; CRIMĂ FĂRĂ 
PEDEAPSĂ : rulează la cine
matografele T. Vladimirescu și 
G. Bacovia ; VALS PENTRU

DOMNI ,,N" : rulează la cine
matograful Ilie Pintilie; BAN
DIȚII DIN ORGOLOSO: ru
lează la cinematograful 8 Mai; 
ULTIMA BĂTĂLIE : Olga 
Bancic ; SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTĂ : Luceafă
rul; MAGISTRATUL: Dru
mul Serii. Aurel Vlaicu; O- 
MUL AMFIBIE: rulează la 
cinematograful 30 Decembrie ; 
PEDRO PLEACĂ ÎN SIERRA: 
8 Martie, Libertății.

Moscova. 20,30 — Artiști lirici 
timișoreni în studio : Adriana 
Ciuciu, Illa Cazacu, Marietta 
Grebenișan, Elena Botez, Ele
na Crivăț, Margareta Radules
cu, Mircea Mavrodin, Marius 
Sola, Francisc Kadar, Iuliu 
Mare, Francisc Dinier. Nicolae 
Zaharia, Emil Rotundu, Mir
cea Emandi, Ionel Maier. în 
încheiere : Buletin de știri.



Naniicstari consacrate
aniversării R.P.Romîne
HAVANA 2 (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătoririi zilei de 30 
Decembrie, Mihail Magheru, am
basadorul R. P. Romine la Ha
vana, a vorbit la postul de tele
viziune cuban despre a 15-a ani
versare a proclamării Republicii 
Populare Romine. Au fost pre
zentate apoi la televiziune filme 
românești.

Posturile de radio din Cuba au 
transmis emisiuni speciale consa
crate R- P- Romine. Cu același 
prilej, presa cubană a publicat 
articole despre succesele obținu
te de poporul romîn în construi
rea socialismului.

prezentat în cadrul emisiunii 
din 30 decembrie, la Tokio și 
în studiourile locale, filmele 
romînești „Nuntă în țara Oa
șului” și „Trei jocuri romî- 
nești”.

Tot cu același prilej, ziarele 
„Akahata” și „Asahi Evening 
News" au publicat articole 
semnate de ministrul R.P. Ro
mîne la Tokio, Ion Obradovici.

Ziarul „Japan Times" din 30 
decembrie a publicat textul 
expunerii făcute la conferința 
de presă de Radu Comșa, con
silier al legației R.P. Romîne 
la Tokio.

BAGDAD 2 (Agerpres). — 
La ambasada R. P. Romîne în 
Republica Irak au fost organi
zate, cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării R. P. 
Romîne, două gale de filme ro- 
rhînești. Au participat membri 
ai guvernului irakian și alte 
persoane oficiale, oameni de 
cultură, ziariști, precum și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Bagdad.

Ziarele irakiene au publicat 
mai multe articole, însoțite de 
fotografii înfățișînd aspecte 
din Romînia,

TOKIO 1 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Romîne, televiziunea 
centrală japoneză N. H. K. a

ROMA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării R. P. Romîne, le
gația R. P. Romîne în Italia a 
organizat o gală de filme romî- 
nești, la care au luat parte repre
zentanți ai vieții publice din ca
pitala Italiei, precum și membri 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Roma.

Postul de radio Roma a trans
mis la 30 decembrie 1962 un pro
gram de muzică romînească, cu- 
prinzînd lucrări de George Enes- 
cu și Paul Constantinescu. De a- 
semenea, postul de radio a trans
mis o relatare asupra realizărilor 
obținute de R. P. Romînă în cei 
15 ani de la proclamarea repu
blicii.

CUBA: Sărbătorirea
aniversării victoriei

revoluției

Capitala U.R.S.S, se îmbogățește necontenit cu noi și noi lodte 
pentru oamenii muncii, lată, în fotografia noastră unul din-”le 

cartiere ale Moscovei : magistrala din fața barierei Kalugr

Foto : TASS MOSCA

HAVANA 2 (Agerpres). — 
La 2 ianuarie Insula Libertă
ții a sărbătorit împlinirea a 4 
ani de la victoria revoluției 
cubane.

La Havana, în Piața Revolu
ției „Jose Marti", a avut loc o 
paradă militară și o grandioa
să manifestație populară. Pri
mul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, a rostit o amplă 
vîntare.

Situația din Congo
• Suspendarea lucrărilor parlamentului

• Lupte grele intre forțele O. N. U. 
și mercenarii

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres). — Intr-o cuvintare ra
diodifuzată, primul ministru 
congolez Adoula, a anunțat că 
printr-un decret al președin
telui Kasavubu, lucrările par
lamentului au fost suspendate 
Pe timp de trei luni. Această 
hotărîre echivalează de fapt 
cu dizolvarea forului legislativ 
suprem al Republicii Congo. 
Această măsură, care reamin
tește situația din 1960 cînd a 
fost răsturnat guvernul legal 
al lui Patrice Lumumba și di
zolvat în mod ilegal parla
mentul urmărește înlăturarea 
opoziției care s-a creat în 
parlament față de politica 
guvernului Adoula. Această o- 
poziție s-a manifestat cu deo
sebită vigoare in ultima 
vreme.Este semnificativ că dizol
varea parlamentului are loc la 
puțină vreme după vizita în 
Congo a misiunii militare a- 
mericane, vizită care a mar
cat intensificarea intervenției 
americane în această țară.

★

EL/SABETHV/LLE 
prei). • . .

Reducere de prețuri 
in R. P. Ungară

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția M.T.I., conform unei hotă- 
rîri adoptate de guvernul R.P. 
Ungare, începînd de la data 
de 1 ianuarie 1963 s-au redus 
prețurile lâ o serie de pro
duse, printre care motociclete, 
pick-upuri, mașini de cusut, 
ciorapi de damă, lenjerie băr
bătească. Vor fi reduse, de a- 
semenea, progresiv pînă la 
sfîrșitul anului taxele de în
treținere a imobilelor.

Această reducere a prețuri
lor va permite ca populația să 
realizeze în cursul anului 1963 
o economie de peste 300 mi
lioane forinți.

-------©-------

lui Chombe

2 (Ager-
— Agențiile occidentale

de presă relatează că mercenarii 
lui Chombe au inceput o acțiune 
de distrugere a principalelor edi
ficii din Katanga. Aceasta mar
chează, după cum subliniază un 
comunicat oficial al „guvernului” 
katanghez, începutul aplicării 
tacticii anunțate recent de Chom
be a „pămîntului pîrjolit”. Ban
dele de mercenari au aruncat în 
aer cîteva poduri, printre care 
podul de la Libislak, la frontiera 
dintre Katanga și Kasai. Legă
turile pe calea ferată dintre Ka
tanga și restul Congoului au fost 
astfel întrerupte. în comunicatul 
amintit se spune că „guvernul 
katanghez are în vedere și alte 
măsuri menite să paralizeze com
plet economia țării”, în cazul în 
care forțele O.N.U. își vor con
tinua ofensiva. ______

în același timp agenția Reuter 
relatează că, continuîndu-și îna
intarea sub focul artileriei katan- 
gheze pe șoseaua Elisabethville— 
Jadotville, primele unități ale 
forțelor O.N.U. au forțat fluviul 
Lufira și au atins cartierele su
dice ale Jadotville-ului. Potrivit 
ultimelor știri, forțele O.N.U. au 

încercuit

Provocări 
ale elementelor 

fasciste din Berlinul 
occidental

BERLIN 2 (Agerpres). — După 
cum relatează A.D.N., într_un 
comunicat al Ministerului Apără
rii al R. D. Germane se anunță 
că în dimineața zilei de 1 ianua
rie poliția diu Berlinul occiden
tal a recurs Ia o nouă provocare, 
atacind pe grănicerii R. D. Ger
mane care își făceau serviciul 
obișnuit de apărare a frontierei 
cu Berlinul occidental. In cursul 
atacului a fost rănit subofițerul 
Joachim Maschel, care a fost 
transportat la spital.

In zilele de 28 și 31 decembrie 
elemente fasciste din Berlinul oc- 
gH^ntal.aujpă t n;n - pe. teritoriul 
capitalei R. D. Germane, provo- 
cînd explozii în diferite puncte 
ale orașului.

în comunicatul Ministerului 
Apărării al R. D. Germane se 
subliniază că întreaga răspundere 
pentru aceste acte agresive îm
potriva R. D. Germane o poartă 
autoritățile Berlinului occidental 
și Senatului vest-berlinez

Mesajul adresat poporului soviic
cu prilejul Anului Nou

de C.C. a! P.C.U.S., Prezidiul Sovietului *'em

și Consiliul de Miniștri al U. R. S. S

unei catastrofe nonucleare 
mondiale”.

„Oamenii d.1 jntregul 
glob s-au convmca ° dată 
că puternicul ' al socialis
mului este în e ™ bareze 
calea războiul „ .

în mesaj si,• ’”n anul 
care începe, Comunist 
și Comitetul Central leni
nist, guvernvietlc’,toți oa~ 
menii sovie vor. tepta Și 
mai activ'1’}1 ^aducerea 
în viață a de
coexistent1™’ Pentru în
tărirea un. stateîor socia
liste, a îl1 m}?can mun
citorești nuniste interna
ționale”. x .

Totodc ara*a tn mesaj, poporul^. va- sta ™ vi
gilență str<}]a. securității 
patriei ^^tice. „Dispu
nem dtte cele necesare 
pentrularea.oricărui a- 
aresor,ru aPararea noa
stră tuturor Prietenilor 
noștr^°triva “tentatelor 
răzb<^in Partea maniaci
lorjj. m se menționează în 
mesPorul sovietic pășeș
te A calea Progresului 
istcă'1’ la umăr cu cetă- 
țe^lor comunității socia- 
Hs popoarele tinerelor 
stie au scuturat lanțurile 
c<:ste, cu cei care mai 
sf>oiți să ducă încă o 
încordată pentru inde
xa națională, cu toți oa. 
fiuncii de pe glob, 
prilejul Noului An adre- 
i fierbinte salut și cele 
ne urări popoarelor fră- 
in țările socialiste, oa- 
•r muncii din întreaga 
— se spune în mesaj.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat poporului 
sovietic un mesaj de Anul 
Nou, în care se subliniază că 
„poporul sovietic înaintează 
cu fermitate pe calea leninistă 
spre viitorul său luminos — 
comunismul.

„Ne despărțim de anul 1962 
cu sentimente bune”, se spune 
în mesaj. în cel de-al patrulea 
an al septenalului, industria 
sovietică a produs mai mult 
decît în toți anii cincinalelor 
antebelice. Oamenii muncii 
din agricultură au recoltat a- 
proximativ 9 miliarde puduri 
de cereale.

Anul care a trecut s-a ca
racterizat prin glorioase reali
zări ale științei, tehnicii și cul
turii.

Munca pentru binele patriei, 
pentru victoria comunismului 
va fi răsplătită însutit. Milioa
ne de oameni sovietici vor în- 
tîmpina Noul An în aparta
mente noi.

In mesaj se subliniază că în 
anul care a trecut forțele pă
cii și rațiunii și-au demonstrat 
din nou puterea. „în zilele cri
zei primejdioase din regiunea 
Mării Caraibilor ele au dat o 
lovitură forțelor nesăbuinței și 
ale războiului. Politica externă 
de pace a Uniunii Sovietice, 
sprijinită de celelalte state so
cialiste, de toate popoarele, 
hotărîrea fermă a eroicului 
popor cuban de a apăra inde
pendența și libertatea țării 
sale au preîntîmpinat primej
dia nemijlocită a izbucnirii

Guvernul sovietic este gata să înceteze 
toate experiențele cu arma nucleară

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările ziarului „Daily Express'*
) In prezent obținerea unui a- 
, cord internațional cu privire la
i interzicerea pentru totdeauna
i a tuturor experiențelor cu ar

ma nucleară, fără excepție, 
„este împiedicată de obiecțiile 
Angliei și S.U.A. în problema 
experiențelor subterane cu ar
ma nucleară".

Uniunea Sovietică este gata 
să adauge la sistemele națio
nale de detectare și alte meto
de, între altele, instalarea unui 
număr corespunzător de stații 
seismice automate. „Noi, a de
clarat N. S. Hrușciov, conside
răm că în prezent trebuie să 
fie înlăturate toate obiecțiile 
puterilor occidentale împotriva 
semnării unui acord".

In legătură cu actuala situa
ție anormală din Berlinul occi
dental și cu privire la evolu
ția evenimentelor în R. F. Ger
mană, Hrușciov a spus că 
„temeiurile de neliniște sînt 
mai mult decît suficiente".

In Berlinul occidental sînt 
provocate explozii, dar „fitilul 
este aprins la Bonn", a spus 
N. S. Hrușciov.

Ne-am apropiat foarte mult 
de desăvîrșirea reglementării 
pașnice a problemei germane și 
trebuie să facem ultimele e- 
forturi, a declarat N. S. Hruș
ciov. „Datoria tuturor statelor 
din Est și din Vest este să ba
reze evoluția periculoasă din 
centrul Europei, dacă nu do
resc ca ieșind din periculoasa 
criză din Marea Caraibilor să 
intre în altă criză și mai 
groaznică, și mai greu de în
lăturat".

Guvernul sovietic propune ca 
principala problemă litigioasă 
care a mai rămas, problema 
trupelor din Berlinul occiden
tal, să fie rezolvată printr-un 
compromis, a subliniat N. S. 
Hrușciov. „Guvernul U.R.S.S. 
propune ca trupele aflate în 
Berlinul occidental să nu fie 
ale țărilor N.A.T.O., ca steagul 
N.A.T.O. din Berlinul occiden
tal să fie înlocuit cu steaful 
Organizației Națiunilor "Uni
te și ca O.N.U. să-și asume aici 
angajamente și funcții interna
ționale bine stabilite".

Șeful 'guvernului Sovietic 
și-a exprimat convingerea că 
criza din Marea Caraibilor „va 
influența profund relațiile in
ternaționale".

„In cazul de față pericolul a 
fost înlăturat pe calea compro
misului, după principiul „con
cesie pentru concesie" și nu 
după cum îndemnau unii con
ducători din Occident, „spadă 
contra spadă".

N. S. Hrușciov a declarat: 
„Trebuie să punem un fund; 
ment mai trainic și mai de n; 
dejde coexistenței pașnice ca 
nu poate să nu fie îndelung 
tă“. El a subliniat că exi: 
desigur contradicții de ordin 
deologic. „Fie însă ca prob 
ma, care anume orînduire

MOSCOVA 31 (Agerpres.) 
TASS. In ajunul anului nou, 
N. S. Hrușciov a răspuns la 
întrebările puse de redacția 
ziarului englez „Daily Ex
press" cu privire la situația 
internațională.

„In anul care vine, Uniunea 
Sovietică va continua cu și mai 
multă perseverență lupta pen
tru adevărata rezolvare a pro
blemei dezarmării", a declarat 
N. S. Hrușciov. El a subliniat 
din nou că „fără dezarmarea 
generală și totală nu se poate 
conta pe o asigurare a unei 
păci trainice pe pămînt". Po
poarele înseși trebuie să-și în
cordeze toate eforturile pentru 
ca tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală să 
devină o realitate în viitorul 
cel mai apropiat.

„Amintiți-vă de Hiroșima ! 
Amintiți-vă de criza din Ma
rea Caraibilor cînd un grup de 
politicieni, cu tendințele cele 
mai agresive, din lagărul impe
rialismului, erau pe punctul să 
provoace un război mondial 
termonuclear 1"

A apăra lumea de forțele de
mente prin scutul dezarmării 
— iată sarcina cea mai impor
tantă și mai urgentă, a subli
niat N. S. Hrușciov.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a declarat 
că guvernul sovietic este gata 
ca începînd de la 1 ianuarie 
1963 să înceteze toate experien
țele cu arma nucleară, dacă și 
puterile nucleare din Occident 
vor avea o atitudine asemănă
toare față de apelul O.N.U.

„Situația la tratativele de Ia 
Geneva este cît se poate de 
nesatisfăcătoare", a spus N. S. 
Hrușciov, remareînd: „S-ar 
părea că și Comitetul celor 18 
state se transformă într-un 
club de discuții".

cială este mai bună, al cui 
sistem este mai viabil, să fie 
rezolvată prin întrecerea eco
nomică pașnică, în condițiile 
respectării drepturilor suvera
ne ale tuturor popoarelor. Ce
lălalt mod de a acționa — răz
boiul termonuclear — trebuie 
să fie exclus".

Șeful guvernului sovietic a 
răspuns negativ la întrebarea 
dacă el consideră posibil sau 
de dorit ca cele două mari pu
teri să aibă un rol dominant 
în întreaga lume. El a decla
rat: „Consider că acest lucru 
nu este nici posibil, nici de do
rit. Nici Uniunea Sovietică, nici 
S.U.A. nu trebuie să „domine" 
lumea. Timpul „dominației" u- 
nor state asupra altora a tre
cut și nu se mai poate în
toarce".

„In prezent este mai Impor
tantă ca oricînd contribuția 
fiecărui stat, mare sau mic, 
la eforturile comune în ve
derea asigurării unei păci trai
nice".

Totodată, N. S. Hrușciov 
spus că Uniunii Sovietice ș 
S.U.A., datorită unei serii d 
cauze. Ie revine o răspunde; 
deosebită----h ’ " ' ’ '
cii gene 
ne pron 
tarea un 
este pos 
JJJLS.S. 
Americi

„Sînt; 
cu Mar 
tuirea c 
tate cu ; 
păcii", s 
referind! 
lațiilor s 
dori să < 
care este 
mari pute 
nerea ce 
reacționar- 
duiesc să 
războiului

Șeful gu 
apreciat ] 
comerțului 
considerat 
merțul într 
bază pentri 
țiilor politi 
ele, iar ace 
rificat de-a 

Apreciind 
tru anul 19 
a declarat: .,, 
va fi un an < 
nice a omeni 
grese esențis 
tarea proble 
nale actuale 
încordării in 

Sînt ferm convins că anul 
1963 va fi, de asemenea, un an ............

SCHIMB DE MJE INTRE N. S. HRUȘCIOV,

StA‘
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STEAGUL INDONEZIAN

IRIAHULUI DE VEST

Agenția China

ȘTIRL» SCURTE Ș'

YORK. — Un incert- 
izbucnit la 1 ianuarie

ocupă acest post 
cadrul N.A.T.O.

<Ze case. Din cartierele învecir 
cu locul sinistrului au fost < 
cuați peste 2 000 de oameni, 
gențiile de presă americane an 
ță că acest incendiu a fost 
mai puternic din întreaga iști 
a orașului.

HOLLANDIA 1 
— Luni a avut loc

0 NEW YORK. — Potrivit ds 
telor Biroului de recensămînt, 1 
31 decembrie 1962 populația Sta 
telor Unite a fost de 188 045 00' 
oameni.

A apărui o nouă
„Giocondă”...

care sub acoperirea mașinilor blin
date au încercat să pătrundă pe 
teritoriul Yemenului din Nagran 
(Arabia Saudită). Mercenarii înar
mați cu tunuri și cu artilerie anti
aeriană au fost nevoiți să se re
tragă.

• PARIS. — Generalul ameri
can L. Lemnitzer, a preluat Ia 2 
ianuarie postul de comandant su
prem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. din Europa, în locul ge
neralului Norstad care a demi
sionat.

Generalul Lemnitzer este unul 
din fondatorii blocului militar al 
Atlanticului de nord, iar în tre
cut participant activ la agresiu
nea S.U.A. în Coreea.

Lemnitzer este al 5-lea general 
american care 
important din • NEW

diu care a ____ ___. _________
la Philadelphia a mistuit un de
pozit cu nouă etaje, precum și 28

0 PARIS. — Potrivit relatări 
ziarului „Combat", din cauza 
rurilor și a accidentelor provoc 
de formarea poleiului pe autostri 
în ultimele zece zile ale lunii < 
cembrie în Franța și-au găsit mo 
tea aproape 500 de oameni.

„Giocondei" pe care o

0 DJAKARTA. — în preajma 
Anului nou vulcanul Gamalama, de 
pe insula Ternate din Indonezia de 
Răsărit, a început să erupă provo- 
cînd importante pagube. Potrivit 
postului de radio Djakarta cinci 
persoane și-au pierdut viața, două 
au dispărut, iar trei au fost grav 
rănite. Unități ale armatei indone
ziene au întreprins operațiuni de 
salvare evacuind de pe insulă 3 000 
de persoane.

0 PARIS. — După cum relatează 
agenția France Presse Raymond 
Hekking un colecționar din Nisa, 
pretinde că se află în posesia sin
gurului tablou adevărat al „Giocon- 
dei“ lui Leonardo da Vinci. Ta
bloul de Ia Luvru, actualmente 
expus în Statele Unite, ar fi, po
trivit spuselor lui Hekking, o copie 
după tabloul care se află în pose
sia sa. Hekking a cumpărat acest 
tablou cu opt ani în urmă de la 
un anticar din Magagnosc în apro
piere de Grasse.

Hekking pretinde, de asemenea, 
că mai mulți experți, printre care 
și cunoscutul profesor italian Gior
gio Nicodemi, ar fi confirmat au
tenticitatea 
posedă el.

0 PEKIN.
nouă anunță că răspunzînd in-

mulți ani, a declarat el 
dut prietenia unor țăt 
Sprijinim puterile de < 
loc să fim de partea s 
țești care luptă pentrtț

„Marte 1" își i 
drumul

monopolurile nord americane 
împotriva bazelor militare 

S.U.A.

Aspect de la o demonstrare a 
tinerilor din Caracas împotriva je
fuirii bogățiilor Venezuelei de către

MOSCOVA 2 (Agerpres). -fj.e. ,ÎPJP*le 
La 2 ianuarie ziarul „Izvestia"®11^!”1 a?teaPta din par- 
a publicat textele mesajuli,noa®tra energice a-
de Anul nou adresat de Niku ta ®cap rezolvarea pro- 
Hrușciov și Leonid Brejnev 1”® C^e lmplica
John F. Kennedy, precum de lzbucnire a unor
textul mesajului de răspu. cri^® ” ve^erea asiguram 
adresat conducătorilor so^Ă naqn^„-trainiCe pentru 0 
tici de către președin^. ,pa?nica„ munca con- 
c -jj A uctiva pe pămint. Ele doresc

In mesajul conducător Poul an sa devinăiun „an de 
sovietici se spune că „• J. spre blnp m relațiile 
1962 a fost martorul unor noastre> un an de
nimente a căror evoluție h^r"-%PentrU,. în.saT
a putut fi preîntîmpinată ('lto?lrea hotarita a situației 
rită faptului că cele două iternaționale în interesul în- 
au dat dovadă de o abaregii omeniri".
lucidă și au acceptat un jn mesajul său de Anul nou, 
P AMăz'i - se spune îradresat Iui Nikita Hru?ciov și

crete și cerneală simpatică, banc
note false ale R. P. Chineze, pre
cum și alte mijloace de spionaj 
și diversiune.

(Agerpres). _ 
în capitala S 

Irianului de vest — Hollandia, 
ceremonia înălțării steagului 
indonezian alături de steagul 
O.N.U. Steagul olandez a fost 
coborît. Acest act solemn mar
chează începutul acțiunii de

IN. S. Hrușciov
l-a primit pe John Gollan

0 MOSCOVA. După cum a- 
S nuntă TASS la 2 ianuarie

Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 

| pe John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist 

8 din Marea Britan ie. Cu acest 
■ prilej au fost discutate proble-■* -------—

6 
B
I

&1&CLZCL inuepuvub —
preluare a administrației Iria- |

■'I
I
8
i
I
I
n

nuliii de vest de către autori
tățile indoneziene, acțiune 
care, potrivit acordurilor în
cheiate în urmă cu cîteva luni 
sub egida O.N.U., va fi desă
vârșită la 1 mai 1963.

La ceremonie au luat parte 
administratorul O.N.U. pentru 
Irianul de vest, D. Abdoh, și 
alți reprezentanți ai O.N.U., 
precum și numeroase persona
lități indoneziene.

me care interesează cele două 
partide frățești.

PEKIN 2 (Agerpres). — După 
cum anunță China Nouă Minis
terul Securității Publice al R. P. 
Chineze a dat publicității un co
municat în care arată că în in
tervalul octombrie—decembrie
1962 organele și trupele secu
rității publice, detașamentele de 
grăniceri și de miliție, cu colabo
rarea activă a păturilor largi ale 
populației, au lichidat complet 
nouă grupuri de agenți america- 
no-ciankaișiști, debarcați în re
giunile de litoral ale provinciei 
Guandun. Au fost uciși sau cap- 

I tnrați 172 agenți înarmați, au 
I fost scufundate trei șalupe cu 
. motor la bordul cărora sosiseră 
I agenții, au fost capturate posturi 

de radio și revolvere fără zgomot 
I de fabricație americană, mitra- 
1 Here, carabine, o mare cantitate 
• dr dinamită și muniții, cifruri se-

0 MOSCOVA. — Ziarul „Izves
tia" a publicat sub semnătura 
acad. Anatoli Blagonravov un arti
col intitulat „Un an al erei cos
mice", în care arată că anul 1962 
a fost un an de pregătiri pentru 
zboruri de lungă durată și la dis
tanțe mari în Cosmos. Performan- 
ța cea mai remarcabilă din tot 
anul a fost zborul în grup al lui 
Andrian Nikolaev și Pavel Po
povich Din punctul de vedere al 
medicinei zborul omului spre Lună 
este deja posibil. Sub raportul du
ratei, el va necesita aproximativ 
atit timp cît a durat zborul pe or
bită al lui Andrian Nikolaev.

Referindu-se la explorările cos
mice pe 1963, acad. Blagonravov 
informează că în primul rînd va Ii 
încheiată prelucrarea rezultatelor 
obținute în 1962 și vor fi desprinse 
concluzii științifice. Și, desigur, 
arată el, vom continua cercetarea 
Lunii, a planetelor și a condițiilor 
existente în spațiul cosmic.

0 ISTANBUL. — La ședința 
Comisiei bugetare a Medjlisului 
turc cu prilejul discutării noului 
buget al Ministerului Afacerilor 
Externe, senatorul independent 
Agîrnaslî a criticat politica ex
ternă a Turciei. Din cauza „poli
ticii greșite promovată timp de

0 MOSCOVA. —. 
iul 26 decembrie 
nuarie 1963 s-auja 
nou legături radița 
automată „Mart^. 
bordul stației s-aită 
formații telemetiu. 
s au efectuat mi 
pra traiectoriei. jraLa 2 ianuar. 
Moscovei) stația^;, 
loarele coorclon _
ce : ascensiun<atțe 
6h27’, declinalnța 
52’. La această); de 
stație} de la P 
24 227 000 km.

rance
© MANILLA.,ii șo- 

Presse relateazq zjua 
fer din Manilla „Noii 
de Anul nou fcclarat 
născuți sînt săaștere. 
medicul care

radio
• SANAA, arie că 

Sanaa a anuftliat un 
avioane ale Jrcenari, 
mare detașa?

Leonid Brejnev, John F. Ken
nedy, președintele S.U.A., scrie: 

„Poporul american așteaptă 
anul care vine cu cea mai pro
fundă dorință ca să fie realizat 
un progres în cauza păcii. Din 
partea noastră vă încredințez 
că nu va fi omis nici un pri
lej pentru a se contribui la 
pacea generală și la înțelegerea 
între toate popoarele".

*
In același număr „Izvestia" 

a publicat textele mesajului a- 
dresat de Nikita Hrușciov, șe
ful guvernului sovietic, lui Ha
rold Macmillan, primul minis
tru al Marii Britanii, și mesa
jului de răspuns al lui H. Mac
millan.

vitației lui Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și a lui Cen I, locții
tor al premierului Consiliului 
de Stat și ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, la 2 
ianuarie a sosit la Pekin Su- 
bandrio, locțiitor al ministrului 
prim și ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei.

® LONDRA. — 'Agenția Frai 
Presse relatează că un grup de si 
cialiști englezi analizînd cu aiu. 
rul razelor X un tablou de Ha 
Holbein, au descoperit sub stra. 
de pictură existenta unei schițe 
creion de același Holbein.

Schița, care este un studiu pe 
tru celebrul tablou al lui Holbe 
,,Henry VIII și bărbier iC, a io: 
după toate probabilitățile. lipită i 
piază de către artistul insuși, 
acoperită mai tîrzia cu pictură. 1 
ceastă schiță, adaugă agenția cili 
tă, va ii expusă intre 11 ianuar. 
si 10 martie Ia Galeria national 
de portrete din Londra.

RWCTTTT^^rkATlA: Bucul “SCÎnteii“ TeL 17'6010’ Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii".


