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Guvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

rostită Sa posturile de radio și televiziune

; cu prilejul Anului Nou A

)ragi tovarăși și prieteni,
’eäte cîteva minute Anul Nou ne va trece pragul, 
uniți, alături de cei dragi, în mijlocul familiilor, 
elenilor, tovarășilor de muncă, întîmpinăm anul 
'4 cu bucurie și voie bună.
n anul de care ne despărțim, poporul nostru a do- 
dit noi succese remarcabile în toate domeniile 
istrucției socialiste. Lucrările Marii Adunări Na- 
rale v-au adus la cunoștință rezultatele însemnate 
inute în realizarea și depășirea planului de stat, 
creșterea producției industriale și agricole, în ridi
ca nivelului de trai al oamenilor muncii. Noi uzine 
[ate modern au intrat în funcțiune. Fonduri impor
te au fost cheltuite pentru dezvoltarea bazei ma- 
iale a agriculturii socialiste, s-au construit noi car
re de locuințe, spitale, școli și alte instituții de 
tură. Republica noastră populară oferă tabloul unei 
i cu o economie viguroasă, în plin avînt.
.coțînd în evidență succesele, noi sîntem, totodată, 
iștienți de greutățile ce mai trebuie învinse într-un 
tor sau altul al activității noastre. Construim doar 
Societate nouă. Punem o temelie trainică făuririi 
lăstarii celor mulți. Orice om cinstit, de bună cre- 
ță care știe de unde am pornit, ce am realizat, spre 
culmi luminoase pășim, este însuflețit de dorința 
a depune eforturi neobosite și perseverente pentru 
i aduce din plin contribuția la înfăptuirea obiecti- 
or mărețe ale socialismului.
Lvem convingerea că în anul 1964, în care vom săr
uri 20 de ani de la eliberarea patriei, noi victorii 
construcției socialiste vor face țara mai prosperă, 

ța fiecărui om al muncii tot mai bună și mai în- 
itulată.
’n.viața internațională, anul de care ne despărțim a

marcat importante succese pentru forțele păcii și so
cialismului.

Ceea ce a caracterizat în ansamblu acest an a fost 
afirmarea mai puternică a principiilor coexistenței paș
nice între statele cu orînduiri sociale deosebite, crearea 
unui climat mai favorabil destinderii internaționale și 
promovării unor relații multilaterale între toate țările.

Republica Populară Romînă, ca și celelalte state so
cialiste și alte state iubitoare de pace, militează pen
tru înfăptuirea unor noi pași în această direcție pe 
arena internațională.

Țările socialiste formează o mare familie, însuflețită 
de cele mai înalte idealuri pe care le-a cunoscut ome
nirea. In vremea noastră, sistemul mondial socialist 
joacă un rol hotărîtor în apărarea păcii și în întreaga 
dezvoltare a societății omenești. Superioritatea cres- 
cîndă a forțelor păcii și progresului constituie trăsă
tura caracteristică fundamentală a relațiilor interna
ționale în epoca noastră.

Dragi tovarăși și prieteni,
în numele Comitetului Central al Partidului Mun

citoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului 
Republicii Populare Romîne, adresez eroicei clase 
muncitoare, vrednicei noastre țărănimi, inginerilor din 
fabrici, uzine sau unități agricole, oamenilor de știință, 
artă și cultură, femeilor, tineretului și copiilor, între
gului nostru popor cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul Anului Nou !

Tuturor vă doresc spor la muncă, un an bun, sănă
tate și fericire !

Vă propun ca acum, în clipa cînd se vestește Anul 
Nou, să închinăm paharul pentru propășirea scumpei 
noastre patrii, pentru pace în lume !

Iubiți tovarăși și prieteni, la mulți ani !

Printre meșterii laminatori
Veselia și buna dispoziție au ca

racterizat sărbătorirea revelionului 
la uzinele „Republica“ . din Bucu
rești. In holul clubului,' împodobit 
cu crengi de brad și ghirlande co
lorate, feeric luminat,'' laminoriștii 
au luat loc la mese împreună cu 
familiile lor. Se aud tradiționalele 
urări „La mulți ani“, „Noroc și să
nătate“ !

Laminoriștii bucureșteni au de ce 
să fie veseli : întâmpină pentru a 
doua oară anul 1964. Primul „reve
lion" — în producție —■ l-au serbat 
la 14 decembrie, cînd uzina lor a 
îndeplinit planul anual. Ei au oferit 
patriei în dar 5 500 tone de produse 
finite peste plan, economii la prețul 
de cost de peste 5 500 000 lei. Iar a- 
cest sentiment al datoriei împlinite 
îi face să petreacă și să se veseleas
că din toată inima.

In preajma orei 0, rumoarea pe
trecerii se potolește. Cuvîntarea ros
tită de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
e ascultată de toți, la radio, cu deo
sebită luare aminte. In cuvintele 
care evocă realizările anului încheiat 
și deschid perspectiva victoriilor vii
toare ei își văd exprimate propriile 
succese în muncă și năzuinți.

Se toastează pentru noi succese în 
muncă sub conducerea partidului, 
pentru patria noastră, pentru pace în 
lume, pentru fericirea celor dragi.

Tovarășii din conducerea uzinei trec 
pe la toate mesele. Urmează dansul 
și, bineînțeles, nelipsita „Periniță".

In cursul petrecerii, printre cei 
prezenți, facem cunoștință cu cîțiva 
din oamenii cei mai destoinici, pe 
care „Plugușorul“ — publicat în ga
zeta uzinei — îi numește „Meșteri 
mari laminatori / Neîntrecuți fău
ritori“: inginerul Gheorghe Bucu- 
rei, șef de schimb la laminorul de 
6 țoii, laminatorul Constantin Bă
lan, lăcătușul Virgil Cociorhan, 
maistrul Puiu Stănescu și mulți alții.

— Care e realizarea dumneavoas
tră mai de seamă pe ’63 ?

Răspunsuri dintre cele mai di
verse: o inovație aplicată cu succes, 
dobîndirea titlului de evidențiat, 
media „9“ obținută la școala de 
maiștri, mutarea într-o casă nouă. 
Răspunsuri care fixează ceva din 
profilul unui an bogat în realizări.

— Iar pe 1964?
— Poftiți la revelionul nostru 

viitor!

In întîmpinarea
Ca totdeauna, oaspeții din seara 

aceasta ai casei raionale de cul
tură din raionul 30 Decembrie sînt 
tineri. Vîrstele — între 16 și 28 de 
ani. Dar cel mai tînăr dintre ei n-a 
sosit încă... Este 1964, care se apropie 
cu fiecare minut.

In ritmul imprimat de orchestra 
instalată pe scena sălii de marmo
ră, la „umbra“ unui brad scînteind 
de lumini, globuri colorate și be
teală, tineretul petrece. S-au în- 
tîlnit aici muncitori, ingineri, teh
nicieni, elevi din ultimele clase ale 
școlilor medii.

Ora 12. Se ridică paharele și clin
chetul lor acompaniază felicitările, 
cele mai calde urări, încrucișate 
peste mese.

— Spor la muncă !
— Succese la învățătură !
— Noroc, fericire ! La mulți 

ani !
Bine dispuși cu toții. Ei știu 'că fac 

parte din schimbul de mîine, căruia 
îi sînt deschise la noi cele mai largi 
perspective.

celui mai tînâr
La mesele lungi se încheagă dis

cuții, se leagă prietenii pe care 
seara aceasta le pecetluiește cu 
amintiri durabile.

In sala străjuită de coloane aurii
— între care, ici și colo, pereții sînt 
împodobiți cu figurine de carnaval
— dansul continuă cu antren. Nu-1 
întrerup decît aparițiile — mult a- 
plaudate — ale artiștilor, concursul 
epigramelor-țepușe, jocurile distrac
tive, în care fantezia tinerească își 
aduce cu dărnicie contribuția. 
O sută de perechi se caută in 
sală : băieții poartă numele unor 
țări, iar fetele — numele capitalelor 
respective. Cunoștințele de geografie 
sînt puse la încercare și îi ajută pe 
parteneri să se găsească, pentru a 
participa apoi la un concurs de dans 
ai cărui cîștigători primesc premii.

Serbarea se termină abia în zori. 
Sfîrșitul ei revarsă pe străzile tăcute 
din jurul casei de cultură voioșia 
noilor prieteni. Și tinerețea anului 
merge în pas cu tinerețea lor.

Primirea la Consiliul de Stat
I

șefilor misiunilor diplomatice din R. P. Romînă
^reședințele Consiliului de Stat

R. P. Romîne, Gheorghe 
.eorghiu-Dej, împreună cu pre- 
lintnlo Conciliului d» Miniștri. 
I Gheorghe Maurer, au primit 
rți la amiază, la Palatul Consi- 
lui de Stat, pe șefii misiunilor di- 
matice acreditați în R. P. Romî- 
Au participat Grigore Geamănu, 

:retarul Consiliului de Stat, și 
orge Macovescu, adjunct al mi- 
trului afacerilor externe.
tu prezentat felicitări Consiliului 
Stat și guvernului, tovarășului 

leorghe Gheorghiu-Dej personal, 
ocazia celei de-a 16-a aniversări 

proclamării R. P. Romîne și cu 
dejul Anului Nou și urări de 
psperitate poporului romîn, amba- 
rii: R. P. Chineze — Șiu Gien- 
o, decanul corpului diplomatic, 
5.F. Iugoslavia — Arso Milato- 
:i, R. S. Cehoslovace — Jaroslav 
kora, Uniunii Sovietice — I. K. 
galin, R. P. Albania — Răpi Gjer- 
ïni, Indoneziei — Sukrisno, Cubei 
Manuel lYepe Menéndez, R. P. 

igare — Jenö Kuti, Turciei — Sem- 
ttin Arif Mardin, R.P.D. Coreene
Giăn Du Hoan, Elveției — Emile 

sang, R. D. Germane — Anton 
îh, R. P. Polone — Wieslaw 
bierajski, Finlandei — Martti
Salomies, Indiei — K.R.F. Khil- 

ini, R. P. Mongole — Togoociin 
tienden, Austriei — Paul Wetzler,

P. Bulgaria — Gheorghi. Bogda- 
)v, Republicii Arabe Unite — Mo- 
imed Fahmy Hamad, Franței — 
erre Paul Bouffanais; miniștrii: 
aliei—Alberto Paveri Fontana, Ma- 
l Britanii — James Dalton Murray, 
ațelor Unite ale Americli — Wi- 
am A. Crawford; Statelor Unite ale

Braziliei — Carlos Jacyntho de 
Barros; însărclnațil cu afaceri ad- 
interim ai: Argentinei — Enrique 
J. B. Challlon, Danemarcei — W, 
Winther Schmidt, Uruguayului, — 
J. P. Bastarrica, Israelului — Israel 
Haviv, Suediei — Sture Johanson, 
R. D. Vietnam — Le Van Chat, 
Ghanei — I. D. Dickson, Belgiei — 
Piet Maddens, Greciei — Euripide 
P. Kerklnos.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer au mulțu
mit pentru felicitările șl urările ex
primate și s-au întreținut îndelung, 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, cu șefii misiunilor diploma
tice.

Adresîndu-se celor de față, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
constatat cu satisfacție că anul 1963 
a fost un an de realizări de seamă 
pentru țara noastră, iar pe plan in
ternațional a marcat un nou progres 
în destinderea relațiilor dintre state. 
Anul care se încheie a demonstrat 
încă o dată că politica de coexisten
ță pașnică este singura viabilă și 
trebuie continuată.

R.P. Romînă va acorda și pe viitor 
întregul sprijin oricărui pas în di
recția destinderii relațiilor interna
ționale și reglementării pe cale paș
nică a problemelor litigioase inter
naționale, în scopul consolidării 
păcii în lume.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej șl Ion Gheorghe Maurer au 
toastat pentru pace și au adresat ce
lor prezenți urări de fericire și pros
peritate. Apoi s-au fotografiat îm
preună cu șefii misiunilor diploma
tice acreditați în R.P. Romînă.

(Agerpres)

„La mulți ani, tovarăși I”, a răsunat tradiționala urare la revelionul de la 
„Grivița Roșie”.

TELEGRAMĂ
Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Havana
In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al 

guvernului și poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem 
dv și prin dv poporului cuban prieten cele mai călduroase felicitări, 
cu prilejul celei de-a V-a aniversări a victoriei revoluției cubane.

Poporul romîn nutrește o sinceră prietenie față de poporul frate 
cuban, se bucură de succesele sale în dezvoltarea țării pe drumul so
cialismului și își exprimă calda simpatie și frățeasca solidaritate cu 
lupta poporului cuban pentru apărarea independenței și a cuceririlor 
sale revoluționare.

Sîntem convinși că prietenia frățească și relațiile de colaborare 
statornicite între R.P.R. și Republica Cuba se voi- dezvolta în interesul 
comun al țărilor noastre și al victoriei cauzei socialismului și păcii în 
lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

La Palatul Consiliului de Stat, în timpul primirii șefilor misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă

Ștafeta
PRIMELE TONE DE METAL

HUNEDOARA (coresp. „Scîn
teii“).—Furnaliștii secției I au fost 
primii din cadrul Combinatului 
siderurgic Hunedoara care și-au 
îndeplinit înainte de termen planul 
pe 1963. Anul trecut ei au elaborat 
peste plan mai mult de 20 000 tone 
de fontă.

...In cabina aparatelor de la fur
nalul nr. 4 — unde se lucrează 
continuu — am stat ieri dimineață 
de vorbă cu maistrul de schimb 
Ion Oprea. El ne-a vorbit despre 
succesele echipelor^—de furnaliști 
conduse de Ilie Mîtcă, Ion Bîldea, 
Remus Hrișcu și alții care au asi
gurat furnalelor un mers intensiv, 
obținînd indici de utilizare supe
riori celor planificați. Astfel, în 
cele trei schimburi ale primei zile 
de muncă din noul an, sarcinile de 
plan au fost depășite ; furnaliștii

se preia din mers
de aici au produs ieri primele tone 
de fontă peste plan.

LA SONDELE BOLDEȘTIULUI

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 
— Salba de becuri înșirate pe tur
la sondei 154-Boldești dă locului o 
înfățișare deosebită. Sîntem în 
primele ore ale anului 1964. Son
dorii descarcă ritmic sacii cu ci
ment în pîlnia agregatului. După 
cîteva ore, operația de cimentare 
a fost încheiată. Peste puțin timp, 
sonda nr. 154 va fi redată produc
ției. Prima sondă reactivată în a- 
ceastă schelă pe 1964.

NOI ȘARJE DE ANTIBIOTICE

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Pro
cesul de fabricație a antibiotice
lor este continuu. Pe numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Fabrica de antibiotice din 
Iași revelionul i-a găsit în secții,

supraveghind cu atenție funcțio-. 
narea agregatelor, elaborînd no 
șarje de antibiotice. Ei au sărb: 
torit sosirea noului an nu 
clinchet de pahare, dar cu buc 
de a contribui la ocrotirea r' 
tății oamenilor.

„OCHI" NESTINS

CONSTANȚA (coresp. 
teii“). — De la înălțimea d 
metri, lumina farului de coa 
Constanța veghează ieșirea 
trarea navelor în port. Ca și 
nopți, în noaptea de 31 dece 
farul a. fost „la post,“. „Ochiu 
călăuză sigură pentru mar 
s-a aprins atunci de 3 360 de 
Să-1 menționăm pe cel care a 
pravegheat această călăuză : Coi. 
stantin Caracostea. La miezu 
nopții, cînd mii de oameni ai 
muncii din țară primeau noul an 
închinînd un pahar, el controla 
„ochiul“ călăuzitor al navelor.

CU CERTITUDINE
— Anul care a trecut a fost un 

an bun.
— Cel care vine va fi tot un an 

bun.
Vorbele acestea pot fi auzite în 

multe case și, fără îndoială, conțin 
un adevăr înrădăcinat în inimile 
celor ce trăiesc și muncesc azi în 
țara noastră.

Spre deosebire de covoare, de 
haine sau televizoare, certitudinea 
în ziua de mîine nu este un produs 
concret, un bun pe care să-l poți 
pipăi. Dar e poate cel mai prețios și 
le înglobează, într-un fel sau altul, 
pe toate celelalte.

In țări îndepărtate și cu bogății 
străvechi strînse pe căi diferite, 
există nu puține societăți de asigu
rare care mînuiesc sume uriașe 
pentru a da clientelei această marfă 
invizibilă și nestemată care se chea
mă certitudinea în ziua de mîine. Ea 
e cumpărată cu bani grei de către 
cei avuți, dar din întregul popu
lației puțini sînt aceia care se pot 
socoti într-adevăr. la adăpost de cu
tremurele bursei, de pantele rapide 
ale șomajului, de nesiguranța viito
rului.

La toate acestea mă gîndeam a- 
cum. cîteva zile, plimbîndu-mi pri
virile prin sala Marii Adunări Na
ționale. Auzeam cifrele de azi și de 
mîine, ale anului care pleacă și ale 
celui ce vine, și în mintea mea 
toate aceste cifre se traduceau în 
fapte de viață: combinate noi, 
mașini noi, orașe și ogoare noi, în
tr-un cuvînt polițe de asigurare 
asupra viitorului, polițe în beton, în 
oțel, în tractoare, polițe care garan
tează că Romînia anului 1964. poate 
să producă și va produce simțitor 
mai mult decît a produs Romînia 
anului 1963.

Cu certitudine !
Și, mai ales, auzind aceste cifre, 

vedeam cm ochii închipuirii oameni, 
oameni mulți,. și fiecare dintre ei, 
dintre aceste zeci de mii care tri
miseseră cîte un réprezentant în sala 
largă în care mă aflam, fiecare pu
tea fi și era sigur de viitorul său, de 
viitorul a lor săi, de viitorul țării.

Trăim o epocă în care viitorul 
joacă o importanță uriașă în bătă
liile prezéntului. Anii pe care i-am 
lăsat în urmă au fost ani în care 
lupta se încrîncena tocmai asupra 
problemelor viitorului. Erau unii — 
în anii de început ai construcției 
noastre — care se îndoiau sau 
voiau să-i facă pe alții să se îndo
iască de perspectivele unei țări pînă 
atunci menținute sub' posibilitățile 
ei. Eipsa de dezvoltare a industriei, 
neștiința de carte, greutățile . omu
lui de rînd erau invocate de falșii 
profeți ca argumente irezistibile. Pe 
aceasta se baza propaganda vechi
lor partide politice burghezo-moșie- 
reștl oare căutau în toate chipurile

ZAHARIA STANCU

să semene neîncrederea poporului 
în propriile sale forțe, într-un viitor 
mai bun. Nu rareori, în acei ani, cînd 
ne străduiam să facem cunoscut pro
gramul partidului, ni se spunea :

— O să rămîneți și voi tot la 
vorbe. Cu ce să faceți și cu ce să fa
cem o țară nouă ? O să rămîneți și 
voi tot la vorbe. Sîntem sătui de 
vorbe.

Intr-adevăr, oamenii erau sătui 
de vorbe pentru că, pînă atunci, nu 
li se serviseră decît vorbe. Dar anii 
au trecut. Reacțiunea a fost înfrîn- 
tă. An de an, poporul, însuflețit de 
planurile partidului, a muncit, a 
realizat ce-și propunea, iar azi Ro
mînia este o țară cu o economie și 
o cultură în plin avînt și care nu 
mai seamănă nici pe departe cu cea 
de acum 15—20 de ani.

Avîntui a devenit la noi o obiș
nuință. O obișnuință care cere efor
turi, dăruire mereu nouă, dar care 
ne dă acest nectar al certitudinii: în
tregul nostru popor are acum certi
tudinea că, în anii ce vin, pămîntu- 
rile și livezile noastre vor da roade 
mai multe, că vom construi noi cen
trale electrice, noi uzine, noi fa
brici, noi școli, noi așezăminte de 
cultură, noi case de locuit.

întregul nostru popor este astăzi 
sigur de ziua lui de mîine. de vii
torul lui fericit.

O. tovarăși tineri !... Tovarăși ti
neri care lucrați pe șantiere. în uzi
ne, pe ogoare, ori învățați cu sîr- 
guință carte pe băncile tocite ale u- 
niversităților pe unde am trecut și 
noi cîndva... Aflați, încă o dată, dacă 
n-ați știut-o. că nu totdeauna a fost 
așa.

Sfîrșitul anului m-a găsit în 
mijlocul familiei, la masa de lu
cru. Scriu acum o carte nouă 
despre oamenii de astăzi ai patriei 
mele, o carte despre voi și despre 
destinele voastre. Această carte des
pre destinele voastre vreau să fie 
cea mai luminoasă din cîte am scris. 
Dar această lumină nu eu o îm- 
prăștii asupra paginilor, ci însăși 
viața, viața noastră de astăzi, viața 
socialistă a patriei noastre de astăzi.

Eroii cărților mele în care am de
scris viața de altădată au avut toți, 
sau aproape toți, destine triste, în
tunecate. Nu eu am construit, scrii- 
toricește, acele destine triste și întu
necate, ci tot viața, dar viața de 
atunci. Cu ce se alegea omul de 
altădată după o viață întreagă de 
muncă ? Cu cîteva bucurii mărun
te, repede trecătoare, cu multe la
crimi și cu nesfîrșite suferințe. Mi
lioane de țărani în această țară au 
trăit, au muncit, au murit și au 
fost îngropațl — așa cum se născu

seră — desculți. Dar aveau ei par
te măcar de o „viață întreagă“ ? Bo
lile, sărăcia și cîteodată bătăile jan
darmilor aveau, nu o dată, grija să 
le-o scurteze. Deasupra vieții fiecă
rui om plana o permanentă incerti
tudine. o permanentă amenințare. 
Ce-o să aducă ziua de mîine ? Cine 
n-avea ceva avere nu putea fi si
gur de viitor. Dar și bunurile agoni
site, cine știe cum, erau adesea pîn- 
dite de ipoteci, de bănci, de marii 
rechini ai finanțelor și de o econo
mie care, deși stagnantă, nu era fe
rită de zguduiri. Nici diploma nu era 
o garanție de viitor. Calea școlilor 
mai înalte era închisă pentru copiii 
celor mulți și săraci. Dar și puținii 
care răzbăteau pînă la pupitrul 
de unde se căpăta o diplomă, adesea 
n-o căpătau decît ca să îngroașe cu 
ea rîndurile șomerilor intelectuali. 
„Copiii sînt viitorul“ — aceste cu
vinte, azi banale, ar fi fost nepotri
vite în trecut. Omul se întreba me
reu : Ce vor face copiii lui ? Cum 
îi va hrăni, cum îi va crește ? Și ce 
vor face, odată deveniți oameni 
mari ? Sigure erau, cel mai adesea, 
doar sărăcia și suferințele.

Certitudinea zilei de astăzi și cer
titudinea zilei de mîine, certitudinea 
viitorului n-o poate da pe suprafața 
globului pămîntesc decît socialismul.

Socialismul este singurul mod de 
viață care îi deschide omului toate 
căile : calea spre învățătură, calea 
spre muncă și făurirea bunei stări, 
calea spre fericire.

Țara noastră trăiește într-o fa
milie socialistă, e prietenă cu toate 
forțele lucide care muncesc pentru a 
păstra și întări pacea lumii, lucrează 
neobosit pentru a dezvolta buna în
țelegere între popoare, schimburile 
comerciale și culturale, încrederea 
deplină în viitorul acestei planete.

Oamenii muncesc, învață. își spo
resc calificarea, pentru că au certi
tudini Ei știu : totul depinde de ta
lentul fiecăruia, de puterea lui de 
muncă, de dorința lui de a învăța, de 
a se cultiva, de a se pregăti temei
nic pentru profesiunea lui.

Prevederile Congresului al III-lea 
al partidului se împlinesc. O știm cu 
toții. Iar acum, după bilanțul pre
zentat la sesiunea Marii Adunări 
Naționale avem o nouă perspectiva 
de ansamblu, de la înălțime, iar ae
rul înălțimilor e plăcut, îți dă pute
re și încredere în viitor. Planurile 
trasate de partid sînt certitudini, la 
nivelul precis al posibilităților. Tot 
ceea ce e scris astăzi pe hîrtie va 
deveni în viitorul cel mal apropiat 
uimitoare realități.

— Anul care a trecut a fost un 
an bun.

— Cel care a venit va fi tot un an 
bun 1

Cu certitudine.

I
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Ce filme vom vedea în ianuarieAgendă muzicală

— ...Dar cu o singură condiție : 
acolo, sus, să nu-1 țineți de vorbă. 
De altfel, nici el nu vă va putea 
răspunde.

Cum e lesne de înțeles, cuvintele 
mecanicului șef al minei mi-au în
tețit dorința de a urca în vîrful ce
lei mai înalte construcții din .Petrila. 
E un turn masiv, cenușiu, a cărui 
frunte, în zilele întunecoase, se pier
de în cețuri. Catarg de piatră, do- 
minînd de departe toate celelalte 
construcții, care par nave ancorate 
într-o radă — în căldarea muntoasă 
străpunsă de săgeata neagră a Jiului 
de est. La temelia turnului se cască 
gura puțului principal al minei Pe
trila care, străbătînd douăsprezece 
orizonturi, sfîrșește la peste patru 
cute de metri în stratul de cărbune. 
Zi și noapte, neîntrerupt, oameni și 
cărbuni circulă pe această magistra
lă verticală. De pe magistrală, ca de 
pe o mare arteră a unui mare oraș, 
oamenii se răspîndesc în toate păr
țile, pe toate străzile și ulițele sub- 
pămîntene de-a lungul cărora aba
tajele par niște case într-o continuă 
prefacere. Pe aceeași magistrală cir- 

Tă intens vagonetele asemeni unui 
•sport orășenesc. De fiecare dată, 

'care cursă, două colivii se în- 
ază : una — cu vagonete gob- 
oboară ; cealaltă — cu vago-

ne — urcă.
baza turnului, totul se pe- 
mare precizie. Colivia ră- 
va zeci de secunde. Cele 
ale ei sînt cu repeziciune 
goneții încărcați, în timp 

li goi le iau locul. Patru 
u mișcări, patru scrîșnete 
Apoi, colivia dispare în 

ămîntului. Știi cu precizie 
as jos, la patru sute de 

o picioarele tale, în clipa în 
alaltă colivie, geamănă, după 
zeci de secunde, vine să re- 

întocmai mișcarea. Oameni... 
xrbune, cărbune, cărbune... oameni

Dinamism iăunhic
Cine dirijează această amplă și 

statornică mișcare, respirația egală 
a minei ? Omul spre care mă îndrept. 
Omul pe care nu am voie să-1 țin 
de vorbă. Mă despart de el. de aici, 
de la „stația“ coliviilor, aproape 
patruzeci de metri în plan vertical, 
respectiv un șir de’trepte aproape 
nesfîrșit. Spre vîrful catargului mă 
călăuzește cablul gros, argintiu, de 
ale cărui capete sînt prinse coliviile.

Mă trezesc dintr-odată parcă sub

A DOUA PASIUNE
S-a terminat ziua de lucru. Omul 

își părăsește locul celor opt ore co
tidiene de muncă — atelierul sau 
laboratorul, galeria subterană sau 
sala de operații — și se îndreaptă 
spre casă pentru cuvenita odihnă. 
Unii se adîncesc în lectura unei cărți 
pasionante, alții preferă un specta
col sau un taifas prelungit cu prie
tenii, mulți se retrag în tovărășia 
manualelor și conspectelor, dar nu 
puțini sînt aceia care își găsesc a- 
devărata odihnă în fața șevaletului 
sau a stativului cu partituri, scru- 
tînd bolta cerească prin lentilele u- 
nei lunete ori migălindu-și colecția 
de timbre sau monezi, plante rare 
sau insecte. Odihna se umple de un 
conținut nou, capătă trăsăturile a 
ceea ce numim printr-un termen 
generic „odihnă activă“. Nu degeaba 
spunea, cu umor, un mare gînditor 
umanist : „E mai ușor să făptuiești 
decît să te odihnești“.

Pentru multi dintre cei care, la 
trecuta bienală a artiștilor plastici 
amatori, s-au oprit ^impresionați în 
fața portretului în cărbune al colec
tivistei Aurelia Șandru din Făgăraș, 
numele autorului — Gheorghe Lăi- 
niceanu — nu avea nici un fel de 
rezonanță. Se aflau însă, printre vi
zitatori, și unii cărora numele aces
ta le evoca pe tovarășul lor de mun
că, un om pe care-1 știu alături, că
ruia îi simt umărul în efortul zil
nic de îndeplinire a sarcinilor de 
producție. Aceștia erau muncitorii 
de la turnătoria uzinelor „Grivița 
Roșie”, în mijlocul cărora lăcătu
șul Gheorghe Lăiniceanu muncește 
cu pricepere și entuziasm, cu con
știință de comunist, de aproape 
două decenii. Omul acesta potrivit 
de statură, vînjos, cu trăsăturile fe
ței tăiate dur, luminate numai de 
licăririle- ochilor care te privesc 
sincer, drept în față, poate fi văzut 
zi de zi trebăluind prin turnătorie 
la întreținerea instalațiilor, la^ armă
turile pentru miezuri. Tovarășii lui 
de muncă îl admiră pentru pasiunea 
lui în mînuirea nu numai a unelte
lor de lăcătușerie, ci și a penelului.

Pe Aurelia Șandru din Făgăraș a 
întîlnit-o acum cîțiva ani, la un fes
tival al dansului și costumu
lui folcloric. „M-a izbit — po
vestește el — din clipa cînd am 
zărit-o aerul natural de mîndrie în

bolțile unei catedrale. Asta su
gerează încăperea vastă, foarte 
înaltă și luminoasă în care pătrund. 
Pereții au brîuri de geamuri. Prin 
ele, din unghiuri diferite, se oferă 
priveliștea dinamică a Petrilei. 
Jos, ca într-o machetă, vagoneții cu 
cărbune aleargă pe linii înguste. Iar 
aici, sus, se învîrtește lent o uria
șă roată cu spițe metalice, pe 
grumazul căreia alunecă, neauzit 
aproape, cablul argintiu. Jur împre
jurul roții se află aparate și cadra
ne. Beculețe se aprind și se sting. 
Vîrfuri de săgeți urcă și coboară în 
lungul unei bare vrîstate ca un ter
mometru. Urmărind vîrful săgeților, 
simți traiectoria subpămînteană a 
celor două colivii. Se aude în răs
timpuri o sonerie.

Iar la vreo zece pași în față, pri- 
vindu-le, ascultîndu-le, recepționîn- 
du-le cu întreaga sa ființă, șade un 
om într-un jilț de lemn. Șade. Pal
mele îi sînt încleștate de manete. 
Mîinile i se mișcă lin, neîntrerupt. 
Șade, privește, apasă manete. Puține 
activități omenești par atît de lip
site de dinamism. Compari, fără să 
vrei, mișcările. Compari trepidația 
vagonetelor din curtea minei, călăto
ria rapidă a coliviilor pe magistra
lă, iuțeala, scrîșnetele metalice, cir
culația intensă a „plinelor" și a 
„goalelor“ cu liniștea acestei săli, 
cu lenta învîrtire a roții, cu tă
cerea aparatelor. Și-ți dai dintr-o 
dată seama că aceeași compara
ție ți se impune între imaginea ex
terioară și cea lăuntrică a muncii 
omului din turn. Se mișcă doar cîte- 
va degete și cîțiva mușchi. Nimic di
namic, nimic spectaculos. Dar înlăun- 
trul omului trepidează o uzină. Sim
țurile sînt încordate, reflexele sînt 
în permanență treze, iar creierul re
cepționează și emite pe toate '„lun
gimile de undă“ ale mișcării care 
dirijează însăși viața minei.' Este o 
muncă fără „istorie" istoria ei fiind 
cuprinsă în munca miilor de oa
meni din subteran. Și totuși cîte 
activități omenești sînt atît de 
atent urmărite în fiecare secun
dă ? Un cronicar fidel cu o sen
sibilitate de seismograf consemnea
ză secundă după secundă. Chiar un 
seismograf: fiecare mișcare a omu
lui, fiecare moment al circulației, 
pornirile și opririle — într-un cu- 
vînt, viața — sînt consemnate de 
vîrful subțire al unei penițe ce pa
tinează pe luciul diagramei. Și ast
fel se știe, se știe cu o precizie ma
tematică cum a lucrat omul din 
turn, fiecare dintre cei patru care 
ocupă pe rînd jilțul: Roman Băbuț.

tipărit pe chipul ei, bogăția de cu
lori și frumusețea costumului pe 
care-1 purta cu o simplitate demnă 
și luminoasă”. Și, deși portretul este 
realizat monocrom, în cărbune, des
crierea precisă și pasionată a culo
rilor costumului, pe care o face to
varășul Lăiniceanu — de ia ocrul 
bătînd spre galben al cusăturilor de 
pe bundiță pînă la negrul întunecat 
al clapelor „care fluturau, ca niște 
aripioare, în dreptul urechilor” — 
îți stimulează imaginația.

De mic copil 
Gheorghe Lăini
ceanu a simțit o a- 
tracție irezistibilă 
spre creioanele co
lorate și albul i- 
maculat al colii de 
hîrtie. Vitregia 
vremurilor în care 
a copilărit l-a 
împiedicat însă 
să se consacre 
picturii. Și-a redes
coperit vocația 

în anii din urmă cînd, la îndemnul 
unora care-i cunoșteau pasiunea, a 
început să frecventeze tot mai a- 
siduu cercul de artă plastică al 
clubului „Grivița Roșie“, să se re
tragă tot mai adesea cu șevaletul 
și penelul pe cărări tainice de pă
dure, să viziteze și să contemple cu 
un ochi din ce în ce mai format 
muzeele și expozițiile, să învețe din 
sfaturile pictorilor și graficienilor 
profesioniști, dar mai ales din 
marea și permanenta lecție a crea
ției clasicilor picturii romînești și 
universale. Darul natural este con
tinuu sporit prin cultură și expe
riență artistică, printr-o nepotolită 
sete de a învăța, de a cunoaște, de 
a aprofunda. Și — după propria lui 
mărturie — această pasiune se
cundă îmbogățește necontenit pa
siunea primă, face munca de zi cu 
zi mai plină de conținut, dezvă
luind, cum spune Gheorghe Lăini
ceanu, „armonia lăuntrică, aș spune 
estetică, ce se statornicește între 
om și unealtă, între om și mașină, 
atunci cînd omul e pe deplin stăpîn 
pe meserie“.

De altfel, despre această îmbogă
țire reciprocă dintre pasiunea fun

Gheorghe Mihu, loan Baiu, Iuliu 
Laszlo. După diagramă se poate re
constitui și aprecia fiecare mișcare, 
așa după cum, ulterior, se pot recon
stitui și analiza mutările dintr-o par
tidă de șah.

Pușculița cu secunde
Cînd aveam, apoi, să stau de vor

bă cu cel mai vechi și mai experi
mentat dintre oamenii din turn, cu 
Roman Băbuț — care de șaptespre
zece ani n-a lipsit o singură zi din 
jilț — urma să aflu că trei sînt ce
rințele muncii said,. Trei și de ne
despărțit: răspunderea, atenția, ra
piditatea. Mulți oameni, și nu lipsiți 
de însușiri, au fost chemați de-a lun
gul anilor să lucreze aici. Puțini au 
reușit să îmbine armonios aceste ce
rințe. închipuiți-vă: Cobora odată o 
colivie plină cu oameni. întîmplarea 
a făcut ca atunci, în cele cîteva zeci 
de secunde dintre o cursă și alta, să 
se fi desprins o traversă metalică din 
zidul circular de beton. Caz de o se- 
cundă-două. O secundă în care, dacă 
omul din turn n-ar fi fost atent... 
Dar Băbuț a fost atent, foarte atent, 
ca totdeauna. A simțit ce se petrece 
la 400 de metri sub picioarele sale. 
Instantaneu, reflex, a frînat.

Așa se manifestă răspunderea și 
atenția și rapiditatea, într-un mo
ment excepțional. Ele însă își 
pun pecetea, firește, pe toate ce
lelalte momente. De cîteva sute 
de ori pe schimb, coliviile opresc 
„în stații“. Din etajul coliviilor, va
goneții pleacă pe șine. Gîndiți-vă 
ce se întîmplă dacă colivia nu se o- 
prește cu precizie, cu deplină preci
zie, la nivelul șinei. Va fi nevoie de 
încă o mișcare. De una ajutătoare. 
Cît valorează o astfel de mișcare ? 
Ö secundă, poate două. Dar înmul
țiți această infimă fracțiune de, timp 
cu sutele de opriri și plecări ale co
liviilor. Sute și mii de secunde în
seamnă tot atîtea momente „moar
te" pe fluxul cărbunelui. O mișcare 
ajutătoare e o mișcare parazitară. 
Un moment de întîrziere a „goale
lor" sau a „plinelor" e un moment 
de întîrziere. Dedesubt, în a- 
dîncuri, minerul luptă să cîștige 
secunde și minute, materializate în 
tone de cărbune. Deasupra, în punc
tul cel mai înalt al Petrilei, omul 
din turn este și el miner : prin răs
punderea lui de a nu risipi, o singură 
clipă din pușculița cu secunde ali
mentată de tovarășii săi.

Gîndul acesta trăiește adînc în Ro

damentală — cea pentru profesiu
nea exercitată cotidian — și „a 
doua pasiune“ mi-au vorbit mulți 
alți oameni cu care am stat de 
vorbă în aceste zile. Pentru strun
garul Nicu Ion de la întreprinde
rea de utilaje construcții C.F.R. un 
inepuizabil izvor de bucurii și echi
libru interior este contemplarea, în 
orele libere, a bolții cerești, cu 
vastele configurații ale constelații
lor conturînd, pentru cel inițiat, 
mersul etern al anotimpurilor, 
continua și infinita mișcare a uni
versului.

Acum cîțiva ani, urmînd un vechi 
și pînă atunci nerealizat imbold al 
inimii, Nicu Ion s-a înscris la cursu
rile de astronomie pentru amatori, 
organizate pe vremea aceea pe lin
gă Observatorul astronomic popu
lar din Capitală. Timp de trei 
ani a fost nelipsit de la cursuri, a 
deprins cu sîrguință „tainele“ ste
lelor, a învățat să mînuiască lune
ta și telescopul, să facă observații, 
să deslușească renumitele pete so
lare, să distingă giganticele erupții 
care îmbujorează periodic chipul și 
așa împurpurat al astrului nostru 
diurn. Dar entuziasmul său, mereu 
proaspăt, se îndreaptă îndeosebi 
spre nesfîrșita. feerica puzderie de 
stele de pe cerul nopților de vară, 
cînd îi sclipesc, parcă în semn de 
salut unui vechi și credincios prie
ten, lumi îndepărtate, spre care o- 
mul își înalță de milenii privirile și 
zborul înaripat al gîndului.

In nopțile seni
ne de august lo
cuitorii noului 
cartier Giulești
văd adesea pe 
spațioasele alei 
dintre blocuri un 
om scund, cu pă
rul ușor argintat 
la tîmple, urmat 
dejiin cîrd de co
pii, de la cei de-o 
șchioapă, abia in- 
trați, la grădiniță, 

pînă la adolescenți din clasele a 
IX-a sau a X-a.

— Ce stea e cea de colo, Ma

man Băbuț. Conștiința de a fi soli
dar cu eforturile celorlalți, de a fi 
răspunzător față de aceste eforturi. 
Căci mulți ani, înainte de a ocupă 
jilțul din turn, Băbuț a trăit viața 
din subteran. Au foSt primii săi pași 
de muncitor al Văii Jiului în urmă 
cu trei decenii, cînd a coborît aici 
din Maramureșul natal. S-a căsăto
rit cu o fiică de miner, a deprins o- 
biceiurile Văii, pasionat de drumeție 
s-a obișnuit să colinde prin Paring, 
asemeni noilor săi prieteni si vecini 
— și cine ar putea spune clipa cînd 
s-a simțit atît de legat de oamenii 
aceștia de parcă el însuși s-ar fi năs
cut dintr-o familie de mineri din 
tată-n fiu ?

Ceea ce și explică felul cum mi-a 
răspuns la întrebarea dacă nu-1 a- 
pasă singurătatea vecină cu norii. A 
zîmbit reținut. Nu-1 apasă singură
tatea fiindcă știe că, în clipa în care 
coboară sau urcă de-a lungul ma
gistralei, minerii adresează un gînd 
omului din turn. Și el îi simte, 
tot atît de omenește ; parcă 
le vede chipurile și le aude răsufla
rea în mișcarea lentă a uriașei roți, 
în itinerarul săgeților din fața 
ochilor săi. Puțini bănuiesc, poate, 
că omul din turn duce o exis
tență asemănătoare, într-un anumit 
fel, cu a unui sportiv de performan
tă. Programul său ordonat de viață, 
exactitatea timpului de odihnă i-au 
devenit deprinderi firești. Știați că 
la fiecare trei luni i se reîmprospă
tează fișa medicală ? Și că, de fie
care dată, medicul îi spune la fel : 
„Bravo, Băbuț ! Tot sănătos 1“ Are 
50 de ani.

Notînd cifra „50“, mi-a răsărit în 
fața ochilor lămîia aceea... Alături 
de jilțul omului din turn, un lărrtîi 
ș: un mandarin, cresc alături. în
călzesc parcă bolțile severe ale „ca
tedralei“,.

— Ai cu ce să-ți bei ceaiul... i-am 
spus văzînd frumosul fruct galben 
de pe crengile lămîiului. Și m-a m a- 
propiat. Surpriză : fructul nu era 
autentic. Era ambalajul din masă 
plastică al sucului de lămîie. Iluzie. 
Dar era ceva foarte frumos, ceva din 
tinerețea omului de cincizeci de ani. 
Din tinerețea lui Băbuț, frate al me
teorologului de pe Omul, al revizo
rului de cale, al celui care veghează 
din far drumul nocturn al vapoare
lor... — recent înfățișați într-un fru
mos film documentar.

„Pretutindeni muncesc oameni“. 
Pretutindeni, într-adevăr.

VICTOR VINTU

riane ? (Marian e chiar băiatul, de 
14 ani, al strungarului Nicu Ion).

— E Arturus din constelația Boa
rului... răspunde prompt flăcăul.

— Dar aceea care sclipește aco
lo, în dreptul Casiopeei ?

Se lasă o tăcere nefiresc prelun
gită. Toți cască niște ochi mari cît 
pumnul spre punctul indicat pe 
boltă, dar... tac. într-un tîrziu, unul 
dintre ei murmură :

— Păi steaua aceea parcă n-am 
mai văzut-o...

— Nici nu se putea s-o vedeți, 
copii. E o stea făcută de mîna o- 
mului și azvîrlită cu o forță uriașă 
tocmai sus, în înălțimi. E un satelit 
artificial al pămîntului.

Și discuția continuă pînă tîrziu 
— însuflețită, uneori glumeață, alte, 
ori patetică — despre măreția și 
frumusețea universului, despre 
eroismul celor care, de-a lungul 
veacurilor, înfruntînd obscurantis
mul, au deschis minții omenești 
porțile infinitului cosmic și despre 
satisfacția învățăturii, care, ase
meni unei chei fermecate din bas
me desface toate lacătele cunoștin
țelor adunate de omenire.

...Dacă la strungarul Nicu Ion, în
tre urmărirea firului dé șpan și 
contemplarea bolții cerești s-a înfi
ripat o asemenea lăuntrică și, în 

aparență, tainică 
\ / legătură, la geolo-
\ / gui Vladimir Bră-

<X-<e \ / descu, de la în-I'InxLIu/ Zrl-/ treprinderea de
I ■/ explorări miniere,

/ veriga care leagă
I Pasiunea primă

de cea secundă
/ Pare și mai com
t' Vw vrV’-i plexă. într-ade
văr «Sr văr, de la natura

W' încremenită a 
stratificărilor ter

țiarului sau cuaternarului pînă la 
natura vie a zecilor de mii de spçcii 
de insecte care populează planeta 
noastră pare — și este ! — un drum 
destul de lung. Pasiunea de ento
molog a lui Vladimir Brădescu a 
crescut însă tocmai pe solul pa
siunii sale esențiale pentru geolo
gie, fiind alimentată de viața, în ce;i 
mai mare parte a timpului, „no
madă“ pe care o trăiește geologul,\ 
de numeroasele călătorii în cele 
mai felurite și mai îndepărtate col

Joi, 2 ianuarie 1964, ora 20, or
chestra „Barbu Lăutaru“ a Filar
monicii de stat „George Enescu“ 
va prezenta un concert de muzi
că populară romînească în Sala 
mică a Palatului R. P. Romîne. 
Dirijor : Florian Economu. Soliști : 
Maria Lătărețu, Ana Ispas, Ion 
Cristoreanu, Vlad Dionisie ș. a.

Sîmbătă, 4 ianuarie 1964, ora 20, 
în studioul Radioteleviziunii va a- 
vea loc concertul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“. In program : 
„Notturno“ (Serenada nr. 8 pen
tru patru orchestre K.V. 286) de 
Mozart ; Concertul pentru oboi și 
orchestră de Mircea Basarab (pri
mă audiție) ; Variațiuni pe o temă 
de Purcell de B. Britten. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Ion Da
nie (oboi). Concertul se va repeta 
duminică, 5 ianuarie, la, ora 11, în 
aceeași sală.

Duminică, 5 ianuarie 1964, ora 20, 
la casa de cultură a studenților 
din Capitală va avea loc un con
cert pe tema : „Compozitorii și 
pictorii neerlandezi“ din ciclul 
„Muzica — Poezia — Pictura“ or
ganizat de Filarmonica de stat 
„George Enescu“ pentru studenți. 
Conferențiari : Petru Comarnescu 
și Alfred Hoffman. Vor interpre
ta : Emilia Petrescu, Martha Kes
sler, o formație corală și ö forma
ție instrumentală din corul și or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu“.

în pregătire 
la Filarmonica 

,,George Enescu“

Sub bagheta lui George Geor
gescu, artist al poporului, orches
tra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ va susține la 
începutul acestui an patru concer
te. Din programul lor spicuim : 
Simfonia a IV-a de Schumann, 
Simfonia a IV-a de Brahms și 
festivalul „R. Strauss“, organizat 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea compozitorului.

Filarmonica pregătește, de ase
menea, un concert dedicat creației 
lui Theodor Rogalski. Din reper
toriul muzicii romînești vor fi 
prezentate în concerte lucrări de 
George Enescu, Mihail Jora, Ion 
Dumitrescu, A. Mendelsohn, Zeno 
Vancea, S. Toduță, T. Olah, D. 
Bughici, Aurel Stroe, Cornel Ță- 

. ranu, Ștefan Niculescu, Walter 
Mihai Klepper.

In programul viitoarelor con
certe ale orchestrei simfonice a 
Filarmonicii figurează și o serie de 
lucrări vocal-'slmfonice dintre care 
menționăm : „Buchetul de flori“ 
de Martinu (primă audiție) ; „Rec
viemul de război“ de B. Britten 
(primă audiție) ; „Johannes Pas
sion“ de Bach.

In afara dirijorilor permanenți 
și a unora dintre dirijorii din țară, 
la pupitrul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii va dirija Charles 
Mackerras (Australia). La concer
tele Filarmonicii își vor dă con
cursul și o serie de soliști străini. 
Dintre oaspeți amintim pe violo
niștii Semen Snitkowski (U.R.S.S.), 
Cristian Ferras (Franța), pianiștii 
Malcolm Troup (Canada), Șhura 
Cherkassky (Anglia). Rodolfo Ka- 
porali (Italia).

țuri ale țării. Fapt e că, de la plă
cerea inițială de a urmări existența 
atît de stranie a insectelor — plă
cere care avea la temelie tine- 
reștile lecturi din Fabre — geo
logul Vladimir Brădescu a ajuns să 
se pasioneze, cum spune el, „nu în 
joacă, ci în serios" de această lume 
minusculă, diversă, palpitantă. Ba 
a ajuns chiar să se „specializeze“, 
Nu se mai ocupă de toate speciile 
de insecte, ci numai de familia 
syrphidelor, familie interesantă, cu 
specii rare în țara noastră.

Unele lucrări ale acestui pasionat 
entomolog amator au și fost publi
cate în revista „Natura“, și chiar în 
publicații ale Academiei. Are relații 
internaționale extrem de întinse, 
mergînd din nordicul Leningrad 
pînă în australul Brisbane. De alt
fel, în colecția sa se află la loc de 
cinste un grup de insecte primite, 
în schimbul unor insecte din părțile 
noastre, de la entomologul C. Ashby 
din Brisbane (Australia).

Nu mai puțin semnificativ mi s-a 
părut și faptul că acasă la tovară
șul Brădescu, deasupra vitrinei cu 
colecțiile geologice și entornologice, 
tronau pe un raft, alături de vo
lume din „Flora R.P.R.“ și „Fauna 
R.P.R.“, seriile integrale ale opere
lor lui Sadoveanu și Cehov. Iar în
tr-un colț al odăii am zărit un vio
loncel...

...Și cîți alți oameni ca Gheorghe 
Lăiniceanu, Nicu Ion, Vladimir 
Brădescu nu găsești în cuprinsul 
țării întregi. Numai din corespon
dența primită la redacție se pot 
desprinde zeci de nume de oameni 
pentru care multe din orele de 
răgaz înseamnă ore consacrate „ce- , 
lei de-a doua pasiuni“ — muzicii 
sau teatrului, astronomiei sau nu
mismaticii, filateliei sau horticul-

> turii. Și numele acestea devin pe an 
ce trece tot mai numeroase. Ele 
marchează formarea unui tip de 
din cu cunoștințe diverse, cu un larg 
orizont de cultură.

VICTOR BÎRLADEANU |

In luna ianuarie pe 
ecranele cinematogra
felor va rula în pre
mieră noul film romî- 
nesc Pași spre lună — 
producție a studioului 
cinematografic „Bucu
rești“. Scenariul și re
gia : Ion Popescu- 
Gopo. Imaginea : Ște
fan Horvath. Muzica : 
Dumitru Capoianu. 
Decoruri : Marcel Bo- 
gos. Sunetul : ing. Dan 
Ionescu. în distribu
ție : Radu Beligan, 
Grigore Vasiliu-Birlic, 
Eugenia Popovici, E- 
mil Botta, Ion Manu, 
Marcel Anghelescu, 
George Demetru, Li
liana Tomescu, Ștefan 
Tapalagă, Irina Pe
trescu, Niculescu-Ca- 
det, Viorica Oana Po
pescu, Horia Șerbă- 
nescu, Ovid Teodores
cu, Dem Savu, Flo-

rin Piersic, Jean Lo
rin Florescu, Tudorel 
Popa, Ileana Firea.

Direcția Difuzării 
Filmelor anunță, de 
asemenea : Miracolul 
rus — film documen
tar produs de studiou
rile „Defa“-Berlin în 
regia Anneliei și a lui 
Andrew Thorndike ; 
Podul — producție a 
studiourilor din R.F.G. 
Regia: Bernard Wicki; 
Jurnalul Annei Frank 
— producție a stu
diourilor din S.U.A. ; 
Privește înapoi cu mî
nie — creație a regi
zorului englez Tony 
Richardson după cu
noscuta piesă cu a- 
celași nume de John 
Osborne ; A treia re
priză — producție a 
studioului „Mosfilm“;

Teatrele la început de an
La începutul noului an, colecti

vele teatrelor din Capitală și din 
provincie vor prezenta o serie de 
premiere cu piese ale dramatur
giei originale și universale. Astfel, 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
pregătește: „Maria Stuart“ de 
Schiller (regia Miron Niculescu ; 
scenografia Al. Brătășanu), „O fe
meie cu bani“ („Milionara“) de 
G. B. Shaw (regia Mihai Berechet ; 
decoruri Gh. Bedros), „Ștafeta ne
văzută“ de Paul Evefac (regia Moni 
Ghelerter ; scenografia Mihai To
fan).

La Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" se repetă „Jocul de-a va
canța“ de M. Sebastian (regia Va
leriu Moisescu; decorul P. Bortnov- 
schi), „Dragă mincinosule“ de Je
rome Kilty (regia Moni Ghelerter ; 
scenografia Ion Oroveanu), trilo
gia antică „Orestia" de Eschyl (re
gia Vlad Mugur ; scenografia H. 
Novac).

Teatrul „C. I. Nottara“ va pre
zenta în premieră „Richard al 
Hl-lea“ de W. Shakespeare (re
gia Ion Șahighian ; scenografia 
Ion Ipser).

Teatrul de Comedie pune în sce
nă piesa „Rinocerii“ de Eugen Io- 
nescu, (regia Lucian Giurchescu ; 
scenografia Dan Nemțeanu).

Pe scena Teatrului Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești se vor prezenta 
piesele : „Gaițele“ de Al. Kirițes- 
cu (regia : Mihai Dimiu ; scenogra- 

Crîșmaru), 
de K. Finn 
scenografia 

fia Eugenia Bassa 
„Jurnalul unei femei“ 
(regia Geta Vlad ; 
Sanda Mușatescu).

Teatrul pentru tineret și copii 
pregătește „Ruy Blas" de V. Hugo 
(regia Constantin Codrescu ; sce-

CfjEMre® Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Cavaleria rusticană și 
Paiațe — (orele 19,30) ; Teatrul de stat 
de operetă : Paganini — (orele 19,30) , 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Nevestele vesele din Wind
sor — (orele 15,30). Orfeu în infern — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 15,30) Adam și Eva — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru): Peer Gynt — (orele 10), Pyg
malion — (orele 15.30), Ciocîrlia — (orele
19.30) : (Sala Studio) : Casa cu două in
trări _ (orele 10,30). Băieții veseli — (o- 
rele 10) Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (orele 
20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala din b-dul Schitu Mâgureanu nr. 
1) : Război și pace — (orele 10). Cum vă 
place - (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Omul care aduce ploaie — (orele 10), 
Tache, îanke șl Cadlr — (orele 19.30) ; 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfă- 
rimate — (orele 19,30) : Teatrul Munci
toresc C.F R.‘Giulești : Paharul cu apă 
— (orele 15.00 și 19,30) ; Teatrul pentru 
copii șl tineret (Sala C. Miile) : De Pre- 
tore Vincenzo — (orele 20) , (Sala din 
stf. Eremia Grigorcscu, fost cinema „V. 
Alecsandri") • Descoperiți-1 pe ,»N“ —
(orele 9,30) Emil șl detectivii — (orele 
16,00) : 1 Teatrul evreiesc de stat : Mutter 
Courage — (orele 20) ; Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): Re
vista de altădată — (orele 20) , (Sala 
Victoria) : Stelele estradei — (orele 20) : 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 11.00) : 
Circul de stat : Avehturile Iui Don QUi 
Jdțe în arenă — (orele 15.30 și 19.30).

CINEMATOGRAFE : Nu-1 loc pentru 
al treilea : Patria (10, 12.15; 14,30; 16,45; 
19; 21.15), Festival (9,30, 12,15; 15; 17.45;
20.30) : înfrățirea între popoate (11,30; 
14,15, 17; 19 45), Grivița (10; 12.45, 15,30; 
18,15;.. 21). Modern (9.45; 12, 14,15; 16,30: 
18,45: 21). Cu toții acasă : Republica (9: 
11,15; 13,30;- 16, 18,30; 21), București (9.15; 
11,30; ; 13,45, 15,15; 18,30i 20.45), Excelsior 
(10.15: 12,45; 15,15; 17.45; 20,15), Feroviar 
(9, 11.30; 14‘ .16,30.- 19; 21,30). Agatha, la- 
să-te de crime ! : Carpați (10; 12; 14; 10; 
18,15; 20,30), BuCegl (10, 12; 14; 16; 18,15:
20.30) . Flacăra (14.30, 16,30; 18.30: 20,30)
Moartea se numește Engelchen : Capitol 
<10; .12.30,’ 15; 17,45; 20.30) Giulești (10, 
12.30: 15: 17.30, 20) Tomis (10; 12,30: 15: 
.17,30; 20). Aurora (10; 12.30: 15; 17.45: 
20.15) împărăția oglinzilor strîmbe • Ti
neretului (10,;.12 14; 16: 18.15, 20.30) Gol
printre-'lupi - cinemascop: victoria (10. 
12,45: 15,30: 18, 20,30) Miorița (10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Melodia (10, 12,15; 15,30;

împărăția oglinzile 
strîmbe — film sovie-ț 
tic pentru copii ; Pla-’ 
cido — film realizat? 
de cunoscutul regizor 
spaniol Louis G. Ber
langa ; Uraganul —i 
producție a studiouri-^ 
lor din R. P. Chineză j 
filmul polonez Parașu- 
tiștii ; Medicamentul 
care ucide — produc-' 
ție a studiourilorl 
„Defa“-Berlin; Anicka. 
merge la școală - • 
producție a studiouri-, 
lor cehoslovace ; Qi- 
vitoq — producție a 
studiourilor din Da
nemarca, premiată la' 
Festivalul de la Canneă 
din 1957. In fotogra
fia de mai jos : o sce
nă din filmul englez 
„Privește înapoi cu 
mînie“.

nografia Ion Mitrici), „Nu pr 
albă ca zăpada și motanul des
călțat“ de Alecu Popovici (regia 
D. D. Neleanu; scenografia Elena 
Simiriad Munteanu).

La Teatrul Regional București 
se repetă „Punctul culminant“ de 
Gh. Vlad (prim regizor artistic 
George Teador-ascii.; rs-oia_ Mi
liții' Dimiu ; scenografia Mihai To
fan), „Poveste de iarnă“ de W. Sha
kespeare (regia George Teodores- 
cu ; scenografia Paul Bortnovschi).

La Teatrul Național „V. Alec- 
sandri“ din Iași va avea loc la 
începutul lunii ianuarie un Festi
val de tragedie antică în cadrul 
căruia se vor prezenta fragmente 
din : „Prometeu încătușat“ de 
Eschyl, „Antigona“ de Sofocle 
„Troienele" de Euripide, „Oedip 
rege“ de Sofocle. (regia Crin Teo- 
dorescu ; scenografia Marga Ene). 
Se repetă „Șeful sectorului sufle- < 
te" de Al. Mirodan (regia George 
Rafael ; scenografia Doris Jurgea). 
„Noaptea regilor“ de W. Shakes
peare (regia Crin Teodorescu ; sce
nografia Hristofenia Cazacu).

Artiștii Teatrului Național din 
Cluj pregătesc 
și sluga sa Matti1 
(regia Constantin 
grafia Th. Ciupe).

Teatrul Național 
prezenta : 
Baranga 
scenografia Viorel 
garu). „Domnul 
cendiatorii“ de 
Călin Florian : 
Kutler), „Troienele“ 
(regia Georgeta Tomescu ; sceno
grafia Viorel Penișoară-Stegaru).

„Domnul Puntila
“ de B. Brecht 
Anatol ; sceno-

„Aclam
(regia

din Craiova va 
și Eva“ de A 
Petre Dragu.
Penișoară-Ste- 

Biederman și in-
M. Frisch (regia 

scenografia Ervin 
de Euripide

18; 20,30). Povestirile lui Drda : Central 
(10; 12; 14; 16; 18,15, 20 15). Anicka merge 
la școală : Lumina (10; 12; 14; 16, 18.15,
20.30) . Tțldor — cinemascop (ambele se
rii) : Arta (15,30; 19), Cosmos (16;
19.30) , Pacea (10, 16; 19.30). Ei cuce
resc cerul j Union (11, 15; 17,30; 
20), Drumul Sării (16; 18; 20). Program 
special pentru copii : Doina (10, 11,15;
12.30) . Pompierul atomic : Doina (14.30; 
16,30; 18,30, 20,30). Povestea Scufiței Ro
șii : Timpuri Noi (de la orele 10 la 21 in 
continuare). Cultural (16; 18; 20) Nu 
ești singur : Dacia (9: 11). Legea o lege: 
Dacia (13; 15, 17, 19; 21). Primul repor
taj — cinemascop : BUzești (16; 18.15;
20.30) . Babette pleacă la război — cihe- 
rriascop l Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Trei 
plus două — cinemascop : Unirea (16; 
18; 20). Ultimul meu tango: Vitan (15. 
17; 19; 20,45). Ucigașul și fata : Munca 
(16; 18,15, 20,30). AdesgO (16; 18, 20). A 
dispărut o navă: Popular (10.30: 16; 18.15:
20.30) Ferentari (15: 17: 19, 21). .Cînd
vine pisica — cinemascop : Moșilor 
(15,30, 10; 20.30) Valsul nemuritor : Vii
torul (16; 18.15; 20.30), Carmen de la
Ronda: Colentina (16; 18,15; 20.30) Ca
valerul Pardaillan — cinemascop : Flo- 
reasca (12; 16, 18: 20). Volga (10.30; 13: 15, 
17-, 19, 21). Flamura (10; 12,15; 16; 18.15;
20.30) . Ml-am cumpărat un tată — cine-
mașcOp :' Luceafărul (16, 18; 20). Ah.
aceSț tineret ! : Progresul (15.30: 18;
20,15). La vîrsta dragostei : Lira (15,30, 
18; 20,30) Printre oameni buni -, Cotro- 
cenl (10; 18.15; 20.30),

\- ",
TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Pentru 

copii : Vacanța de iarnă la munte — 
Pilnișoara. 19,30 — Transmisiune de Ia 
Teatrul de stai, de operetă : PAGANINI 
de Franz Leha'r în pauze : O comple
tare despre litoral. Vînătoare de urși. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

CUM VA FÏ VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 ianuarie 1964. In țgră : Vremea se 
va menține umedă și relativ călduroa
să, cu cerul vàriabii'À mal mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, mal frec
vente în vestul Și nordul țării. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, iar maximele între mi
nus 2 șl plus 8 grade. Local ceață. In 
București : Vreme umedă, cu cerul va
riabil. Temporar precipitații slabe. Vînt 
moderat din sectorul sudic. Tempera
tura în creștere ușoară.

.J"
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1ILANȚ 1963
Am rupt prima foaie a 

calendarului pe 1964. 
Ne-am despărțit de 1963 
— dar vechiul an încă 
nu-i departe și mai pu
tem arunca o privire re
trospectivă.

...A , fost un an în care 
sportivii noștri au recol
tat succese bogate. în di
feritele competiții inter
naționale susținute în țară 
sau peste hotare, ei au 
realizat multe perfor
manțe de răsunet. Sem
nificativ, în acest sens, 
este'bilanțul anului spor
tiv • internațional făcut 
de .revista. ..sovietică 
„Sportul peste hotare“, 
„în 1963 — mențio
nează revista citată — 
R. P. Romînă ocupă lo
cul trei în clasamentul 
pe medalii de aur obți
nute la campionatele 
mondiale și locul doi în 
clasamentul medaliilor 
de aur cîștigate la diferi
te campionate europene 
la sporturile olimpice“.

Care sînt principale
le victorii sportive ro- 

• mînești ale anului 1963 ? 
Se cuvin a fi men
ționate, desigur în pri
mul rînd, excelentele 
rezultate obținute de ça-, 
notorii romîni la campio
natele mondiale de la 
Jajce (Iugoslavia). în 
compania celor mai re
dutabili sportivi din toa
tă lumea ei au cucerit 
titlurile de campioni 
mondiali la mai multe . 
probe : caiac simplu 500 
m (prin Aurel Vernescu), 
caiac dublu 500 m (prin 
V. Nicoară și H. Ivanov), 
caiac dublu 1 000 m (prin 
același echipaj : Nicoară 

Iși Ivariov), canoe simplu 
viteză (S. Ismailciuc), 
canoe dublu viteză (A. 
Iacovici și A. Sidorov) și 
ștafetă 4x500 m caiac 
'“'ernescu, Nicoară, Iva
nov, Ivănescu). Aprecie
rea specialiștilor pre- 
zenți la mondialele de 
caiac-canoe, că „Romînia 
este la ora actuală pri
ma țară din lume în ce 
privește sportul caiacului 
și canoei“ este întărită de 

• clasamentul- general -pe 
națiuni alcătuit la sfîrși- 
tul întrecerilor : din 25 de 
țări participante (în total 

.477 de concurenți), R. P. 
Romînă a ocupat locul I.

Succese excelente au 
obținut voleibaliștii. E- 
chipa reprezentativă mat 
culină a cîștigat titlul d 
campioană a Europei, * 
capătul unor mecit’i 
deosebit de pasionantă 
decursul cărora n-a jer- 

■ dut nici o partidî.
La loc de cină se 

''situează totodată vrfor- 
manța formației risculi- 
ne Rapid Bucurei, care 
a cucerit — peru a 
doua oară — „Cu< cam
pionilor europeni

Șahistul rormn Florin 
Gheorghiu a devenit 
campion mondif.de ju
niori în urma ’ictoriei 
repurtate la a mai 
mare competiț. rezer
vată șahiștilor jiiori din 
întreaga lume.

în anul închft. și alți 
sportivi din tîi'a gene
rație au repurl succese 
remarcabile. E> vorba 
printre alții dscrimera 
Ana Ene, cîștitoare a

probei floretă la „Cri
teriul ndial al tinere
tului“ putat la Gând 
(Belgide echipajul de 
bob Iuru-Maftei, cîș- 
tigăto. „Cupei mon
diale neretului“.

Ca în anii trecuți, 
maeslemerită a spor
tului nda Balaș a ter- 
minatneînvinsă toate 
concu'ile internațio
nale are a participat. 
De al, pentru perfor- 
manțisale excepționa
le, rdmanei noastre 
monc i s-a conferit, 
din tea Comitetului 
olimpnternațional, tro
feul ohamed Taher“. 

în rtul luptelor, din 
nou firmarea valorii 
sportor romîni ! La 
„clas, tînărul Nicolae 
Martcu a cîștigat ti
tlul campion balcanic 
la cæria grea și a o- 
cupacul doi la cam
pione mondiale de la 
Helsiorg. Cornel Tur
turea cîștigat titlul 
balcala categoria 52 kg. 

Duun sezon compe
titor bogat, în timpul 
căruiu cîștigat pentru 
a cir. oară competiția 
inter:onală „Cupa Pă
cii“, biștii au încheiat 
în rr strălucit anul 
spori reușind ca la 
Toule, în compania 
uneimtre cele mai re
duta! reprezentative 
de r-i din lume — 
națica Franței —, să 
term la egalitate o 
partiîn care au domi
nat loritatea timpului 
și auidus cu 6—3 pînă 
în uleie minute de joc.

To: aceste succese 
se oresc pregătirii 
tehni ridicate a spor- 
tivilodîrzeniei și voin
ței Ide a învinge. Re
zulta obținute creea
ză obții ; pe viitor, în 
noul, sportivii și an- 
treno trebuie să de- 
punăi eforturi pentru 
creșta gradului de 
pregè.

Arăim se vede, din 
acet anț lipsesc fot- 
b?i?ti:are, deși într-un 
a-umi progres față de 

■ riii aeriori, au obținut 
ezulta inegale și sub 

posibiliți. Lipsesc îno
tătorii, 'lăți undeva de
parte, 1, multe „lungimi 
de bazii în urma per- 
formanțer mondiale. Nu 
se văd bterii (în alți ani 
prezenți și ei printre 
performe), cicliștii, bas- 
chetbaliși, gimnaștii etc. 

Tuturo acestora le-am 
adresa uarea ca în bi
lanțul h ’64 să-i putem 
mention de asemenea 
printre runtași. Dar în 
sport - ca de altfel în 
oricare alt domeniu — 
urărilesingure nu rezol
vă niric. Succesele sînt 
rezulttui muncii temei
nice, conștiinciozității, 
perseerenței în pregă
tire.

Felcitîndu-i pe cam
pioni și pe ceilalți per
formeri ai anului trecut, 
iubitirii sportului din 
țara ’.oastră doresc ca în 
noul m — anul Olim
piade' — sportul din 
R. P. Romînă să realize
ze nd performanțe de 
prestigiu internațional.

I. DUMITRIU

O melodie 
pentru fiecare...

...astfel s-a intitulat programul 
dedicat constructorilor cetății de 
oțel de la Dunăre. în noua sală a 
cantinei s-au adunat muncitori, 
maiștri, ingineri, oameni care înalță 
ÇombinatuH siderurgic de la Galați. 
Artiștii amatori de pe șantier au 
pregătit melodii pentru evidențiații 
șantierului, printre care mecanicul 
M-anole Bratu, șoferul Aurel Tu- 
dose, dulgherul Emil Păduraru și 
mulți alții — care lucrează aici 
încă de cînd s-a excavat prima 
cupă de pămînt.

Stăm de vorbă cu lăcătușul Con
stantin Odagiu, secretarul organiza
ției de bază de la șantierul nr. 2 : 
„Am avut cinstea să fiu printre cei 
care au montat prima fermă meta
lică la laminorul de tablă. Aceasta a 
fost în ’63. Pentru 1964, brigada mea 
își propune să termine lucrările la 
acest agregat“.

Aplaudat a fost „Plugușorul“ :
...Aho, aho constructori-frați, 
Urcați ziduri la Galați, 
Colo sus către Mălina, 
Unde s-a aprins lumina, 
Și-unde pregătim cu zel 
Fluviul mare de oțel...

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

Multe familii de colectiviști din 
Hăichiu. raionul Sf. Gheorghe, au 
hotărît să1 sărbătorească laolaltă re
velionul. Pe la 11 noaptea, petrece
rea era în toi. Tremurau podelele 
sub bătăile repezi și puternice ale 
unei sîrbe îndrăcite.

Oamenii erau mulțumiți de rezul
tatele muncii lor din 1963.

— La brigada zootehnică — am 
auzit-o spunînd pe colectivista Emi
lia „Boiu — unde lucrează mulți ti
neri, s-au obținut producții mari de 
lapte.

— Să ciocnim un pahar și pentru

cei din brigada a IlI-a, care au cu
les mai mult decît anul trecut.

...Clipa de hotar între anul Vechi 
și anul nou. în. sală luminile se 
sting, pentru a se reaprinde îndată. 
Mesenii cîntă în cor „Mulți ani tră
iască“. Paharele se ciocnesc și clin
chetul lor e acoperit de • glasuri : 
„1-964 și mai rodnic!“.

Toată noaptea ține petrecerea. în 
programul ei, echipa artistică din 
comună urează „bob cît vrabia“, 
„vaci lăptoase“, Iau''*-, hărnicia și 
priceperea colectiviș

coi &
'T

Șahistul Florin Gheorghiu, campion 
mondial de juniori. Nicoară și Ivanov, de trei ori campioni mondiali

■■ ’

Moș Gerilâ... scafandru
„Cu vaporul veseliei pe Oceanul 

Carnavalului" s-a intitulat serbarea 
organizată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. la Palatul Pionierilor în după- 
amiaza zilei ' de 1 ianuarie. Cei 750 
de pionieri și școlari din Capitală 
prezenți pe „puntea" vasului — să
lile de sport ale palatului erau toți 
fruntași la învățătură.

Sub conducerea căpitanului Ura
gan ei au văzut programele artistice 
prezentate de membrii cercurilor de 
gimnastică artistică și de teatru din 
palat, s-au: întilnit cu artiști îndră
giți, au cîntat și au răspuns ghicito
rilor, întrebărilor fulger despre ca
racteristicile plantelor, au participat 
la concursuri de glume, parada cos
tumelor și la nelipsitul „Plugușor".

Dar surpriza carnavalului a con
stituit-o apariția unui Moș Gerilă... 
scafandru. -Adus de netnuritorul că
pitan Nemo, pe bordul submarinului 
■Nautilus, mult așteptatul personaj 
și-a făcut apariția în sală încărcat 
cu daruri. Primit cu aclamații entu
ziaste de exuberanții „marinari“, el 
vorbește apoi copiilor, felicitîndu-i cu 
ocazia Anului Nou; urîndu-le tuturor 
spor la învățătură.

Manifestări asemănătoare s-au 
■ desfășurat zilnic între 22 și 30 de
cembrie, alte două urmînd să aibă 
loc în 2 și în 3 ianuarie.

ți

y

Instantaneu de la Casa de cultură a studenților din Capitală : una din 
primele clipe ale lui ’64.

Revelion pe teren

— Alo, 14 96 99 ?
— Da!
— Vă rugăm să ne scoateți din 

încurcătură! Ne prinde Anul Nou pe 
întuneric... Ni s-a întrerupt curentul.

—■'■ Venim îfidață. Comunicați-ne a- 
dresa...

După o jumătate de oră oamenii se 
veseleau în continuare. Meritul aparține 
electricianului de serviciu care s-a de
plasat de urgență cu mașina și a repa
rat siguranța.

Niciodată telefoanele de la ser
viciul de intervenții și reclamații al 
I.D.E.B.-ului n-au zbîrnîit atît de mult. 
Urmarea : cei 10 eleotricieni de servi
ciu și-au petrecut revelionul... pe teren. 
Cele 5 mașini dotate cu aparate de ra-

dio-emisie au făcut în această noapte 
sute de kilometri.

42 756 telegrame

N-a fost o noapte de odihnă nici 
pentru cei aflați de serviciu la Telegra
ful central. S-au primit și transmis 
42756 felicitări, telegrame externe, 
mandate telegrafice... 'Se poate vorbi 
de cea, mai aglomerată noapte a anului. 
Serviciul a fost întărit : în sectorul te- 
lefonării au lucrat 15 telegrafiste, la te
leimprimator — 70 și în sectoral ràdio 
— 13. Telefoanele 11 38 00 și 1118 90 
au fost foarte solicitate. Panaghița Cd- 
jocara, dp 20 de ani în această mese
rie, a bătut recordul : 500 telegrame 
primite și transmise de la orele 23 la 
7 dimineața.

Noul an: ade cu sine un eveni
ment așteptam nerăbdare de iu
bitorii sportii din lumea întrea
gă : la. finele>amnei, la Tokio S3 
vor desfășurcntrecerile celei de-i 
XVIII-a ediți Jocurilor Olimpice 
moderne.

Cu ' trei mnii în urmă, în Ve
chea Elad.ă ÏU pus bazele unoi 
festivități, podice în cinstea lui 
Zeus. Inițial'.ra vorba de o sin
gură probă atică — alergare — la 
care se adățu concursuri orato
rice și'- litera Treptat, programul 
sportiv s-a :tins, devenind pre
cumpănitor. ocurile se disputau 
din patru îpatru ani în locali
tatea Olymp din nordul Pelopo- 
nezului. Ir virtutea unor legi 
sacre, teritiul-gazdă era invio
labil și ori ostilități între 
erau suspeate pe durata 
petiției.

Primul dûment „oficial" 
pra serbări olimpice datează din 
anul 776 îintea erei noastre : o 
inscripție Udară pomenește de a- 
tenianul rebus, învingător în 
cursa de uză, De-a lungul vre
mii, pe lis laureaților vom în- 
tîlni numeustre. Platon și Hero
dot s-au Pus drept veritabili 
campioni, :timp ce Pindar a con
sacrat o bă parte din opera sa 
poetică în.cerilor de la Olympia.

Gloria estor sărbători antice 
ale armori fizico-spirttuale dăi
nuiește m mult de o mie de ani. 
Sub ocupa romană, caracterul 
jocurilor alterează ; din sărbă
toare pofară, ele se transformă 
în spectal de circ, iar corupția 
și teroai falsifică rezultatele. 
Către sfîtul secolului IV al. erei 
noastre, xeodosie, împăratul Bi
zanțului,decretează desființarea 
Olympictr.

Au treit să treacă 1 500 de ani 
pentru < vestita instituție să re-

nască, într-o formă evoluată dar 
cu aceleași semnificații profunde. 
Meritul revine unui francez, baro
nul Pierre de Coubertin, ale cărui 
eforturi susținute au dus la orga
nizarea primei ediții a Olimpiadei 
moderne — la Atena, în 1896. Unul 
din principiile înscrise la loc de 
cinste în Carta Jocurilor Olim
pice prevede că „...nu este îngă-

eleni 
com-

asu-

t,.

duită nici un fel de discriminare 
cu privire la un stat sau la o per
soană, pe considerente sociale, re
ligioase sau politice“. Spiritul pro
gresist al acestei concepții a cu
cerit rapid o largă adeziune și 
competiția a intrat în tradiție. 
Astăzi, nu numai. opinia publică 
sportivă, ci întreaga umanitate 
vede în Jocurile Olimpice un 
simbol de emulație pașnică între 
tinerii de pe cele cinci continente.

na sportivă internațională lasă să 
se întrevadă dispute aprige pen
tru fiecare loc de frunte în ediția 
de la Tokio. Cu toate acestea, re
centele rezultate obținute de spor- 
tivii noștri în anumite ramuri ne 
îndreptățesc să nădăjduim o com
portare la ' ' '
terioare.

Canotorii 
demonstrat, 
campionatelor mondiale și europe
ne, că sînt capabili să învingă — 
și încă de o manieră categorică — 
în cea mai redutabilă companie. 
Același lucru se poate spune și 
despre voleibaliști, lideri ai bătri- 
nului continent.

Munca intensă, minuțioasă în in
tervalul destul de larg care ne des
parte de începerea Jocurilor, poate 
oferi și altor fruntași ai sportului 
romînesc satisfacția unui clasament 
onorabil. în acest sens este util să 
amintim că entuziaștii suporteri de 
pe întreg cuprinsul țării nutresc le
gitime speranțe de a-i vedea pe 
fotbaliștii, romîni calificați în tur
neul final din capitala Japoniei. Ne 
amintim și azi de excelenta com
portare a selecționatei R: P. Ro
mâne la ediția din 1952, cînd băie
ții noștri au luptat de la egal cu 

1960, sportivii romîni ' formația . maghiară, campioană o- . 
numele, la diverse limpică și — pe atunci.— una din 

cele. mai bune echipe din lume, 
fiind la un pas' de o senzațională 
victorie. La Melbourne însă, ca și 
la Roma, fotbălul de la poalele 
Carpaților a absentat...

Oamenii muncii, iubitorii de 
sport din patria noastră urrnă-

In capitala Japoniei,, care va găz
dui pentru întîia oară o ediție o- 
limpică, se fac intense preparative, 
în vederea marii întreceri. Con
curența și oficialii din peste 80 de 
țari vor fi cantonați în satul olim
pic, special amenajat ; o rețea de 
trenuri electrice va asigura depla
sarea la punctele de concurs, tn- 
trucît transmisia directă prin tele
viziune este irealizabilă, datorită 
imenselor spații oceanice, avioane 
supersonice vor transporta zilnic 
pelicule cu filmul întrecerilor în 
diferite colțuri ale planetei. Sute 
de milioane de spectatori vor avea 
astfel prilejul să urmărească eve
nimentele de la Tokio, aplaudind 
— fie și de la distanță — pe glo
rioșii învingători, în rîndurile că
rora sperăm că se vor număra și 
purtători ai culorilor noastre.

Reprezentată odinioară în mod 
sporadic, cu performanțe mediocre, 
Romînia a realizat la ultimele edi
ții un salt valoric impresionant. 
Începînd din 1952, de la Helsinki, 
continuînd cu Melbourne — 1956 
și Roma — 
și-au înscris numele, la < 
discipline, printre cîștigătorii me
daliilor de aur, de argint și de 
bronz, iar în clasamentele pe 
puncte și pe medalii au cucerit po
ziții remarcabile. Pe tabelele de 
onoare figurează, între alții, trăgă
torii Iosif Sirbu, Ștefan Petrescu, 
Ion Dumitrescu, canotorii. Ismail-', r‘es.c cu atenție și cu încredere 
duc, Alexa și Rotman, boxerul Ni- preparativele ..celor care ne vor re- . 
co.lae Linca, atleta Iolanda Balaș, prezenta la marea sărbătoare o- 
luptătorul Dumitru Pîrvulescu. A- ' limpică, cu convingerea că ei 
semenea succese, generate de calda vor jace totul pentru ca steagul 
preocupare a partidului și guver- sg fluture cit mai adesea pe
nului față de mișcarea de cultură' catargul învingătorilor, contribu- 

± ---- astjej ja creșterea prestigiului
nostru pe arena sportivă interna- 

~ țională.

fizică și sport din țara noastră, ne 
măgulesc și, totodată — ne obligă. 
Nivelul performanțelor înregis
trate în timpul din urmă pe are-

nivelul succeselor dn-

și caiaciștii romîni au 
la ultima ediție a

DAN DEȘLIU

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de, 100 lei, 50 lei 

■șl 25 lei primesc 1/2, 1/4 și respectiv 1/8 
din cîștigurile de mai sus.

în valoarea câștigurilor este cuprinsă 
și valoarea nominală a obligațiunilor.

Plata cîștlgurllor se face prin casele 
raionale de economii C.E.C. șl agențiile 
C.E.G, descentralizate.

Cî
ști

gu
ri Oblig.

Cîștlgătoare
Valoarea 

cîștlgurllor

seria nr. parțială
J totalâ

1 09011 19 75.000 75.000

1 43755 21 50.000 50.000
1 01966 50 25.000 25.000
1 41150 24 10.000 10.000
1
1

02899
18014

40
45

5.000
5.000

1 20340 28 5.000
1 25038 47 5.000
1 261-17 11 5.000
1 32150 38 5.000
1 48904 50 5.000
1 57085 07 5.000 40.000

Terml-
nația 
seriei

60 366 02 2.000
60 822 50 2.000
60 867 28 2.000 350.000

600 05 13 800
600 41 07 800
600 . . 70 .47 800 1.440.000

1.992 TOTAL 2.000.000

CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE

Seria Nr.

1 55902 26 25 000 -'I '
1 58574 28 25 000 50 000
1 02491 01 10 000
1 10372 13 10 000
1 22915 23 10 000

■ 1 25008 12 10 000
1 53227 28 10 000 50 000

7 TOTAL 100 000
Talon nr. 10 jumătate

Tragerea la sorți 
a libretelor de economii 

cu cîștiffuri
La tragerea la sorți a libretelor de 

economii C.E.C. cu cîștlgurl pentru tri
mestrul IV. 1963, au Ieșit cîștlgătoare li
bretele ale căror terminații aü următoa- 
rele -numșre;

212 cu 250'la sută; S82 cu 200 la sută; 
642 cu 100 la-sută; 194 cu 50 la sută; 0,70; 
.260; 329; 395; 428; 461-; .5281. 531; 746; 866; 
880 cu 25 ța sută.

Cîștigurile se acordă in raport cu sol
dul, m’edlu-pe care.-aceste librete l-au 
avut pe trimestrul IV. 1963.

*
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor rnixïé de persoane ADAS, 
din 31 decembrie 1Î63, au ieșit ur
mătoarele opt combinații de litere: 
G.I.H.; Ț.Q-E. ; . A.P.G. ; J.O.J. ; 
C.R.K.; O.P.B.; Z.N.J.; A.C.E,

LISTA DE C1ȘTI6URI
la depunerile pe obligațiuni C.E.G. 

cu cîștlgurl
TRAGEREA DE BAZA

DIN 31 DECEMBRIE 19S3

LISTA DE CÎȘTIGURI

TRAGEREA SUPLIMENTARĂ 
DIN 31 DECEMBRIE 1963

la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

- 
rll

or

Oblig, 
cîștlgătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 23515 49 100.000 100.000
■ 1 52806 20 50.000 50.000

1 14036 42 25.000
1 32571 40 25.000 50.000
1 11828 32 ‘ 10.000
1 .30638 45 10.000
1 34896 40 10.000

49859 01 10.000
1 53441 02 10.000 50.000

10557 26 5.000
-1
1

18875
22369

05
35

5.000
5.000

28810 33 5.000
1
1

36838
37876

36
39

5.000
5.0OO

1* 39058 29 5.000 
5.000 
5.000
5.000

1
1
1

41655
55918
59638

33
42
28 50.000

■60

Termi
nația 
seriei

' 152 44 2,000
60 255 .01 2.000
60 362 01 2.00Ö
60 599 32 2.000
60 645. 29 2.000 600.000

600 35 25 80Ö
6Ö0 1 82 43 800 1 960.000

1 519 TOTAL : 1.860.000
I Talon hr. 10 (întreg) |

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 Iei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
șl 25 lei primesc 1/2, 1/4 și respectiv 1/8 
din cîștigurilb de rrtal s'us.

In valoarea cîștlgurllor este cuprinsă șl 
valoarea nominală a obligațiunilor.

Plata cîștlgurllor se face prin casele 
raionale de economii C.E.C. șl agențiile 
C.E.C. descentralizate.

EVIDENȚIATUL 
ÎN PRODUCȚIE: 
Bine ai venit ! Și- 
să nu te superi 
dacă o să te las și 
pe tine în urmă.

(Desen de 
RIK AUERBACH)

LISTA DE CIȘTIGDRI IN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă și cîștiguri 
TRAGEREA PENTRU TRIMESTRUL 

IV/1963

r*4
3 Valoarea cîștigurilor

5 •
L. M) 
’S’43 re

t; 
ăt

oi

>cti
£.2- a.s? « XS
5 O »3 J-»

JU
«

4-»
rtJ 0

2 Q.

1 152 ITotal cîștlgurl în obiecte 1150 OOO

1 ; 224 952 10 000
1 334 641 10 OOO
1 360 910 10 OOO
1 384 341 10 000
1 409 604 10 000
1 467 246 10 000
1 528 831 10 000
1 662 349 10 000
1 819 041 10 000
1 1 269 100 10 000
1 1 285 421 10 000
1 1 308 403 10 000
1 1 687 264 

Termina
ția libr.

10 000 13 0 000

17 01 441 5 Ô00
17 36 653 5 000 170 000
17 09 013 2 000
17 17 604 2 000
17 21 797 2 000
17 68 996 2 000
17 84 865 2 000 170 000

170 3 164 1 000
170 7 081 1 ooo 340 000
170 4 362 5Ö0
170 4 779 500
170 6 311 500
170 6 491 500 340 000

Titularii libretelor de economii cu do
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot a- 
lege, în limita valorii cîștigurilor ce Ii 
se cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale de economii de care depind 
unitățile care au emis libretele cu do
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau în minus între 
valoarea obiectelor alese și valoarea cîș
tigurilor, se lichidează în numerar, la 
înmînaréa obiectelor.

mondif.de
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Dizolvarea Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului

Lupta pentru putere 
In Arabia Saudită

SALISBURY 1 (Agerpres). — în 
noaptea spre 1 ianuarie Federația 
Rhodesiei și Nyassalandului și-a în
cetat existența. Desființarea acestei 
federații creată cu zece ani în urmă 
reprezintă un important succes 
al luptei popoarelor africane împo
triva dominației coloniale. Ea des
chide calea pentru cucerirea inde
pendenței teritoriilor care au com
pus-o.

decembrie 1963. In comunicatul 
conferinței se arăta că Nyassalan- 
dul și Rhodesia de nord vor do

★

harta politică 
gust 1953, Federația 
yassalandului înglo-

Rhodesia de nord, 
' 'd și Nyassalandul cu 

$1 peste 1 250 000 kmp 
c de peste 9 milioane 

tre care numai 3 la 
^favoriza menținerea 

^z^.^iță de populația de 
d^jtuind un permanent 
■furări, folosite drept 

z pentru prezența politică, 
.istrativă și militară colonia- 

.stă pe aceste teritorii africane.
Anul trecut, la conferința de la 

Victoria Falls (Rhodesia de sud), s-a 
hotărît dizolvarea federației la 31

ac-

Wa

CAIRO 31 (Agerpres). — Ziarul 
egiptean „Al-Ahram“ relatează că 
conflictul din sînul familiei regale 
din Arabia Saudită continuă cu as
cuțime. Ziarul afirmă că emirul Fey- 
sal, prințul moștenitor și prim- 
ministru al Arabiei Saudite, a cerut 
regelui Ibn Saud să părăsească țara 
în decurs de 48 de ore.

Conflictul, arată ziarul, a atins 
punctul culminant cînd regele a or
donat postului de radio saudit să a- 
nunțe că intenționează să formeze un 
guvern sub conducerea sa. Emirul 
Feysal a ocupat postul de radio cu 
ajutorul unităților militare pentru a 
împiedica astfel difuzarea știrii a- 
mintite.

sa-și

bîndi Independența in anul 1964, 
după o perioadă de tranziție, cînd 
vor lua numele de Malawy și res
pectiv Zambia.

Demisia guvernului peruvian
LIMA 1 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, guvernul pe
ruvian condus de Oscar Trelles, a 
demisionat în urma votului de blam

Manifestatii în Brazilia 
împotriva lui Lacerda

RIO DE JANEIRO
— La 31 decembrie, la Rio de Ja
neiro au avut loc demonstrații îm
potriva guvernatorului reacționar 
al statului Guanabara, Carlos La
cerda. După cum anunță France 
Presse, studenții facultății de li
tere au împiedicat intrarea lui 
Lacerda în clădire, unde el urma 
să prezideze festivitatea decernă
rii diplomelor Școlii de ziaris
tică. în cursul tulburărilor care au 
avut loc, guvernatorul a fost nevoit 
să se retragă din sală. Studenții au 
demonstrat pentru reforme demo
cratice- în învățămînt.

în aceeași zi au avut loc manifes
tații ostile lui Lacerda în Adunarea 
legislativă, unde deputății opoziției 
au protestat împotriva votării a- 
mendamentelor propuse de guver
nator la proiectul de buget pentru 
noul an financiar. Tulburările din 
Adunare au necesitat intervenția u- 
nor detașamente de poliție.

1 (Agerpres).

U

de depu-

ministrul 
însărcinat

primit în Camera deputaților în le
gătură cu tulburările țărănești din 
regiunea Cuzco. In favoarea moțiu
nii de blam au votat 75 
tați, iar împotrivă 51.

Dr. Fernand Schwalb, 
de afaceri externe, a fost
cu formarea noului guvern.

★
Agenția France Presse arată că 

dezbaterile care au dus la moțiunea 
de neîncredere au durat neîntrerupt 
peste 26 de ore, fiind considerate ca 
cele mai lungi din istoria țării.

Evenimentele din Cipru
NICOSIA 1 (Agerpres).— La Ni

cosia a avut loc o ședință a Birou
lui Politic al C.C. al Partidului pro
gresist al oamenilor muncii din Ci
pru, la care a fost discutată actuala 
situație din țară. în hotărîrea adop
tată se subliniază că acordurile de 
la Zürich și Londra au impus țării 
condiții care provoacă o încordare 
permanentă și ciocniri între ciprioții 
de naționalitate greacă și turcă.

Partidul își exprimă hotărîrea de 
a sprijini cu energie măsurile gu
vernului cipriot pentru restabilirea 
ordinii în țară. Unitatea tuturor ci- 
prioților atît de naționalitate greacă 
cît și turcă, indiferent de convinge
rile lor politice, constituie o con-

diție esențială pentru apărarea in
tereselor republicii.

în încheiere, hotărîrea cheamă 
poporul cipriot să-și strîngă și mai 
mult rîndurile în numele progresu
lui politic și economic, al întăririi 
independenței naționale a Republi
cii Cipru.

1964 partizanii păcii 
intensifice eforturile“

•k
ANKARA 31 (Agerpres).— Luînd 

cuvîntul la 30 decembrie în cadrul 
unei conferințe de presă, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, F. 
Erkin, a declarat că subunitatea mi
litară turcă, aflată în Cipru, nu va 
fi retrasă din regiunile în care lo
cuiesc ciprioții turci. El a făcut acea
stă declarație după o consfătuire 
șeful 
țelor

ATENA.— Corespondentul , 
gerpres transmite : La 30 decej 
brie a apărut la Atena pent 
prima dată în limba greacă o a 
tologie a prozatorilor romîni cq 

' înmănunchează diferite lucrl 
ale unor prozatori clasici și co 
temporani, printre care I 
Creangă, I. L. Caragiale, Bar] 
Delavrancea, Mihail Sadovear 
Tudor Arghezi, Camil Petresl 
Geo Bogza, Panait Istrati, GeA 
ge Călinescu, Al. Sahia, E 
sebiu Camilar, Aurel Mihale. Ci 
viatul introductiv este scris de I 
cademicianul Stratis Mirivill 
președintele Asociației naționa 
a scriitorilor din Grecia, iar pn 
fața este semnată 
dor Vianu. Cartea 
tr-un tiraj de trei 
plare într-o ediție 
zentată 
Atena „

ia 
statului major general al for- 
armate ale Turciei.

lui Sukarno în R. P. Romi 
„Șapte arte", „Cloșca cu pul 
aur", „Homo sapiens", „Trei c 
suri românești" și „Scurtă isto 
In holul cinematografului a 
organizată o expoziție de ari 
nat, cărți și fotografii din R 
Romînă. Filmele și expoziția 
fost vizionate cu interes de 
numeros public.

★

CAIRO 31 (Agerpres). — 
Cairo a apărut recent o cule 
din proza romînească clasic 
contemporană. Traducerea a, 
ține cunoscutului scriitor și 
tic prof. dr. Mohamed Mand 
Culegerea cuprinde selecțiun 
opera lui I. L. Caragiale, C. 
gruzzi, Ion Creangă, B. Delav 
cea, Panait Istrati, Alexar 
Sahia, T. Arghezi, Cezar 
trescu și Zaharia Stancu.

Cu prilejul apariției culeț, 
ambasadorul R. P. Romîn

de acad. Ti 
a apărut ît. 
mii de exerr.
frumos ’ pre

de casa de editură di
.Fexi".

★

DJAKARTA 31 (Agerpres). -
In sala cinematografului „Ria Cairo, M. Nicolaescu, a oferi 
din orașul indonezian Surabay< cocteil, la care au participat 
s-a desfășurat timp de mai mul mal El Dib, directorul generi 
te zile un festival al filmului ro artelor frumoase, dr. Insery 
mînesc. Au fost prezentate fii rectorul general al Schimbu 
mele de lung metraj „Dardée“ culturale cu străinătatea, 
„Post restant" și „S-a furat i mal Fayed, directorul acordu 
bombă", precum și filmele di culturale, scriitori, critici, 
scurt metraj „Vizita președinte^ riști.

Ciocniri
Borneo de nordm

Declarațiile Iui John Berna] și Linus Pauling

tuie adevăratul început al dezar
mării“.

In acest scop este necesară unita
tea forțelor păcii, unitatea acțiuni
lor partizanilor păcii- din toate țări
le, dezarmarea și eliberarea naționa
lă. „Dacă pacea este indivizibilă a- 
tunci și lupta pentru ea nu poate fi 
decît internațională“.

★

BERLIN 31 (Agerpres) — Prof. 
Linus Pauling, cunoscut om de știin
ță american, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace, s-a pronunțat 
pentru crearea unor zone denucleari- 
zate. în interviul acordat ziarului 
„Norddeutsche Zeitung“ (R.F.G.) cu 
prilejul Anului Nou, prof. L. Pauling 
a declarat: „Consider că dezvoltarea 
armei nucleare cu o forță distructi
vă monstruoasă, ne va determina să 
pășim într-o nouă perioadă a istoriei 
universale, cînd vor fi excluse răz
boaiele, iar problemele mondiale vor 
fi rezolvate în conformitate cu drep
tul internațional, ținîndu-se seama 
de interesele tuturor națiunilor și 
ale tuturor oamenilor".

Linus Pauling s-a pronunțat pen
tru realizarea neîntîrziată a unui a- 
cord internațional cu privire la in
terzicerea creării și experimentării 
armei biologice Șl chimice și a fo
losirii ei.

Anul Nou, făcută de 
Bernal, președintele e- 

Prezidiului Consiliului 
Păcii, se arată că „for-

LONDRA 31 (Agerpres). — In de
clarația de 
prof. John 
xecutiv al 
Mondial al
țele păcii încep noul an cu un opti
mism moderat, însă cu o încredere 
crescîndă în capacitatea lor de a 
influența desfășurarea evenimentelor 
în lume și cu o apreciere realistă a 
piedicilor care continuă să mai ră- 
mînă în calea spre dezarmarea ge
nerală și totală“.

In anul 1963, mișcarea partizani
lor păcii a obținut succese conside
rabile, se spune în declarație, iar 
semnarea Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare poate deveni 
un punct de cotitură.

Prof. Bernal cheamă pe partiza
nii păcii să-și dubleze eforturile în 
anul 1964, deoarece „acțiunile lor 
energice vor determina într-o mă
sură considerabilă ca aceste iniția
tive foarte promițătoare să consti-

KUALA LUMPUR 1 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al autori
tăților militare din Borneo de nord 
a declarat că detașamente de parti
zani care se împotrivesc Federației 
Malayeze au atacat în cursul nopții 
de 29 decembrie un post întărit din 
regiunea Tawan. în urma acestei 
ciocniri, care a durat două ore și ju
mătate, opt soldați malayezi au fost 
uciși, iar alți 19 au fost răniți. Pur
tătorul de cuvînt a calificat acest 
atac ca fiind „cel mai puternic din
tre toate cîte au avut loc de la cre
area Federației Malayeze și pînă în 
prezent“.

Vizita premierului Ciu En-la Componența noului gui 
grec
(Agerpres). — 

al Greciei I. i 
anunțat compi 
tranziție care u 
în funcțiune pîi

în R. P. Albania
ATENA 1

TIRANA 1 (Agerpres). — Agențiprim-ministru 
telegrafică albaneză anunță că pre^670?01^0? d 
mierul Consiliului de Stat al R. F’JveJ’nuJui. d.e
Chineze, Ciu En-lai, a sosit mtr-ÇjjtOarele aiegeri parlamentar 
vizită în R. P. Albania. noul guvern, Paraskevopoulos

jde asemenea postul de minist 
afacerilor interne. Ca ministru 
facerilor externe a fost 
Christian Palamas, reprezen 
permanent al Greciei pe lingă 
tierul general al N.A.T.O. din

(onicrința țârilor exportatoare de petrol
de 

de- 
cea

RIAD 1 (Agerpres). — Postul 
radio Meca a anunțat că la 31 
cembrle și-a încheiat lucrările 
de-a V-a conferință a țărilor mem
bre ale OPEC — Organizația țărilor 
exportatoare de petrol, deschisă la 
25 decembrie. Hotărîrile adoptate 
urmează să fie date publicității după 
ratificarea lor de către cele 8 state 
membre ale organizației — Arabia 
Saudită, Kuveit, Qatar, Irak, Iran, 
Indonezia, Libia și Venezuela.

După cum afirmă France Presse 
cercurile bine informate declară că 
hotărîrile se referă la sporirea ve
niturilor petroliere ale celor 5 țări 
exportatoare de petrol din Orientul 
Mijlociu.

După cum se știe, această proble
mă a format obiectul unor negocieri, 
care au durat aproape șase luni, în
tre reprezentanții marilor companii 
petroliere și secretarul general al 
OPEC, Fuad Ruhani.

Discutarea viitorului 
buget militar al S.U.A.

ani de cînd detașamentele ar
de eliberare au intrat victo- 
regimul terorist al genera- 
înlăturat, iar țara a pășit pe

Poporul cuban aniversează un eveniment istoric. 
S-au . împlinit cinci 
matet revoluționare 
rioase în Havana; 
lului Batista a fost
drumul unei vieți noi, libere și independente.

Profund populară prin- caracterul său, revoluția 
cubană a înfăptuit, într-o perioadă de timp scurtă, 
prefaceri importante pentru dezvoltarea multila
terală a economiei și culturii Cubei. In urma re
formei agrare, care a avut loc după răsturnarea 
vechiului regim, în întreaga țară au luat ființă 
cooperative agricole ; au fost naționalizate între
prinderile industriale și băncile, iar poporul a tre
cut la făurirea unei industrii noi, naționale; s-au în
registrat remarcabile succese în dezvoltarea cul
turii. Republica Cuba a pășit pe calea construirii 
socialismului.

Poporul cuban, sub cond.ucerea Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste, a guvernului revoluționar, în

frunte cu Fidel Castro, își consacră cu însuflețire 
eforturile muncii pașnice, constructive. Oamenii 
muncii în ciuda greutăților și a piedicilor pe care 
le mai au de întîmpinat, nu-și precupețesc efortu
rile închinate dezvoltării țării și îmbunătățirii con
tinue a vieții poporului. Realizările obținute de Re
publica Cuba umplu de bucurie inimile prietenilor 
săi de pretutindeni.

Deși multe mii de kilometri despart țările noas
tre, popoarele romîn și cuban se simt apropiate, le
gate prin profunde sentimente de prietenie. Expre
sie a acestor simțăminte, relațiile de trainică prie
tenie dintre R. P. Romînă și Republica Cuba se în
tăresc și se dezvoltă spre 
al cauzei păcii în lume.

De ziua marii sărbători 
romîn transmite poporului

NEW YORK 31 (Agerpres). — La 
30 decembrie a avut loc o consfă
tuire a președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson, cu membrii Comitetului 
șefilor de stat major, consacrată 
discutării bugetului militât al Sta
telor Unite pe exercițiul financiar 
1964—1965.

Adresîndu-se corespondenților de 
presă după consfătuire, ministrul a- 
părării, Robert McNamara, a anunțat 
că în noul an financiar 1964—1965 
bugetul militar va fi cu un miliard 
de dolari mai mic decît cel din 1963, 
cifrîndu-se la aproximativ 51 mi
liarde dolari.

binele ambelor popoare,

a Cubei libere, poporul 
cuban un călduros salut

și îi urează din adîncul inimii succese tot mai mari 
în lupta pentru apărarea independenței naționale, 
în construirea unei vieți socialiste, prospere.

Puternicul avion turboreactor al 
societății „Cubana de Aviacion“ a a- 
juns deasupra Havanei în zori, cu 
puțin înainte de ora 4. După o călă
torie de aproape 8 ore, făcută noap
tea, la 7 000 de metri deasupra A- 
tlanticului vestea că ne pregătim 
de aterizare produce animație 
printre cei 86 călători. încercăm să 
privim în jos. Deocamdată nu se 
vede nimic. Doar luminile de pozi
ție. fixate pe aripile avionului, cli
pesc în noapte. Deodată însă, începe 
să se zărească o geană de lumină 
care crește, crește mereu...

Sînt luminile Havanei. O 
rată „Cale Lactee“ aflată nu 
pra, pe bolta cerului, ci sub 
pămînt. Orașul prezintă un 
deosebit, atît prin luminile 
clamele sale multicolore, cît
mulțimea clădirilor albe sau pastelat 
colorate care, ziua, ies în evidență 
din verdele vegetației.

Deasupra clădirii aeroportului 
strălucește o mare lozincă : „Cuba 
— teritoriu liber al Americli“.

De la 1 ianuarie 1959, cînd a fost 
răsturnată dictatura lui Batista, au 
trecut doar cinci ani dar multe s-au 
realizat în acest răstimp în Cuba li
beră. Aflîndu-mă acolo, m-au

atras în mod deosebit oamenii, po
porul eroic al acestei țări. Am avut 
ocazia să cunosc muncitori și profe
sori universitari, milițieni și stu
denți, femei și elevi de școală, 
ziariști și țărani cultivatori de 
trestie de zahăr. Desigur că fie
care își are personalitatea sa, 
însă ceea ce am constatat comun la

Note de călătorie 
din Cuba

adevă- 
deasu- 
noi, pe 
farmec 
și re- 
și prin

tați este mîndria de a fi cetățeni ai 
Cubei libere.

...Gregorio Argulino este munci
tor constructor. E un om voinic, 
bine legat, în vîrstă de 54 de ani. 
L-am cunoscut pe șantierul de con
strucții din noul cartier Havana est 
Lucrează aici din 1959, chiar din 
prima zi a deschiderii șantierului. 
Ne arată noul cartier, arhitectura 
armonioasă a clădirilor cu 3 și 4 
etaje, blocurile înalte cu 15-20 de 
etaje, totul reflectîndu-se în 
albastră a Golfului Mexic, pe 
mul căruia se ridică cartierul, 
de apartamente noi s-au și

dicat aici, 316 sînt în construcție, 
iar în proiect încă 3 000. S-au con
struit de asemenea aici magazine și 
școli, instituții social-culturale, spa
ții verzi și terenuri sportive.

Apartamentele sînt confortabile, 
în ele locuiesc oameni de toate ca
tegoriile. Am vizitat locuința tehni
cianului Alcibiade Rodriguez. A- 
partamentul e format din două ca
mere, bucătărie, dependințe și o 
terasă largă. Mobila e nouă și bine 
întreținută. Nicăieri — nici un fir 
de praf. Cînd am felicitat-o pe gos
podină pentru modul cum își între
ține locuința, ea ne-a spus rîzînd 
că are un avantaj față de gospodi
nele din alte țări : Cuba, fiind în
conjurată de apele Oceanului se 
află permanent sub influența bri
zei marine, ceea ce menține pămîn- 
tul umed și nu permite prafului să 
se ridice în

...Pe Gregorio Argulino l-am re- 
întîlnit într-o seară. Vizitam școala 
medie mixtă a cartierului. Trecusem 
prin sălile de clasă, prin laboratoa
rele și atelierele de croitorie, tîm- 
plărie și mecanică etc. Eram gata 
să plecăm, cînd ușa unei săli de 
clasă se deschide lăsînd să treacă în 
„recreație“ vreo 30 de elevi, toți în 
vîrstă. Printre ei — prietenul Gre-

aer.

apa 
țăr- 
1860 
ri-

gorio. Ne-am salutat bucuroși de re
vedere, el ne-a făcut cunoștință cu 
profesorul și cu ceilalți „elevi“ și 
am început o discuție care s-a în
tins cu mult peste pauza reglemen
tară. Am aflat cu acest prilej că 
toți „elevii“ sînt muncitori construc
tori. E o clasă specială pentru ei. 
De altfel, opt dintre ei au lucrat 
chiar la construcția școlii. Nici unul 
nu a știut carte înainte de 1959. 
Cînd, la chemarea Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste, s-a început 
acțiunea de alfabetizare, ei au în
vățat să scrie și să citească pe șan
tier. Acum urmează un curs pregă
titor pentru universitatea muncito
rească.

— Bine, dar la 54 de ani ?
— Asta — răspunde el — doar 

aritmetic. în realitate aș putea spu
ne că n-am trăit decît vreo cinci ani. 
Abia acum mă simt om.

Și „amigo“ a început să povesteas
că... Pînă în 1959 nici nu se putea 
gîndi să învețe carte, fiind în per
manență preocupat de a asigura pîi- 
nea de fiecare zi pentru el și fami
lia lui. Cîte nu a făcut ! 
fost hamal în port, liftier la 
hotel, dar cel mai adesea a fost 
mer. Din 1959 însă, viața lui 
schimbat cu desăvîrșire. Are perma
nent de lucru, are locuință, învață 
carte, e respectat de tovarășii săi, e 
un om liber. Apoi discuția se schim
bă. Noi sîntem cei care povestim 
despre țara .noastră și poporul ro
mîn, iar prietenii noștri cubanezi 
ascultă și pun întrebări. S-a făcut 
tîrziu seara, ora de școală a trecut. 
Ne cerem iertare de la profesorul de 
fizică Aristides Alfonso, căruia i-am 
răpit ora de curs, însă el ne răs
punde zîmbind că pentru „elevii săi 
a fost o oră foarte bună de istorie 
și geografie".

— Și de prietenie, completează 
„amigo“ Gregorio.

...„Cuba — teritoriu liber de anal-

ACCRA. Președintele Ghanei, 
Kwame Nkrumah, a anunțat că între 
24 și 31 ianuarie 1964 va fi organi
zat un referendum național pentru 
modificarea constituției. Modificarea 
constituției prevede ca Partidul 
popular al convenției, al cărui con
ducător este Kwame Nkrumah, să 
devină singurul partid din Ghana.

la reducerea 
staționate în 
France Presse 
cordului vor fi retrase din Japonia
trupe americane cu un efectiv de 
3 500 de oameni.

trupelor americane
Japonia. Agenția 

relevă că în baza a-

BONN. După cum anunță agen
ția Associated Press, la 1 ianuarie, 
cancelarul Erhard l-a numit pe ge
neralul Heinz Trettner în postul de 
comandant suprem al forțelor arma
te vest-germane, în locul generalului 
Friedrich Foertsch.

RABAT. Comisia specială a Or
ganizației Unității africane, care ar
bitrează în diferendul de frontieră 
dintre Algeria și Maroc, își va ține 
următoarea ședință la 23 ianuarie, la 
Bamako. Membrii comisiei urmează 
să stabilească cine este responsabil 
în declanșarea ostilităților și va stu
dia fondul problemei frontierelor în
tre cele două țări.

Represiuni anticomuni 
in Irak

BAGDAD 31 (Agerpres). - 
31 decembrie ziarul irakian „î 
lad“ a anunțat că Tribunalul 
tar a condamnat pe locotei 
Adel Akraui la cinci ani te 
grea acuzîndu-1 de apartener 
Partidul Comunist din Irak și 
bizare de manifeste.

Ziarul „Al-Hakik al Arab“, 
apire la Bassra, scrie că la 1 
au’ost executați prin spînzur 
doi nembri ai partidului con

KAMPALA. Guvernul din Ugan
da a declarat drept „zonă tulbure“, 
întreaga regiune situată de-a lungul 
frontierei cu Ruanda. După cum 
transmite agenția France Presse, s-a 
hotărît instituirea stării de asediu în 
regiunea menționată.

PARIS. Tribunalul securității de 
stat al Franței l-a condamnat la 
muncă silnică pe viață pe Antoine 
Argoud, unul din conducătorii „Or
ganizației armate secrete“ (O.A.S.).

LONDRA. John Bloom, fost vice
președinte al Organizației din Sur
rey a partidului laburist din Anglia, 
a declarat că nefiind de acord cu 
politica acestui partid într-o serie de 
probleme a ieșit din rîndurile sale 
și a cerut să fie primit în Partidul 
Comunist din Marea Britanie. Bloom 
fusese desemnat drept candidat 
pentru viitoarele alegeri parlamen
tare din partea partidului laburist 
în circumscripția Bromley.

Cuvîntarea 
ambtsadorului Repul 

Ciba la Bucureșl
Cu pțlejul sărbătorii națion 

Republik Cuba — cea de-a 
niversaria victoriei revoluției 
ne — mimuri seara, ambas 
extrao.rdihr și plenipotențiar 
publicii Cba la București, fi 
Yepe Mènerez, a rostit o cuv 
în limba ronM, Ja posturile n 
de radio și 'tüeviziune. (Age

TEL1GRAMĂ

decembrie a fost 
Tokio un comu- 

în

TOKIO. La 31 
dat publicității la 
nicat comun japono-american 
care șe anunță încheierea unui a- 
cord între cele două țări cu privire . 79 de minute.

TOKIO. Astronomii și fotografii 
din Japonia au putut observa în 
noaptea de 29 spre 30 decembrie o 
eclipsă totală de lună care a durat

Cu prilejul ‘lei de-a V-a a 
sări a victori revoluției c 
Corneliu Măncu, ministrul 
rilor externe ^Republicii Po 
Romîne, a adsat o telegraj 
felicitări minimului relațiilo 
;erne al Repuții Cuba, Rai 
Garcia. (Age-

fabetism“. Aceste cuvinte sînt scrise 
cu uriașe litere luminoase pe marele 
bulevard Malecon, pe țărmul mă
rii, în imediata apropiere a portului. 
Se văd de departe, de pe uscat și 
de pe mare, arătînd că în Cuba, 
unde 65°/o din locuitori nu știau car

în școli profesionale, iar în cele me
dii obișnuite tinerii învață și cîte o 
meserie. Economia cub ană în dez
voltare are nevoie de cadre califi
cate.

...Am străbătut Cuba de la Hava
na pînă la Santiago. în fiecare dintre

La Havana există o clinică specială pentru studenți. Federația 
studenților universitari din Cuba ia parte activă la munca de conducere a 
acestei clinici ce funcționează în cadrul spitalului universitar „Manuel Fajardo".

în fotografie : Exteriorul spitalului universitar.

te. analfabetismul a fost lichidat. 
Au participat la această acțiune mii 
de profesori și învățători, studenți 
și elevi, funcționari și muncitori 
știutori de carte.

Acum, după succesul acțiunii de 
alfabetizare, în Cuba se desfășoară o 
largă acțiune de calificare profesio
nală. Zeci de mii de oameni învață

orașele vizitate am văzut un lucru 
deosebit de semnificativ. Fostele ca
zărmi ale armatei lui Batista au fost 
transformate în școli. Acum se for
mează aici viitoarele cadre ale eco
nomiei cubane. La Havana, în fos
tele cazărmi centrale ale vechiului 
regim, învață acum 15 000 de elevi, 
în Santiago de Cuba, la „Moncada“,

fosta citadelă 
asalt de forțelerevoluționare 
iulie 1953, învâ acum pești 
de elevi. în afa de însușire! 
cunoștințe geneie, ei învață j 
găria, tîmplări electromei 
mecanica agricolși cultivare; 
tiei de zahăr, tșterea anin 
etc.

Totodată, au It ridicate I 
roase școli noi. 1 numai pat: 
au fost construite de școli 
în provincia Oriee, în munții 
ra Maestra, s-a nstruit un 
școlar pentru 25 ( de elevi. : 
vată aici toate diiplinele șco 
diferite meserii, mba spâni 
istoria Cubei, mtmatica și 
muzica și desenuûnt însoțit 
predarea unor spalități pre 
nale. Elevii fac petică, pe s 
lități, în toate domiile de act 
te. în apropiereie Santia; 
Cuba s-a construim mare i 
școlar de pregătire cadrelor ț 
industria minieră, erită amil 
deși Cuba este L=otă în min 
și cărbune, în țară-a aproap 
xistentă Industria aetalurgic 
cum, la Niccoro, sconstruieș 
combinat care va pduce nich 
minereul local. De emenea. s 
vansate pregătirileantru cor. 
rea unui combinat lerurgic. 
Varadero a luat fiiă prima 
de pescari din istoi Cubei.

Cuba pășește înais pe calei 
greșului și înfloririPrin mur 
asiduă pentru dezttarea e 
miei și culturii patr sale, pc 
cuban își corisolideaj indepen 
națională și libertat« cîștigat 
atîtea sacrificii. Iar cadrul 
pentru făurirea vii noi. l< 
„Să fim culți, ca să fi liberi“ 
semnificație profund

I. (LETEA

armatei, lui
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