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ANUL
NOU

In orașele patriei

LOCUINJE Șl CARTIERE NOI

în noaptea asta, clinchetul de pa
hare și tradiționala urare „La mulți 
ani !" vor însoți, de la un capăt la 
altul al țării, momentul solemn al 
deschiderii porților noului an. Ges
tul simplu, firesc, al ruperii ultimei 
file din vechiul calendar va însem
na, pentru milioane și milioane de 
oameni, urcușul pe o nouă treaptă 
a drumului larg spre viitorul lumi
nat de învățătura partidului.

Ultima filă, pe care se află înscris 
„31 decembrie", evocă întregul ca
lendar, calea străbătută de poporul 
nostru de-a lungul anului 1964, 
stîrnind bucuria firească a iz- 
binzilor cucerite. Dacă această ulti
mă filă a bilanțului ar aduna toate 
succesele obținute de oamenii mun
cii din țara noastră în anul ce se 
încheie, ar trebui să capete dimen
siunile unui tom voluminos. A fost 
un an rodnic, marcat de importante 
realizări în dezvoltarea economică 
și social-culturală a patriei. înfăp
tuind neabătut politica partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a țării — temelie viguroasă pentru 
creșterea armonioasă, în ritm susți
nut a tuturor ramurilor economiei 
nhțiomale, a nivelului de trai 
al maselor — muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreaga țară 
au reușit, prin munca lor plină de 
entuziasm și abnegație, să depășeas
că planul producției globale indus
triale cu 2 la sută, realizînd o pro
ducție cu 14 la sută mai mare decît 
anul trecut.

Pășind în al treilea deceniu de 
viață liberă a patriei, poporul nos
tru a conturat pe zările anului ani
versar 1964 profilul luminos al 
construcțiilor date în funcțiune, al 
noilor întreprinderi, ansambluri de 
locuințe, edificii social-culturale. 
Schelele șantierelor au devenit un 
adevărat simbol al Romîniei socia
liste.

La sate sè înfăptuiește treptat 
programul complex de măsuri ini
țiat de conducerea partidului pen
tru dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii socialiste, 
traiul țărănimii se îmbunătățește 
continuu. Știința și cultura cunosc 
0 puternică înflorire. Pe baza dez
voltării continue a economiei na
ționale se ridică sistematic nivelul 
de trai al poporului. Ori încotro îți 

-arunci privirea, întîlnești imaginile 
impresionante ale noului, care dau 
ternei emoției vibrante a poetului : 
„O, țara mea cea plină de minuni !“

Succesele țării noastre pe toate 
tărîmurile economiei și culturii o- 
glindesc marea forță a orînduirii 
socialiste, minunatele capacități ale 
poporului descătușat, constructor al 
vieții noi.

Cu încredere nestrămutată în vii
tor, oamenii muncii pășesc în ulti
mul an al șesenalului, consacrîn- 
du-și întreaga lor putere creatoare, 
energia și avîntul, îndeplinirii o- 
biectivelor înscrise în planul eco
nomic pe anul viitor, care reflectă 
caracterul realist, științific al poli
ticii partidului. Apropiatele alegeri 
de deputați în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile populare vor 
constitui o nouă expresie a unității 
politico-morale a întregului popor 
în jurul partidului și guvernului.

Ze .1 și sute de milioane de oameni 
simpli de pe întreaga planetă pri- 
v în noaptea aceasta prima filă 

ului calendar, străduindu-se să 
■teze prin ea, ca prin lentilele 

ei lunete, fizionomia anului care 
me. Ce va aduce omenirii anul 

.965 ? — iată 6 întrebare care se 
■'lă în noaptea asta pe buzele și în 

nile oamenilor de pe toate conti- 
.ntele. Firește că ei caută să des- 
fre’° în prima filă a calendarului 

Ies împlinirea propriilor lor 
și aspirații. Iar acestea sînt 

tlt ca oricînd legate de cele 

mai scumpe țeluri ale omenirii — 
pacea și progresul social.

Popoarele țărilor socialiste, libere 
și stăpîne pe soarta lor, își făuresc 
prin munca lor viitorul ; în noul an 
ele vor depune eforturi pentru a ob
ține noi succese în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai.

„Anul soarelui calm“ — așa au 
numit oamenii de știință de pe în
tregul glob o vastă acțiune de cer
cetări întreprinsă pe plan mondial 
în anul care a trecut. Folosind a- 
ceastă expresie în înțeles metaforic, 
se poate spune că anul internațional 
1964 a fost luminat de un soare mai 
calm, răspunzînd celor mai arzătoa
re năzuințe ale popoarelor.

Coexistența pașnică s-a afirmat 
tot mai mult în viața internațională 
ca un principiu rodnic și activ, în
temeiat pe fundamentul solid al 
egalității suverane a statelor. El și-a 
găsit concretizarea în faptul că în
ceputul de destindere, înfruntînd 
obstacole și greutăți, s-a dezvoltat, 
a cîștigat teren prin noi pași înainte 
spre normalizarea relațiilor inter
naționale, intensificarea contactelor 
și schimburilor pe plan economic, 
politic, cultural.

A fost un an în care noi popoare 
și-au cucerit libertatea și indepen
dența. Cartografii au avut de lucru 
însemnînd noi state independente 
pe harta politică a lumii contempo
rane. Lărgirea continuă a sferei 
luptei forțelor progresiste, succese
le cu care ea este încununată în 
diferite puncte ale globului pămîn- 
tesc, se dovedesc un proces dinamic 
și ireversibil, care nu poate fi oprit.

Pășind în noul an, popoarele de 
pe toate meridianele și paralelele 
globului sînt animate de dorința de 
a-și încorda și mai mult eforturile 
pentru normalizarea relațiilor între 
state, pentru a apăra și consolida 
pacea lumii, a asigura o atmosferă 
internațională de înțelegere și cola
borare, prielnică circulației continue 
de valori materiale și spirituale, în 
folosul fiecărui popor și al întregii 
omeniri.

Anul 1964 a oglindit elocvent 
creșterea continuă a rolului R. P. 
Romine ca factor activ al vieții in
ternaționale, sporirea prestigiului ei 
pe arena mondială ca urmare a 
politicii sale de promovare consec
ventă a intereselor păcii și socialis
mului. Vizitele delegațiilor guverna
mentale ale țării noastre în diferite 
țări și ale unor conducători de state 
în Romînia, dezvoltarea contactelor 
multilaterale, lărgirea schimburilor 
economice cu numeroase state, par
ticiparea reprezentanților romîni în 
diferite foruri internaționale, pre
zența și prețuirea de care s-au 
bucurat peste hotare solii științei, 
culturii și artei noastre — toate ex
primă atașamentul ferm al țării 
noastre față de pace.

Și în 1965 țara noastră va acționa 
mai departe, împreună cu celelalte 
țări socialiste și cu alte state iubi
toare de pace, pentru destin
dere în relațiile internaționale, pen
tru triumful principiilor coexistenței 
pașnice, pentru prietenie și înțele
gere între popoare, pentru noi vic
torii ale cauzei păcii și socialismu
lui în întreaga lume.

Cu firească mîndrie patriotică 
pentru izbînzile anului 1964, liberi 
și stăpîni pe destinele lor, oamenii 
muncii din patria noastră intră pe 
porțile noului an însuflețiți de hotă- 
rîrea neabătută de a înainta, sub 
înțeleaptă călăuzire a partidului, 
spre culmi tot mai înalte de propă
șire și prosperitate, de a obține noi 
succese în lupta pentru înflorirea* 
patriei socialiste.

LA MULȚI ANI, 
DRAGI TOVARĂȘI!

Fotomontaj de M. Andreescu

A
înfăptuind programu
desăvîrsirii constatiez socialiste

Conferința organizației -..-raionale 
de partid Cîmpeni, care a avut lriă 
în zilele de 26—27 decembrie 1964, 
a adresat C.C. al P.M.R. o telegra
mă prin care arată că oamenii mun
cii din raion au depus eforturi rod
nice pentru traducerea în viață. a 
sarcinilor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului. Planul pro
ducției globale pe primele 11 luni din 
acest an a fost îndeplinit în propor
ție de 104,4 la sută, al producției 
marfă în proporție de 103,7 la sută.

în -cele două decenii de viață li
beră, în țara moților s-au dobîndit 
mărețe realizări. S-au alocat impor
tante fonduri pentru dezvoltarea in
dustriei miniere și forestiere, s-au 
construit numeroase locuințe pentru

. j
' muncitorii din toate comunele pînă 
în satele cele mai îndepărtate, din 
creierul munților, s-au ridicat școli, 
dispensare, magazine de desfacere a 
mărfurilor.
^'Moții sînt pe deplin conștienți că 

viața nouă făurită pe aceste me
leaguri este rodul conducerii înțe
lepte și a grijii permanente a Parti
dului Muncitoresc Romîn, a Comi
tetului său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Comuniștii din raionul Cîmpeni a- 
sigură partidul că nu-și vor precu
peți nici un efort pentru făurirea 
viitorului luminos al patriei noastre 
socialiste.

într-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn de către Conferința 
organizației raionale de partid Tîrgo- 
viște se arată că în anul care a 
trecut, peisajul industrial al raio
nului Tîrgoviște s-a îmbogățit cu o 
nouă întreprindere de interes repu
blican : Fabrica de beton celular 
autoclavizat din Doicești. Au fost 
construite noi școli, cămine cultu
rale, dispensare etc.

Cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării patriei a fost cinstită de către 
colectivele de muncă din toate do
meniile de activitate, în frunte cu 
comuniștii, prin noi și importante 
succese în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Oamenii muncii din raion sînt ho- 
tărîți ca. și în anul viitor, ultimul an 
al planului șesenal, dezvoltînd în
trecerea socialistă, să obțină noi 
succese în lupta pentru îmbunătăți
rea calității produselor, sporirea 
productivității muncii, realizarea de 
economii și beneficii peste plan, 
creșterea producției agricole, vege
tale?! animale.

înălțarea unor mari obiective indus
triale, aparifia noilor cartiere și clădiri 
social-culturale, amenajările gospodărești- 
edilitare schimbă fața orașelor. Se con
struiește în ritm rapid în toate colțurile 
țării. La cele peste 4 000 de apartamen
te ridicate în anii șesenalului, maramure
șenii au adăugat în 1964 alte 2 000, din 
care numai la Baia Mare 1 148. Zeci și 
zeci de apartamente s-au dat în folosin
ță în centrele miniere Cavnic, Baia 
Borșa, Baia Sprie, llba, Nistru și altele. In 
celălalt colț nordic al țării, în orașele și 
centrele muncitorești ■ din regiunea Su
ceava s-au dat în folosință în ultimii 
cinci ani peste 5 500 de apartamente,

Bl !
Mii de convorbiri telefonice se în

tretaie prin rețelele subterane ale o- 
rașului. Urări, felicitări, recomandări, 
precizări de ultimă oră : „Ne întil- 
nim, deci, în lață la „Feroviarul"... 
Notați-vă : Bulevardul Muncii, blocul- 
turn G7, etajul 8... Alo I AAa aflu la 
„Electrotehnica", pe Magheru. Vino 
cu un taxi să ducem televizorul" etc, 
etc...

Așadar, pe diseară. Deși lipsesc tro
ienele „Plugușorului", decesul calen
darului agățat in cui e un fapt. Ulti
ma filă afîrnă stingheră, ca o frunză 
din recuzita autorilor de romanțe.

— Ce deces 1 Care roman/e ? Toc
mai acum, în ultima zi a anului I — 
va exclama cititorul.

Intr-adevăr, asemenea cuvinte sînt 
nelalocul lor, întrucît nici un sfîrșit nu 
e afit de vesel, atit de dinamic, aht 
de plin de o frenetică vitalitate, ca 
sfîrșitul anului.

Pieton prin București, în ultima zi 
a anului. È imposibilă o statistică, dar 
se pare că 31 decembrie e ziua celor 
mai mulți kilometri parcurși pe jos, 
cu tramvaiul, cu autobuzul, ziua cu 
cel mai înalt coeficient de mișcare, 
ritm și grabă în viața anuală a bucu- 
reșteanului. Oricît de prevăzător ar fi 
fost, tot i-a mai rămas de cumpărat 
ceva, de trimis o telegramă, de ales 
un cadou. E ultima zi, ultimul termen 
pentru rezolvarea a 1 000 și una de 
probleme, intenții, amănunte. Și dacă 
veți întîrzia diseară la ora zece, în 
magazinul universal ,,Victoria" veți 
descoperi desigur pe nelipsitul neho- 
tărît în fața a două perechi de pan
tofi, spre disperarea vînzăforului obo
sit. Pentru că în această zi se mun
cește strașnic în magazine, la poștă, 
la birourile de voiaj, în crame...

Dacă imaginea Anului Nou este le
gată de prospețimea și ingenuitatea 
primei vîrste, să ne oprim deci la 
„Romarta Copiilor". După vitrina cu 
ursul cel alb pătrunzi într-un peisaj plin 
de tentații. Marile dileme nu așteaptă 
numărul anilor. Intre turboreactor și 
tricicletă, între păpușă și patine se 
desfășoară grave dezbateri interioare, 
uneori exprimate dramatic. Hotărîrea 
copiilor se manifestă spontan și im
perios, in vreme ce îndoielile părin
ților venifi singuri se prelungesc din 
dorința de a descoperi cea mai plă
cută surpriză cu putință. Vînzătoarele 
răspund în dreapta și în stînga, împa
chetează cu agilitate păpușa, patinele, 
turboreactorul, la standul jucăriilor me
canice „motoarele" uruie ca pe bu
levard.

...La Poșta Centrală, sala carlalorilor 
are aspectul unui atelier industrial. 
Cărucioare vin și pleacă, pe mese 
lungi se Unduiesc teancuri de scri
sori, ilustrate, felicitări. Aproape 
500 000 în 24 de ore. De două, ori 
și jumătate mai mult decît în celelalte 
zile ale anului. Mașini încărcate por
nesc spre oficiile poștale ale orașului 

cu o suprafață construită de aproape 1,6 
milioane metri păfrați. Și-a schimbat în
fățișarea orașul Suceava, s-au construit 
blocuri la Botoșani, Fălticeni, Rădăuți și în 
alte localități. Peste 4 000 de aparta
mente s-au construit în acest an în ora
șele regiunii Galați. Din 1960 și pînă 
azi s-au realizat în această regiune 
13 000 de apartamente. Mii de locuințe 
s-au dat în folosința oamenilor muncii la 
Brașov, Ploiești, Craiova, Cluj și în orașe 
mai mici ca Slatina, Turnu Măgurele, Bu
zău, Piatra Neamț etc. Iar în anul viitor 
se vor da în folosința oamenilor mun
cii încă 53 000 de apartamente.

de unde factorii le duc mai departe, 
la destinație, urcînd și coborînd eta
jele noi din Balta Albă, din șoseaua 
Mihai Bravu sau din Jiului-Scinteia. 
Printre pietonii grăbifi ai sfîrșitului de 
an îi veți vedea și pe acești mesa
geri ai urărilor de fericire.

...Sinaia, Predeal, Brașov, Galați, 
Craiova, Cluj. Cu locuri rezervate sau 
fără, bucureșteanul pleacă spre caba
ne sau spre rude din provincie. La 
ghișeele biroului central de voiaj e o 
afluență rar întîlnită pentru că în acest 
an Revelionul mai înseamnă și trei 
zile de vacanță. Unele trenuri sînt du
blate, altora li se atașează vagoane 
suplimentare, Gara de Nord cunoaște 
ritmul și forfota marilor sărbători.

Dacă timpul nu ne permite să ne 
oprim în piețele orașului sau în ma
rile magazine alimentare menite să 
satisfacă gusturi și preferințe gastrono
mice din cele mai diferite, s-ar cu
veni în această zi să întîrziem cifeva 
minute intr-o cramă. La vinăria Gostat 
din piața Amzei caneaua butoaielor 
sună muzical, ca o trompetă de car
ton pentru copii. Fiind o problemă 
de specialitate, majoritatea cumpără
torilor sînt bărbați. Vinul de Odobești, 
țuica sau vinurile noi sînt degustate 
după tipic, uneori prelungit, ca un 
preambul la Revelion. ' ■> da
migeana va poposi i, 
friptură și tradiționala 
male.

Ajunși aici e momentul să n>. 
băm cum vor petrece bucure, 
această noapte.

Există, ca întotdeauna, oameni gi 
biți care o vor lua din pripă, Existe 
însă și alții...

La sala Studio a Teatrului Național 
se joacă piesa „Să nu te joci cu dra
gostea". Printr-o coincidență, biletele 
au seria 366, exact numărul zilelor 
din acest an bisect. Intre ultimul gong 
al Naționalului — și al altor teatre — 
și primul gong al Anului Nou nu ră- 
mîn, decît vreo două-trei ore. Spec
tatorii și actorii își vor începe deci 
Revelionul ceva mai tîrziu.

Revelion 1965. Intr-o cantină mo
dernă cu pereți de cristal, muncitorii 
noilor fabrici din cartierul Militari vor 
petrece primul lor An Nou împreună ; 
la casa de cultură a tineretului din 
raionul 16 Februarie cea mai frumoa
să „mască" va primi un premiu sur
priză ; în celălalt capăt al Bucureștiu- 
lui, în blocul-turn G7 din cartierul 
Balta Albă, tînăra pereche Palade — 
amîndoi studenți — va sărbători, îm
preună cu colegii, primul Revelion în 
casa nouă I

Dar restaurantele ? In jurul unui 
uriaș pom de iarnă, aproape trei sute 
de grivițeni vor petrece această noap
te la „Feroviarul". Și lista ar putea 
continua, continua...

Așadar, pe diseară I

Paul D1ACONESCU

— Cars este pentru dv. 
i mai importantă zi a anu- 

•.,i care a trecut ?
Mai bine de zece reporteri 

I i „Scinteii" au răscolit arhi
vele calde încă, păstrate în
minte și în inimă, ale vieții 
personale și ale muncii a zeci de 
oameni, foarte asemănători și foarte diferiți între ei : constructori, 
artiști, mineri, sportivi, țărani, ingineri, oameni de toate vîrstele și 
profesiile.

A doua întrebare pusă de reporteri a fost :
— Ce așteptați pentru anul ce vine ?
In afară de urări fierbinți și unanime, pe care azi le rostesc de 

la un capăt la altul al Romîniei toți oamenii acestei țări — urări 
pentru prosperitatea patriei, pentru partidul nostru, pentru cauza 
socialismului, pentru pacea lumii, pentru prietenia între popoare 
— oamenii au vorbit despre anul care a trecut și despre proiectele 
lor, care se împletesc cu acelea ale colectivului, ale familiei, 
prietenilor și tovarășilor de muncă.

— O zi de care îmi amintesc este 
17 iulie. Eram pe acoperișul unei hale 
și băieții din brigadă calculau cu 
cretă nu știu ce cifre. Vine unul la 
mine și îmi spune :

MÎINE E 1965

— Tovarășe Năstase, de cînd zici 
că ești mata pe șantier?

— Păi ce, nu v-am spus ?
Era o după-amiază frumoasă și-ți 

era mai mare dragul să lucrezi, dar 
ei, în loc să-și vadă de treabă, s-au 
apucat de calcule. I-am pus la 
punct.

Seara, însă, după lucru, m-au luat 
pe sus la o bere. S-au întins spre 
mine 16 halbe. Unul din ei, Podaru 
(acum este la școala de maiștri), 
mi-a ținut un logos : „Tovarășe șef 
de brigadă, noi, colectivul, vă felici
tăm cu ocazia împlinirii celei de-a 
5 000-a zi pe șantier și vă urăm să 
mai stați pe șantier încă de 5 000 de 
ori pe atîta..."

Să fi trecut de atunci 5 000 de zile ? 
Nu mi-a venit să cred. Prea a. fost 
repede. Și am numărat anii și lunile 
pe degete, acolo, la masă, le-am în
mulțit, așa cum făcuseră băieții sus, 
pe acoperișul halei. Trecuseră într-a- 
devăr 5 000 de zile...

...Eram puști și am plecat de aca
să, de la Stîlpeni-Argeș, de dragul 
salopetei de brigadier. Am nimerit 
la Hunedoara. Am stat la baracă și 
am dat cu lopata la fundația furna
lului nr. 6. De la fundație am trecut 
la montaj și acolo am rămas. Cînd 
sîntem sus, pe înălțimi, privim totul 
împrejur și cuprindem dintr-o dată 
furnale și oțelării, laminoare, cocse- 
rii și fabrici de aglomerare, toată 
Hunedoara de azi. Lucrăm cu plăce
re. Singurul capitol la care brigada 
reacționează „nedisciplinat" îl con
stituie graficele de execuție. Nici
odată nu le-am respectat prevede
rile. Chiar și la cele mal grele lu
crări timpul de lucru a fost scurtat 
cu 5—6 zile.

Tovarășul Nicolae Năstase, care 
ne-a povestit cele de mai sus, este 
montor la întreprinderea de con
strucții siderurgice din Hunedoara. 
Montor, adică „ultima mînă" la pre- 

darea unor lucrări. Fără să-și scoa
tă carnetul din buzunar ne-a înși
rat zilele cînd au intrat în funcțiune 
cuptoarele Martin nr. 7 și nr. 8 și, mo
dernizat, furnalul de 1 000 mc.

— Și acum, a încheiat el zîmbind, 
vă rog să alegeți singuri din toată 
povestea asta care este pentru mine 
cea mai deosebită zi a anului.

Mulțumindu-i pentru răspuns, să 
părăsim înălțimile schelelor pentru 
a ne înfunda în adîncurile munților.

Drept în inima Carpaților meridio
nali ne așteaptă un om, undeva 
sub munți. Poate că nicăieri nu-și
deschide atît de larg sufletul ca în 

această „sală de întîlnire", lungă 
de peste 100 m, tăiată în strat lu
cios de cărbune. Ion Nasta, împreu
nă cu cei 80 de ortaci ai săi, a rea
lizat în noiembrie cea mai mare vi
teză pe țară la tăierea cărbunilor în 
abataje cu front lung. Recordul lor 
a fost făcut cunoscut în ziua de 29 
noiembrie. Tn numai trei luni, din a- 
batajul lor au fost trimise la „zi" a- 
proape 20 000 tone cărbune peste 
plan.

Asta în Valea Motrului, cel mai 
tînăr bazin carbonifer al țării, al că
rei act de naștere a fost eliberat a- 
cum un an, la 1 ianuarie. Printre 
semnatarii lui este și Ion Nasta.

— Atunci a văzut lumina zilei pri
ma tonă de cărbune. A fost o zi lu
minoasă, întipărită pentru totdeauna 
în inima mea și a ortacilor mei. Zic 
luminoasă pentru că de atunci a- 
proape 350 000 tone de cărbune au 
luat drumul centralelor electrice de 
la Craiova și Doicești.

Alături de cărbunele extras din 
noile mine, economia noastră socia
listă primește din regiunea Oltenia, 
altădată înapoiată economicește, lo
comotive Diesel-electrice, mii de ma
șini electrice și agricole, nave flu
viale, produse lemnoase valorifica
te la un nivel superior, produse cas
nice moderne etc.

Am aflat apoi că minerul se și 
sfătuise cu ortacii : de la vechiul re
cord de 50 de metri vor să ajungă 

la 60 metri viteză de înaintare pe 
linie în abataje cu front lung. Au 
calculat că se poate.

Ne aflăm în fața constructorului 
Solness. Mai bine zis, în fața perso
najului ibsenian interpretat — deo
camdată în repetiții — de artistul 
poporului Ștefan Braborescu. Cluje
nii știu că, în ciuda celor aproape 
85 de ani ai săi, este greu să-l gă
sești acasă.

— Cînd împliniți 85 de ani ?
— In 1965.
— Pentru a cîta oară pe scenă, 

maestre ?
— N-am făcut o asemenea soco

teală și nici nu vreau. Mi-am început 
cariera de actor acum vreo 60 de 
ani. Atunci, din multiplele mele pre
ocupări, printre care și cele publi
cistice. „m-a furat" teatrul.

— Dar literatura și teatrul sînt 
rude bune

— întocmai. Și acum am preocu
pări literare. încerc să scriu ceva a- 
mintiri din viața teatrală.

— Poate ne-ați putea spune care 
a iost pentru dumneavoastră cea 
mai însemnată zi din anul ce se ter
mină ?

— Socotesc că cea mai mare rea
lizare a mea e faptul că apuc să 
văd realizările celor ce vin după 
mine și care mă întrec.

După convorbirea cu unul din cei 
mai vîrstnici slujitori ai scenei, re
porterii noștri s-au dus să ia un in
terviu și uneia dintre cele mai tine
re actrițe, care și-a făcut debutul în 
anul de care ne despărțim.

Ne răspunde Ilinca Tomotoveanu.
— Ziua cea mai importantă pentru 

mine ? 15 aprilie. E data cînd a a- 
vut loc premiera piesei „Moartea 
unui artist" de Horia Lovinescu.

— De ce ?

(Continuare în pag. II a)
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încă de pe cînd nu era ziarul citit astăzi de toată lumea, scînteia 
licărind peste fără pogorîse în toate inimile aprinzînd făcliile revo
luției noastre sociale. Cititorule, ești unul din făclieri.

Ție și dumitale dă-mi voie să-fi aduc urările mele de Anul Nou 
laolaltă cu copiii și părinții lor.

Nu te aștepta la vorbe ci la simfirile simfife ale miilor de bunici 
din timpurile noastre străvechi.

Tfi urez rod mare al pămînfului, al muncii fale și al tuturor nă
dejdilor împlinite pe cîf cu putinfă sau rămase pe anul viitor.

Dragoste multă, prietenie cinstită, conștiință limpede și adîncă. 
La multi ani, iubitule. Tinerețe însuflețită și cîntare de colind fericit. 
Să trăiești I

Feros. Unul din fiorduri

Scrisoare de pe fraulerul „Consfania"

PLECAREA
DIN

FIORDURI

N VI TOR

nu-l

„Oamenți acestui al 29-lea secol 
trăiesc în mijlocul unei necontenite 
feerii fără să aibă aerul că-și dau 
seama de asta. Sătui de minuni, ei 
rămîn nepăsători în fața acelora 
pe care progresul le iscă în fiecare 
zi. Totul li se pare firesc" (Jules 

.Verne: „în secolul XXIX").
-Iată un sentiment pe care

împărtășim : nu rămînem nepăsători 
în fața „minunilor", chiar dacă cele 
descrise de marele scriitor francez 
s-au împlinit și au fost întrecute la 
mal puțin de un veac de la apari
ția povestirii sale care voia să an
ticipeze un mileniu. E adevărat însă 
că ritmul vertiginos al progresului 
tehnico-științific creează o anumită 
receptivitate la nou, ne obligă la o 
continuă reconsiderare a noțiunii 
posibilului. Cînd Edison a prezentat 
Academiei de Științe din Franța fo
nograful său, savantul Jean Bouil- 
leaud a declarat: „E imposibil și 
va fi totdeauna imposibil să se re
producă miracolul vocii omenești 
cu ajutorul unor aparate de lemn 
sau de metal". Astăzi, dacă unei in
stituții la fel de onorabile i-ar fi 
prezentat, înregistrat pe bandă, un 
mesaj din Proxima Centauri, toată 
lumea ar spune : „Să vedem, să 
cercetăm...".

N-a trecut un deceniu de cînd pri
mul satelit creat de mîna omului a 
străpuns cuirasa gravitației și iqtă- 
ne în pragul zborului spre alte cor
puri cerești. Etapele pregătitoare 
sînt străbătute cu o viteză într-ade- 
văr cosmică — și 1964 rămîne anul 
unor izbînzi spectaculoase. Nava 
„Voshod" s-a rotit două zile pe or
bită, avînd la bprd, pentru prima 
oară, un echipaj alcătuit din cetă
țenii sovietici Komarov, Feoktistov și 
Égorov. E un moment-cheie care 
marchează trecerea de la zbo
rul oarecum de performanță la cer
cetarea metodică efectuată la^Tața 
locului de oameni cu o înaltă cali
ficare știin'Vicft

es a stîrnit și ex- 
spațiil’?- extrateres- 

are ionice americane
,^..rotoare electro-reactive 

.q sovietice. Aceste mij- 
ue propulsie sînt net supe- 
motoarelor rachetă cu com- 

„uili clasici și vor face, desigur, 
posibilă cîndva explorarea întregu
lui nostru sistem solar.

In mod aparent paradoxal, pă
trunderea omului în Cosmos face ca 
Pămîntul să devină tot mai mic. Ea 
a făcut posibilă, grație stabilirii tele
comunicațiilor intercontinentale cu 
ajutorul sateliților artificiali, partici
parea a milioane de oameni la Jocu
rile Olimpice de la Tokio, imaginile 
făcînd un „mic" ocol prin Cosmos. 
Și este poate foarte aproape ziua în 
care vom urmări pe ecranele tele
vizoarelor, în transmisie directă, me
ciul .de fotbal Argentina-Brazilia sau 
zbenguielile pinguinilor de la Polul 
Sud. In sfîrșit, tot. mai multe fanioa
ne se încrucișează pe cărările nevă- 
zțite ale spațiilor extraterestre. Anul 
1964 a fost martorul lansării celui 
d;e-qj doilea satelit artificial englez, 
„Ariei 2", și a primului satelit italian, 
„Șan Marco", plasați pe orbită cu 
rachete americane. In felul acesta, 
patru țări participă acum efectiv 
la cercetarea Cosmosului. Franța se 
pregătește și ea..

Nu cu mult înaintea lansării pri
mului sputnic, Arthur C. Clarke, spe
cialist în astronautică și renumit 
autor de literatură științifico-fantas-

tică, scria într-un articol : „1980...
este răspunsul care ar rezuma, pro
babil, opiniile persoanelor compe
tente în legătură cu data primei de
barcări pe Lună". Fără a ne socoti 
„persoane competente", data primei 
debarcări ni se pare acum atît de 
apropiată îneît nu ne hazardăm în 
pronosticuri sortite poate unei prea 
grabnice dezmințiri...

Un uriaș salt imaginar ne poartă 
din infinitul mare în lumea cuante
lor, supusă și ea asaltului îndrăzneț 
al oamenilor de știință de pretutin
deni.

Nikolai Basov, Aleksandr Pro
horov (U.R.S.S.), și Charles Townes 
(S.U.A.) au fost distinși cu premiul 
Nobel pentru lucrările lor funda
mentale privind amplificatorii și ge
neratorii 
dus la 
maser și 
gice sînt 
blic. Se știe că maserele sînt folo
site mai ales în radioastronomie, 
îngăduind captarea unor semnale 
foarte slabe, emise de corpurile ce
rești îndepărtate. Cît despre lasere, 
cîmpul lor de acțiune va fi extrem 
de vast, de la prelucrarea celor mai 
dure corpuri pînă la telecomunica
țiile terestre și cosmice. La întreprin
derea „Karl Zeiss" din Jena (R. D. 
Germană) asemenea dispozitive au 
fost folosite pînă și la experiențe de 
transmitere a unor piese muzicale.

Tot mai multe țări își pun proble
ma utilizării energiei produse de 
centrale atomo-electrice, alături de 
aceea a uzinelor termice sau a hi
drocentralelor. Este deci la ordinea 
zilei problema rentabilității acestor 
centrale. Perspective îmbucurătoare 
creează comunicările cu privire 
la transformarea directă a căl
durii generate în zona activă a u- 
nor reactor! nucleari în energie elec- 

' frică prin folosirea unor térmoele- 
menți.

De la folosirea izotopilor radioac
tivi și pînă la proiectatele motoare 
ale cosmonavelor viitorului, energia 
atomică își dezvăluie tot mai impe
tuos multiplele valențe. Utilizarea ei 
devine actuală, de pildă, în desali
nizarea apelor marine.

Oamenii de știință continuă ofen
siva împotriva bolilor, pentru sănă
tatea generațiilor. Pe frontul luptei 
împotriva cancerului se desfășoară 
mai departe recunoașterea. Un grup 
de cercetători englezi au izolat un 
microorganism care pare să fie pre
zent în toate cazurile de cancer. 
Pornind de la rezulatele obținute de 
savanții japonezi Kosaki și Noga- 
kava, care au izolat și ei în țesu
turile canceroase o substanță numi
tă malignolipina, o echipă de cer
cetători italieni condusă de Ugo colective alcătuite nu o dată 
Cassarino anunță că ar fi descoperit 
o metodă rapidă de depistare a bolii 
înainte de manifestarea ei într-o for
mă sensibilă. Șt, foarte recent, Ber
nard Halpern, membru al Academiei' 
de Științe și profesor la Çollège de 
France, împreună cu colaboratorii 
săi de la laboratorul de citologie 
al Institutului cancerului de la Vil
lejuif, a observat că celulele can
ceroase cultivate în medii speciale 
au tendința de a se uni cu repezi
ciune, formînd structuri multicelula-. 
re voluminoase și legate între ele. 
E o descoperire care poate avea 
urmări deosebite în privința înțele
gerii formării și evoluției canceru
lui.

Alte succese au fost înregistrate 
în domeniul transplantării de țesu-

cuantici, lucrări care au 
realizarea dispozitivelor 
laser. Aceste cuvinte ma- 
cunoscute azi marelui pu

de a pă- 
mecanismul 
au înaintat

furi, membre și organe. In China a 
fost realizată grefa unei mîini com
plet desprinse de antebraț. Chirurgii 
au încălcat cu îndrăzneală granițele 
dintre specii ; la Tulane (S.U.A.), un 
rinichi luat de la o maimuță rhesus 
a fost grefat unei femei.

Uimitoare este și tehnica stimulă
rii electrice a inimii elaborată la 
clinica chirurgicală a Institutului de 
medicină din Moscova, E vorba nici 
mai mult nici mai puțin decît de a 
introduce în trupul pacientului un 
mic aparat capabil să trimită ini
mii bolnave impulsuri electrice timp 
de trei ani și jumătate.

Continuîndu-și efortul 
trunde cit mai adînc în 
intim al vieții, biologii
simțitor pe calea descifrării codului 
genetic. în numeroase institute de 
cercetări se experimentează influ
ența acidului dezoxiribonucleic 
(ADN) asupra eredității. Rezultatele 
obținute deschid noi perspective în 
privința influențării eredității la plan
te și animale. Moștenirea închisă er
metic în celulele ereditare va putea 
fi curățată de tare și predispoziții 
nefavorabile. Intr-un viitor încă înde
părtat, dat imaginabil, se var crea 
poate și 
eus.

Codul 
ce în ce r, __ ___ ______
eni. în ultima vreme se preconizează 
o modalitate cu totul nouă de în- 
magqzinare a informațiilor în me
moria mașinilor electronice de cal
cul. E vprbq de a folosi drept me
morie un lichid cuprinzînd lanțuri 
lungi de proteine și avînd o capaci
tate de codificare asemănătoare au 
aceea a acizilor nucleici — sub
stanța care joacă același robia fi
ințele vii.

Nu putem 
o privire’ în 
mice. Acolo 
descoperite 
corpuri avînd măjimea unei ga
laxii 
tul 
tesc 
se,

însușirile lui Homo Cosmi-

genetic îi interesează din 
mai mult și pe cibernetioi-

încheia fără .a arunca 
adîncul genunilor'''âoș- 
se află „superstelele" 
relativ de curînd- —

și emițînd energii de-a drep- 
inimaginabile. Acolo se ro- 
stelele neutronice superden- 

a căror tortă de atracție este 
atît de colosală, încât nici fotonii 
nu se pot desprinde din îmbrățișa
rea ei de fier pentru a-și porni 
goana prin Univers. De acolo ne 
vin fluxurile de unde care fac să 
vibreze antenele radiolocatoarelor 
și inimile noastre aflate în aștepta
rea vreunei solii din partea necu- 
noscuților frați întru rațiune...

Toate aceste „minuni", pe care le 
privim cu înțelegere și admirație, 
nu sînt, nu pot fi roadele activității 
unor savanți izolați între pereții la
boratoarelor și ai cabinetelor de lu
cru, ci se datoresc eforturilor unor 

‘ “r din 
cercetători de diferite naționalități, 
Ideea aceasta a colaborării fără a 
ține seama de granițe și de barie
re artificiale își croiește drum cu 
tot mai multă putere. Ea a prezidat 
o seamă de întîlniri desfășurate 
de-a lungul anului 1964, printre care 
amintim Conferința de la Geneva 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, Congresul de bio
chimie de la New York, Congresul 
de știința solului de la București. 
Tot mai larg își croiește drum ade
vărul simplu că numai astfel, pe 
baza colaborării pașnice între țări, 
trebuie să trăim pe Pămîntul nostru, 
uriașă cosmonavă străbătînd nemăr
ginirea Universului.

lon HOBÀNÀ

Aș fj vrut sa trimit cititorilor din țară 
descrierea călătoriei noastre, de la Gi
braltar, unde ne-am oprit prima oară, 
pînă astăzi cînd, de la insulele Feroe, 
ne îndreptăm spre Newfoundland, la 
coasta canadiană. Deunăzi însă, neliniș
tit de scurgerea vremii și neștjind exact 
cînd va fi următoarea escală, m-am gră
bit să trimit prin radio o scurtă dare de 
seamă, rezumînd viața noastră din ultima 
lună.

Escala s-a anunțat între timp: peste 
două zile vom fi |a Reykjavik, în vestul 
Islandei, penfru aprovizionări, după care 
ne vom continua drumul. Găsesc astfel 
prilejul să trimit paginile acestea. Dar 
cu loafe că ultima mea relatare a fost 
atît de sumară, nu mi se pare potrivit să 
mă întorc înapoi fiindcă în nici un caz 
n-ar fi acum timpul să spun tot ce se 
poate spune despre o călătorie în care 
totul e inedit, chiar și pentru marinarii 
vechi, nu numai pentru mine.

Mă întorc doar pînă la insulele Feroe.

Eldevig
Cînd am trecut prima oară pe acolo, 

de la sud la nord, am ocolit prin vest 
insulele, fără să le vedem, și am mers 
mai departe, cercefînd zonele de pescuit 
pînă dincolo de Cercul polar. Am avut 
atunci multe zile de luptat cu oceanul, 
care pînă la urmă ne-a silit să ne cău
tăm adăpost înapoi, la Feroe, unde am 
ajuns urmăriți de furtună.

Cum veneam dinspre nord, o dată cu 
zorile incerte și prelungi care vestesc 
aici răsăritul soarelui foarte tîrziu, stînci- 
le s-au desprins din ocean și din neguri 
— negre, masive, sterpe, pustii — ca o 
zeitate a nordului, Jinîndu-ne calea și ves- 
tindu-ne că pe aici nu-i de trecui. Sînt 
optsprezece insule laolaltă, cîteva foarte 
mici, atît de înghesuite îneît pînă tîrziu 
par una, inexpugnabilă. Numai harta le 
dezvăluie structura, arătînd numeroase 
strîmtori și fiorduri care le despart și le 
destramă bazaltul. In partea de nord țăr
murile țîșnesc vertical din apă, ștîncă 
goală, fără nici o treaptă la bază, fără 
nici un fir de plajă- Deși rar depășesc 
cinci sute de metri, înălțimile lor, termi
nate cu creste și piscuri pe care vțritul 
le-a ascuțit ca o facilă uriașă și aspră, 
sînt zdrobitoare cînd le privești de a- 
proape.

Am navigat cu precauție în lungul ba
rierei sfîncoase, dincolo de care răsărise 
soarele, fără să se vadă. Curînd,la'1 intra
rea în strîmtoarea ca o tăietură, prelingă 
dintre’ insulele öesfer Ö și Kats Ö, într-o 
depresiune

apă un sat cp casele atît de viu, de fe
lurit și armpnios colorate, îneît dădeau 
impresia unei picturi puse, anume acolo, 
spre a înveseli peisajul pe.' care altmin
teri îl apasă o monotonie dë moarte.

Mai tîrziu am văzut multe asemenea 
așezări de oameni, în văi, totdeauna la 
marginea apei, vopsite în toate culorile 
imaginabile, părînd de departe vesele, 
îmbietoare și neașteptat de gingașe.

Din strîmtoare se nasc fiorduri., aproa
pe perpendiculare și așezate la rînd ca 
niște boxe pentru adăpostul vapoarelor. 
Cel unde am ancorat noi prima oară se 
numea Funding. O stîncă prelungă, un 
bloc cît toate cele trei mari piramide de 
pe ma|ul Nilului, adăpostea fiordul la 
nord, către mare. Țărmurile dinăuntru 
erau mși blind cjeșenate, cu văi și coli
ne printre piscuri care despart yîntul în 
șuvițe și-l trimit jos în rafșlp. „Galați" 
sosise aici înaintea noastră și ancorase 
tocmai în fundul fiordului, în fața unui 
sat. Noi ne-am oprit mai înafară, unde 
am găsit de asemenea un sat, la cinci 
sute de metri, numai, putînd deci să-i 
vedem prin binoclu toate detaliile.

Se numea Eldevig, cu rezonanță scan
dinavă, și avea aceleași culori picturale. 
Vopseaua aici se aduce de departe, de
sigur cu cheltuială, dar mi-am dat sea
ma că oamenii nu-și împodobesc casele 
ca să se fudulească în fața vecinilor, ci 
fiindcă ochiul, și poate sufletul, lor au ne
voie de puțină culoare; în jur nu cresc 
flori, nici copaci sau arbuști — nici o 
plantă să pună o pată mai vie pe cenu
șiul stînciior și colinelor.

Așa cum s-a agățat pămîntul de pia
tră, izbutind să dea solului mort un pic 
de fertilitate, așa se agață și oamenii de 
stînca sălbatică. Totul le este ostil la Fe
roe: uscatul de o parte, oceanul de alta. 
Totuși ei nu migrează — își primesc 
soarta, generație după generație, into- 
nînd cu tenacitate asprul lor imn închi
nat naturii umane,

Cît timp am stat acolo, în fața satului 
Eldevig, n-am văzut nimic mișcînd, 
nici la ferestre, nici în preajma caselor, 
de parcă locul ar fi fost părăsit. In afara 
pescarilor pe care îi zărești în bărci, de
parte de țărm, și nu știi cînd pleacă, nu 

• știi .cînd vin, am mai văzut doi oameni 
odată, ureînd o colină peste sătuc. Erau 
doi oameni înalți, cu umerii-puțin cam 
aduși; cum mergeau la1 deal, cu-pași egali, 
cumpăniți, fiecare din ei părea umbra ce
luilalt, ducîndq-se spre un țel de nebă- 

' nuit:1 ■ ■ - < • ..... <>
s' IJPe-j urmă’ a ynceput-sä plo.uă^s-a lăsat 

de sus o perdea vînătă și -nii’i-am mai 
văzut. Nu i-am?vazùt;nlci mai țîtziu, cobo-

ieșea însă, din cînd în cînd, fum; era aco
lo și cineva viu.

Ziua următoare am plecai la drum.

Thorshavn
A fost așa de neașteptată intrarea 

noastră în portul Thorshavn, prevăzută 
inițial pentru altădată, și-am stat acolo 
așa de puțin, îneît n-am avut cînd pune 
ordine în paginile pe care urma să le 
trimit în țară. Iar acum, fiindcă de mult 
am pleeaf mai departe, sînt nevoit să las 
pentru mai tîrziu prezentarea orașului 
Unde venea prima dată o navă romî- 
nească. Am sa spun doar că sosirea 
noastră acolo, cu un pavilion cum nu 
mai văzuseră, a stîrnit fierbere în popu
lație; nici nu acostasem bine cînd auto
mobilele au început să se strîngă oe 
chei, grămadă — și după ce au plecat 
au venit altele, într-o forfotă care a ți
nut toată noaptea, deși oamenii noștri de 
mult se culcaseră.

Localnicii insulelor au un pavilion pro
priu; a doua zi ni l-am procurat în gra
bă și l-am ridicat la catargul din prova, 
conform datinelor, iar ei l-au privit cu 
satisfacție. Astfel pavilionul nostru, flutu- 
rînd la. pupa, a cîștigat simpatia tuturor, 
îndată. De-atunci înainte, pe chei, pe 
străzi, în magazine, n-am întîlnit oameni 
care să nu ne zîmbească, fiindcă tot orașul 
știa acum de prezența noastră, — și, alte 
vapoare străine nemaifiind în port, le era 
ușor să ne recunoască. Domnișoarele de 
la poștă au dat o atenție mișcătoare 
scrisorilor noastre, grăbindu^se să le 
lipească mărcile cu propriile lor mîini — 
unele grațioase — și să le manevreze, 
să le stocheze cu atîta grijă binevoi
toare de parcă fiecare plic ar fi cuprins 
valori importanțe.

Un oraș chinuit, străduindu-se, ca și 
satele, să se arate vesel prin curățenie 
și prin culorile caselor. Pe cerul mohorît 
am zărit soarele doar în. cîteva rînduri, 
arătîndu-se jos și cu mare sgîrcenie; ju
mătate de zi burează, apoi plouă cu gă- 
leața; străzile sînt ude tot timpul, de 
parcă ar fi mereu proaspăt spălate; pe
reții parcă se distilează.,. Dar la fiecare 
fereastră am văzut o floare în glastră, pa
lidă, anemică, izbutind totuși și ea, ca 
și oamenii, să ne zîmbească.

Ziarul local a închinat vizitei noastre 
o pagină — o pagină mică, dar era 
una din cele patru...
. Amintirea esențială cu care rămîn, tre- 
cînd deocamdată peste multe altele, este 
cordialitatea localnicilor.

Puțin înaintea plecării am intrat în
chei, fiindcă

portul intră pînă aproape în mijlocul ora
șului. Mai aveam cîteva coroane pe care 
nu vroiam să le duc degeaba cu mine 
și ,am întrebai ce obiect aș putea să ca
păt cu această sumă.

„Am întrebat" e un fel de a spune. 
Aici se vorbește o limbă a insulelor, nici 
daneză, nici norvegiană. Mai circulă en
gleza, puțin și cu aproximație, iar încolo 
cu desăvîrșire nici una.

Așadar am întins monedele în palmă, 
arătînd prin prăvălie cu o mimică uni
versală.

Era un bătrîn stăpînul prăvăliei, un bă- 
trîn slab, palid, ca mai toți insularii, băr
bierit proaspăt, îmbrăcat cu. grijă, dega- 
jînd bunăcuviință și simpatie. Înțelegîn- 
du-mi dorința, a aruncat o privire în ga
lantare, a șovăit, fără să se arate în 
încurcătură și-apoi mi-a întins cu un zîm- 
bet o mică scrumieră roz, un obiect fin 
care ar putea să fie și o farfurioară —• 
nici pînă azi n-am ajuns la o dumerire. 
Pe eticheta micuță am citit prețul: opt 
coroane; în mîna mea erau numai patru 
și o fracțiune. Am ridicat din umeri, mi- 
mînd în același timp lipsa sumei. 
„Nu-i nimici“, a răspuns cu zîmbete cu
ceritoare mimica bătrînului. Și luîndu-mi 
banii aproape cu sfiiciune, și zîmbind 
înfr-una, mi-a pus în mînă farfurioara, pe 
care o și învelise în foiță trandafirie — 
aș zice anume ca să se asorteze culorile.

N-am găsit pe nimeni la vapor care 
să-mi împrumute patru coroane în gra
ba plecării. M-am întors la prăvălie cu, 
un pachet de țigări „Snagov“, luai din' 
cabină, și l-am oferit bătrînului. ■ Era un 
pachet din lotul care pe o parte are im
primat cu majuscule: „Romînia", cu un 
tricolor în diagonală.

L-a primit fără proteste, dar fața pa
lidă a luat o clipă culoarea farfurioarei 
pe care o am acum cu mine. Apoi, pri
vind pachetul, a silabisit cu timiditate, 
ca școlarii:

— România... uiL
Ne-am zîmbit pentru ultima oară: ■ jçp 

grăbit — pleca vaporul. Dar la ușă.n.. c- 
ajuns din urmă și, fără a^mi lăsa nia. 
putință de împotrivire, mi-a restituit =”'\ru 
patru coroane, plus fracțiunea... o .pe_ 

* . ' nxe-
Am închinat paginile acestea loc.urf* 

lor pe unde am trecut. Dar echipajuj^. 
Toți cei optzeci și unu aflați aici sinter 
sănătoși, ne simțim bine, fiecare în pan 
ie și toți împreună. Semnez pentru e 
fără să-i mai consult, încredințat că n-c 
să mă desmintă nici unul.

---—Radu TUDORAM
Reykjavik, decembrie 1964.

Foto M. ANGHF j

MÎINE E 1965
(Urmare din pag. I-a)

— Mi s-a dat un rol pe scena 
Naționalului bucureștean, fiind încă 
studentă. Față de tradițiile și presti
giul Naționalului, eu, debutantă și 
încă studentă, vă închipuiți... Pot 
spune că simțeam emoția strlvin- 
du-mi umerii.

— Și ce vă așteaptă în 1965 ?
— Pentru tot anul nu știu, dar pri

mele zile, mai bine zis primele luni, 
depind de „Ludovic al XIX-lea", pie
sa academicianului George Călines- 
cu (chiar acum am ieșit de la repe
tiție) și de „Vlaicu Vodă" — specta
cole în care șînt distribuită.

La standul 
de probă: 
o naștere 
și câteva 
sonde

— Sînt șeful standului de probă. 
Satisfacțiile mele sînt de ordin este
tic și ingineresc, dacă mi-e permis 

să mă exprim astfel, ne-a spus tov. 
Paraschiv Vlăsceanu, de la Uzine
le „1 Mai’-Ploiești. Probînd o mașină 
de înaltă tehnicitate bine făcută, al 
un sentiment de plăcere cu nimic 
mai prejos decît cel al omului care 
contemplă o sculptură. In mădula
rele unei sonde se ascunde un cîn- 
tec al preciziei, al muncii și exacti
tății omenești. Mă întrebați de anu
mite zile ?

Miercuri 14 martie am aflat la 
radio că la Tîrgul de la Leipzig In
stalația noastră 3 DH 200 a fost pre
miată cu medalia de aur. Apoi ziua 
din vara acestui an cînd am auzit 
că această instalație, proiectată 
pentru adîncimea de 4 500 metri, a 
atins 5 309 metri, o cifră rară în do
meniul forajului. Ziua de 15 au
gust cînd am făcut probele ge
nerale ale instalației 4 DH 315 pro
iectată să sape la 6 000 metri a- 
dîncime. Se preconizează să atingă 
7 000 metri. Ziua cînd de pe standul 
de probă a pornit primul lot de in
stalații cu destinația Brazilia.

In cursul anului 1964 și familia 
noastră a fost, ca să zic așa, pe 
standul de probă : în primele zile 
ale anului soția mi-a născut un bă
iat. Pe urmă mi-am cumpărat un 

„Moskvici", cu care am fost pe lito
ral, la munte, și apoi la Galați, ora
șul în care m-am născut.

— La ce vă. gîndiți pentru viitor ?
— In primul rînd, la noi rezultate 

în îmbunătățirea calității produselor. 
Acest obiectiv esențial al întregii 
noastre activități economice necesi
tă eforturi susținute.

Baia Mare- 
blocuri
man

— Sînt din Țara Moților, sînt deci 
fiu de moț și licența pe oare am ob
ținut-o a fost prima din familia 
noastră. Sînt inginer proiectant de 
locuințe. Prima mea lucrare de 
proporții a fost proiectarea unui 
bloc cu 10 etaje și parter — astăzi 
cea mai înaltă clădire din Baia Mare, 
îmi amintesc de ziua cînd au început 
săpăturile. Am mers pe șantier. Era 

Ia începutul lunii mai, cînd la noi 
caișii sînt în floare. Nu m-am miș
cat de acolo ore la rînd. Pe urmă tre
ceam zilnic pe acolo. Recent, la 30 
decembrie, mi-am văzut „copilul", 
primindu-și ultimii locatari. Evident, 
am fost prezentat și le-am urat no
roc. Cineva a comis o imprudență : 
m-a recomandat drept... părintele 
blocului. Efectul a fost fulgerător : 
cinci familii m-au invitat să petre
cem împreună Revelionul în noile a- 
partamente.

— Ce zile sperați să vă aducă 
noul an ?

In locul proiectantului George 
Prația mi-au răspuns colegii de a- 
telier. Au făcut-o zgomotos, în cor, 
cu o veselie molipsitoare. In martie 
George va fi tată.

In continuare, răspunsul a fost tot 
colectiv : proiectarea locuințelor din 
noul cartier Săsar.

ün record 
matur 
în pragul 
maturității

Iată-ne la Predeal. Auzind că e 
vorba de un interviu, Mihaela Peneș 

s-a îmbujorat la față de parcă ar fi 
fost vorba de primul reporter care-i 
solicita acest lucru.

— Nu-i greu de ghicit care a fost 
pentru mine cea mai frumoasă zi 
din acest an. E 16 octombrie, ziua 
în care am cîștigat medalia olim
pică de aur. Poate că sînt prea tî- 
nără ca să-mi spun părerea, dar 
cred că o primejdie pentru sportivi 
o reprezintă răsfățul. Trebuie mun
că, antrenamente. Mă gîndesc deci 
să muncesc necontenit, așa cum fac 
sportivii de mare performanță.

— Am auzit că în iulie 1965 veți 
împlini 18 ani.

— Va fi pentru mine un „an al 
examenelor" ; în vederea lor mă 
pregătesc încă de pe acum. Primele 
obiective : examenul de maturitate 
iar la toamnă cel de admitere la In
stitutul de Cultură Fizică. Și, bineîn
țeles, să arunc sulița mai departe 
decît la Olimpiadă. Tineretul nostru 
are condițiile cele mai bune, atît în 
sport, cît și la învățătură. Succesele 
s-au dobîndit atunci cînd s-a muncit 
la înălțimea condițiilor create.

— Vă mulțumim și... vacanță plă
cută 1

— Nici o grijă : este. Foarte plă
cută.

A

Intre 
Dunăre 
și Borcea

— Cum a început povestea cu 
Pietroiu ?

Cinci oameni, un tractor, 3 atelaje, 
o casă cu 3 camere și un grajd 
pentru animale de muncă. Așa arăta 
cu 17 ani în urmă gospodăria de stat 
Pietroiu. Se făceau planuri îndrăzne
țe. Mica „insulă" cuprinsă între Du
năre și Borcea era stăpînită de ape, 
stufăriș, păduri de sălcii ; lupii și por
cii mistreți găseau un teren prielnic. 
Adesea viața era întreruptă de furia 
apei care se revărsa peste întreaga 
suprafață de teren.

' — Vorbiți-ne, vă rugăm, despre
noua baltă Borcea.

— Am putea să o numim acum 
grădina Borcea, ne-a răspuns tov. 
Dumitru Dumitru, Erou al Muncii So
cialiste, directorul gospodăriei de 
stat Pietroiu. Suprafața arabilă — e 
vorba de o întindere de 9 000 de 

hectare — a sporit cu fie 
care a trecut, prin lue t 
îndiguiri, defrișări, desecări 
țeleniri. In 1952 toată sup 
fost înconjurată cu un di- 
42 km. O dată cu construct: i <• ‘ 
dig zăpoarele de gheață și J j' 
fost stăvilite în matca lor. Iii i ; 
peste 8 000 ha sînt cultivat'- 
rumb, floarea-soarelui și furajte'. 
care 4 000 ha sînt amenajate 
irigat. Gospodăria dispune cu, : 
tractoare, de stații de pompT— 
alte utilaje. Producția medie de 
rumb boabe în ultimii 5 ani a 
de peste 5 000 kg la ha, iar pe t< 
irigat de 6 500 kg. Am îngrășat și 
dat statului în acest an 3 000 bo- 
în greutate de aproape 1 000 t 
Valoarea producției globale, în 
die, pe ultimii 5 ani se ridică 1< 
milioane lei. Acum, toate realizi 
par simple, firești, dar în deci 
anilor colectivul nostru a fost pu 
grele încercări în lupta cu natui 
le-a învins. Prin 1951, cînd trebui 
evacuăm toate animalele și inve 
rul din baltă, Constantin Dima a 
cut primul, peste Borcea înghe 
cu tractorul. Aș putea cita nume 
se alte cazuri de eroism.

— Ce planuri aveți ?
— Vrem să sporim producție 

porumb și să predăm la timp s 
lui cele 6 000 bovine puse la în 
șat. Vrem să asigurăm lucrătr 
gospodăriei condiții tot mai bun 
muncă și de viață. 20 de familii
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CÎND AU MAI RAMAS PU
ȚINE CEASURI pînă la schim
bul de ștafetă intre '64 și ’65, 
ne-am gindit la o călătorie mai 
aparte. Am ales itinerarul, în 
timp, al anului de care ne des
părțim.

— Lung drum ! 365 de zile. Ba 
nu ; chiar o zi in plus. An bisect. 
Gîndiți-vă că asta înseamnă 8 784 
de ore.

In absenta avionului supersonic 
și a mașinii electronice, călătoria 
părea de nerealizat. Brusc privirile 
ne-au căzut pe colecțiile ziarelor.

CHIAR DIN PRIMA CLIPA 
a existenței sale, 1964 și-a defi
nit emoționant personalitatea, în- 
scriindu-se în noua istorie a țâ
rii, în viața fiecăruia dintre noi, 
sub simbolica denumire ANUL XX. 
El avea să adauge linii și cu
lori inedite pe tabloul în conti
nuă desăvîrșire al patriei socialiste. 
Mai muit ca oricare altul, acest an 
XX a pus în lumină energiile între
gului popor care, smulse din mat
ca îngustă a unei orînduiri ce în
cătușa, și-au aflat de-a lungul celor 
două decenii o valorificare fără 
preced«- ,t. O imagine a fost domi
nantă. răstimpul celor 366 de zile,
ca gie a eroismului construc-

jporului : oameni și schele.
/-s vigoare, marile șantie
re pe străvechile și înnoitele 
ri romînești, au fost jalonate 

d' ... ițea cutezătoare a marelui 
constructor. El, partidul, a îndreptat 
întreaga forță creatoare a poporu
lui spre dezvoltarea bazei tehnice 
materiale a socialismului, pe calea 
industrializării — temelie trainică a 
marilor prefaceri ai căror martori și 
părtași sîntem. 1964 se înscrie ca 
un nou an de succese pe tabloul 
Romlniel ' contemporane.

„In istoria patriei noastre, cei 4 ani 
ce s-au scurs de la ultimele alegeri 
— spunea recent, la constituirea 
Consiliului Național al F.D.P., tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — se 
vor înscrie ca ani de mari succese în 
făurirea orînduirii socialiste, în ridi
carea Republicii Populare Romîne 
pe noi culmi ale progresului econo
mic. Deosebit de grăitoare sînt re
zultatele obținute în acești 4 ani 
în dezvoltarea forțelor de producție 
ale țării. Prevederile planului de 6 
ani au fost realizate și depășite an 
de an, industria socialistă s-a dez
voltat continuu în ritm înalt, poten
țialul ei a crescut considerabil da
torită construirii unei serii de mari 
întreprinderi dotate cu tehnică mo
dernă, cît și reconstruirii și reutilării 
întreprindierilor vechi".

Vor treée anii, vor da rod livezile 
tinere de'/astăzi, se va ii răcit de 
mult be.o‘,ful pus în operă la teme
liile an >764 — și la îndemnul ce
lor de .' ;ne : — Vorbiți-ne despre 
anul Xp; 4oi, cei de acum, vom în
cepe < isențialul :

—esc arul nostru a trecut pragul 
Cv a nov iWtreiIea deceniu de viață 
liigcru’jUîncrederea pe care i-o dau 
fc un, < capacitatea sa de a-și făuri 
vfv fericit pe care îl merită 1

li
ai,
inir V PRIMUL NUMĂR

d
L

n,p i „bcîhteii“ (joi 2 ianuarie) :
Cll.;:z;vț. je |a uzine|e bucureștene 

au de ce să fie veseli : în- 
nadejdi tjru a joua Oară anu| nou.
mai mu i;on‘« — țn producție — l-au

— Iată mijlocul de locomoție I 
Părindu-ne intr-un anume fel o 

mașină a timpului, altfel decît cea 
imaginată cîndva de Wells, ele 
ne-au ajutat să parcurgem în doar 
cîteva ceasuri maratonul calenda
ristic.. Bagaje ? Nedespărțitele car
nete de reporter. Răsfoind cele a- 
proape 1 400 de pagini ale colec
ției, cronică a unui an atit de bo
gat, cum să le reduci la scara u- 
nei singure pagini ? Nu rămin ine
vitabil în alară atitea ore pline 
din șirul celor 8 784 ?

Aceasta-i întrebarea.

serbat la 14 decembrie, cînd uzina lor 
a îndeplinit planul anual. Iar acest senti
ment al datoriei împlinite îi face să pe
treacă și să se veselească din toată ini
ma“. Întrebat de reporter despre glodu
rile pentru '64, un laminorist a dai ur
mătorul răspuns :

— Poftiți la revelionul nostru viitor I 
Cuvintele aveau tîlcul lor. L-am înțeles 

citind ziarul de acum cîteva zile : in 
ziua de 22 decembrie a fost realizat pla
nul anual al producției globale industriale 
pe Capitală. Printre întreprinderi se nu
mără uzina de țevi „Republica...". După 
cum se vede, laminorișfii și-au creai o 
tradiție de sfîrșit de an : de a sărbători 
revelionul de două ori.

Un fapt plin de semnificație al anului. 
Chiar din primele lui zile, oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul țării își iau în
suflețite angajamente în întrecerea socia
listă închinată marelui august. Chibzuind 
gospodărește, în spiritul unei înalte răs
punderi, ei își propun ca obiective con
crete realizarea planului la toți indicato
rii, creșterea continuă a productivității 
muncii, îmbunătățirea susținută a calității 
produselor, îndeplinirea întocmai a pre
vederilor planului de investiții, realizarea 
de economii și beneficii suplimentare. 
Calendarul orelor, săptămînilor și ano
timpurilor consemnează treptat prefacerea 
acestor angajamente in imaginea mate
rială a unor înfăptuiri care se adună și 
traversează întregul an. Și vă mai aduceți 
aminte ? Coloanele sărbătorești de 23 
August aduceau cu ele darul cel mai de 
preț : toate ramurile economice și toate 
regiunile țarii se prezentau cu angajamen
tele îndeplinite și depășite. Practic, toate 
întreprinderile țării își realizaseră planul 
și angajamentele luate.

Ritmul anului ? Ritmul viguros al unei 
economii prospere. Cît de limpede s-a 
făcut el auzif și acum, de-a lungul aces
tui decembrie cînd s-a tras linie sub co
loana bilanțieră a celor 8 784 de ore I 
Ziua și succesul. Anul Nou a intrat pe 
poarta uzinelor de tractoare la 10 decem
brie ; la 14 decembrie el a fost întîmpinat 
de minerii din întreaga industrie a căr
bunelui ; în aceeași zi și de furnaliștii 
Reșiței și Hunedoarei ; la 16 decembrie 
i-au urat bun venit muncitorii din indus
tria extractivă de minereuri ; la 18 de
cembrie l-au primit colectivele întreprin
derilor din industria lemnului. Gazdele 
fiind însă cu mult mai numeroase (pînă 
la 20 decembrie, 473 de întreprinderi 
au îndeplinit planul anual) oprim aici 
șirul exemplelor.

Anticipăm : peste cîfeva ceasuri se va 
auzi clinchetul argintiu al paharelor ridi
cate în sănătatea tuturor acestor creatori 
de bunuri materiale, pentru talentul și 
hărnicia lor, pentru orele calde și pline 
ale Romîniei în haine de lucru 1

CUM DE N-AM SCRIS pînă a- 
cum despre cartografi ? Oameni care 
fac o muncă migăloasă, riguros știin
țifică, pentru a ne pune sub ochi 
contururile miniaturale ale vastelor 
spații geografice. Geografi, deci 1

Poate că, în egală măsură, de cîți- 
va ani încoace, penița lor topografi
că se înmoaie în tușul istoriei. Gîn- 
diți-vă la tot ce nu era și este în 
cuprinsul Romîniei de astăzi, de la 
ființa noilor orașe la cursul pres
chimbat al unor ape devenite zes
tre de kilowați, de la familia mari
lor combinate înălțate pe locuri o- 
dinioară anonime la pădurea de 
sonde crescută de-a lungul arcului 
carpatic. La acest nivel de spectacu
loase prefaceri în peisaj, geografia 
și istoria se exprimă una prin cea
laltă.

Și anul de care ne despărțim a- 
cum, la miez de noapte, a maturizat 
harta patriei. Neavînd migăloasa 
peniță topografică, nu te-ai încu
meta să „cartografiezi“ atitea ine
dite trăsături de pe imensul șantier 
al Romîniei, desfășurat la scara ță
rii întregi. Dar să ne apropiem de 
hartă...

H HUNEDOARA. La 25 iunie, un 
nou cuptor tie 400 tone a primit 
botezul flăcărilor. El singur în
trece producția de oțel a întregii 
Hunedoare din ’44. La scurtă 
vreme i-a urmat un cuptor gea
măn. de aceeași capacitate.

»TURNU MĂGURELE. Nu de 
mult primii țăruși abia jalonau 
construcția care își desăvîrșește 
acum contururile pe zariștea 
Dunării. Și iată că la 2 iulie, 
printr-o telegramă, constructorii 
raportau partidului terminarea 
cu șase luni înainte de termen 
a lucrărilor de construcții-mon- 
taj la fabrica de acid sulfuric. 
Iar ziarul din 12 august aducea 
vestea că s-au realizat primele 
șarje de acid sulfuric.

H BISTRIȚA. De-a lungul anului 
1964, cinci noi hidrocentrale, Pîn- 
gărați, Piatra Neamț, Zănești, 
Costișa și parțial Buhuși, au îm
bogățit peisajul moldovenesc și, 
în același timp, tezaurul siste
mului energetic național. „Cloșca 
cu puii de aur“ (Bicazul și puii 
săi energetici) dau Bistriței o 
strălucire crescîndă.

mă VALEA MOTRULUI. La 1 mar- 
tie reporterul • nota că pe 
harta acestor locuri nu apăru
se încă pătratul negru, semnul 
industriei cărbunelui. O lună și 
jumătate mai tîrziu : în Valea 
Motrului, cel mai tînăr bazin 
carbonifer al țării, a intrat în 
producție mina Horăști. Lucrînd 
cu întreaga sa capacitate, insta
lația de sortare și încărcare a 
minei va asigura livrarea a 175 
tone cărbune pe oră. Vasăzică, 
una dintre orele cele mai bogate 
ale anului.

HPAROȘENI. început de iulie. 
A intrat în funcțiune un nou 
grup electrogen de 150 MW Ia 
centrala termoelectrică. Acest 
izvor de lumină și putere repre
zintă aproape un sfert din în
treaga putere instalată în țară 
înainte de ’44.

IM BORZEȘTI. Primăvara a adus
"■* în nomenclatorul de produse al 

combinatului chimic o denumire 
nouă : policlorura de vinii. Mo
derna uzină este proiectată pen

tru o producție anuală de 36 000 
tone. În preajma solstițiului de 
vară și-a vestit prezența în cir
cuitul economiei naționale in
stalația de electroliză, realizată 
la cel mai înalt nivel tehnic. 
Producția de clor și sodă a com
binatului se dublează ; aici, unde 
în urmă cu ani era un loc viran. 
Economie —geografie — istorie...

înșiruire, firește, incompletă. Și 
mai anevoioasă ar fi desprinderea 
de pe agenda anului a șantierelor 
care împînzesc fără excepție toate 
cele 16 regiuni ale țării. Cresc sub 
ochii întregului popor : un Borzești 
al oltenilor — combinatul chimic de 
la Craiova, marele combinat side
rurgic de la Galați, zări de beton 
la porțile Argeșului — hidrocentrala 
„16 Februarie“, bazinul cuprifer de 
la Moldova Nouă, leagănul îngrășă
mintelor azotoase de la Tîrgu Mureș. 
Se construiește — dar unde nu se 
construiește — în sud — la Călărași, 
în nord — tocmai la Sighetul Mar- 
mației, unde pădurile maramureșene 
vor cunoaște o valorificare supe
rioară. Căci pretutindeni, ridicarea 
la putere a resurselor noastre natu
rale, pe toate căile progresului teh
nic contemporan, face ca să prindă 
viață planurile de valorificare su
perioară. Străvechile bogății resimt 
marile prefaceri ale acestui timp.

în aceste înțelepte planuri, la ca
pitolul kilowați este înscrisă, pentru 
a fi supusă, și Dunărea. în ziua de 
7 septembrie, la kilometrul 943 al 
vestitului fluviu au fost inaugurate 
lucrările de construcție a sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, obiectiv de mare în
semnătate pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale a Romîniei și Iu
goslaviei și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de navigație pe Dunăre. 
Anului XX i-a fost dat să audă su- 
nînd ora Porților de Fier !

•
CU O LUNA ÎNAINTE DE 

ECHINOCȚIUL DE TOAMNĂ, 
Bucureștiul, la marginea lui de 
miază-noapte, și-a adăugat un oraș... 
Căci, de dimineață pînă seara, 
vreme de trei luni — altfel spus, 
de-a lungul a peste 900 de ore — 
vastul perimetru al Expoziției realiză
rilor economiei naționale a găzduit pes
te 3 milioane de oameni. Un oraș care 
vorbea în numele unei țări. Două itine
rare îl solicitau pe vizitator. Unul, în 
spațiu, măsurat în kilometri pe 
parcursul cărora îl atrăgeau cu forța 
unui magnet pavilioanele, standurile, 
exponatele. Altul, în timp ; timpul ce
lor două decenii în cuprinsul cărora 
Romînia a urcat pe o prestigioasă treap
tă a creației materiale.

Pe ecranul panoramic al anului XX 
(despre expoziție este vorba), prezența 
coloanei lui Brîncuși sugera avîntul unei 
țări în continuu progres, cu o economie 
complexă și o cultură înfloritoare puse 
pe de-a întregul în slujba creșterii bună
stării fiilor ei. De la imensul strung Ca
rusel pînă la creierii electronici ai calcu

latorului C1FA 102, de la puternicele 
, instalații de foraj pînă la gingașele mi- 
croscoape, de la strungurile cu coman
dă după program pînă la rulmentul mi
nuscul ca o bijuterie — toate dau mă
sura cutezătoarelor și înțeleptelor pla
nuri de industrializare socialistă, teme
lie trainică a profundelor înnoiri. Sem
nătura colectivă „Fabricat în R.P.R.“ 
relevă o întreagă istorie de căutări și 
eforturi, de perfecționări și performan
țe, de pasiuni și eroism, fiind elogiul 
implicit al minților și brațelor făuri
toare.

Holdele, livezile și grădinile și-au 
trimis la expoziție solia vegetală. Pre
zența lor vie dădea parcă sevă cifrelor, 
relief și foșnet panourilor cu fotografii 
și grafice. Imaginea de ansamblu a u- 
nei agriculturi moderne, pe spațiul în
tregii țări, se recompunea aici, în timp, 
urmărind parcă ampla rotație a anotim
purilor peste pămînturile romînești.

Vizitatorii expoziției își rememorau 
cu emoție istoricul eveniment consfințit 
sub această cupolă de Sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale din 
primăvara anului 1962 : încheierea co
operativizării agriculturii, moment de co
titură în opera de transformare revolu
ționară a societății noastre. In lumina 
revărsată de anotimpul izbînzii coopera
tivizării au început să se coacă roadele 
înțeleptei politici a partidului de creare 
a unei agriculturi avansate, intensive, 
dezvoltate multilateral, prin mecanizare 
complexă, chimizare și aplicare în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale știin
ței. Toate acestea, chiar în condițiile 
climatice vitrege ale anului 1964, au fă
cut ca producțiile obținute la princi
palele culturi să fie relativ bune, unele 
depășind nivelul celor din anii anteriori.

Eveniment pe agenda agricolă a lui 
'64 : pentru prima dată în istoria lor, 
vaste întinderi de pamînt, supuse asal
tului mecanizării, indignité, desecate, 
defrișate, s-au prefăcut intr-un leagăn 
al recoltelor. In lunca Dunării au fost 
trezite la viață, pînă acum, peste 200 000 
de hectare. Cota înaltă a primei recolte 
de porumb dobîndite aici evidențiază 
rodnicia inspiratelor măsuri luate de 
partid. O ultimă știre, recent sosită de pe 
șantierul de hidroameliorații din Insula 
Mare a Brăilei, anunță terminarea cons
trucției digului inelar în lungime de 135 
kilometri care ferește de inundații a- 
proape 72 000 de hectare. Orele pline 
ale lucrătorilor din agricultură se vor 
fructifica în aromele și culorile dulci
lor roade ale pămîntului ce vor răsări, 
în viitorii ani, pe cele peste 18 000 (le 
hectare de vie și pe cele aproape 24 000 
de hectare de livezi care au îmbogățit 
patrimoniul viti-pomicol al lui ’64.

Dar să ne continuăm itinerarul prin 
expoziție... Acolo, printre vizitatori, îți 
trebuiau poate virtuțile mașinii electro
nice de calcul pentru a înregistra și a 
clasa în fiecare sector mulțimea lui „ce 
mi-a plăcut“ și „de ce mi-a plăcut". Mai 
simplu, însă, fără aportul creierului e- 
lectronic, a reieșit limpede numitorul co
mun al tuturor aprecierilor . calitatea. 
Un fir nevăzut lega zecile de mii de 
exponate găzduite sub cupola marelui 
pavilion de preocupările cotidiene ale 
creatorilor acestor produse, pentru care 
opiniile exprimate de milioanele de vi
zitatori reprezintă un imbold în gene
ralizarea pe scară largă a celor mai 
bune reușite. Interesant pentru atmos
fera expoziției a fost faptul că ea a de
pășit cadrul limitat al unei simple pre
zentări, oferind muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor un hun prilej de a-și 
împărtăși reciproc experiența pozitivă 
dobîndită. Transformată intr-un imens 
amfiteatru, expoziția a mijlocit un larg 
și binevenit schimb de păreri, de pro
puneri prețioase făcute cu maturitate și
exigență. Victor VÏI

Creația materială pe ecranul panoramic al anului XX : Expoziția realizărilor economiei naționale

Meridiane șt paralele strînse în foca- 
'ul expoziției. în alfabet latin, chirilic, 
arab, numeroși oaspeți de peste hotare 
s-au simțit îndemnați să-și noteze im
presiile.

Ne amintim că într-unul din pavili
oane se afla un ecran de televizor ani
mat la orice oră. Trecînd prin fața lui, 
vizitatorul își descoperea instantaneu 
chipul. Expoziția însăși a fost un ast
fel de ecran, de ample dimensiuni, pe 
care vizitatorul — descoperind imagi
nea Romîniei socialiste — își recunoș
tea, cu legitimă mîndrie, propriul aport 
la crearea însuflețitorului tablou.

ASTA NOAPTE ÎN TREI ORA
ȘE NOI revelionul va ii sărbătorit 
pentru prima oară. Începînd cu ziua 
de azi, două ioste comune — Uricani, 
așezare nouă din Valea Jiului, și 
Negrești, centrul Țării Oașului — 
devin orașe. Faptul particular dez
văluie semnificații mai largi : urba
nizarea accentuată din ultimii ani 
este reflexul firesc al dezvoltării e- 
conomice rapide și, în același timp, 
o mărturie a ridicării pe noi trepte 
a unor locuri odinioară înapoiate.

Dar al treilea oraș ? Nu-1 căutați 
pe hartă într-un anume punct : si- 
luietele construcțiilor sale, avînd 
actul de naștere datat 1964, pot fi 
zărite pretutindeni unde și-au lăsat 
semnătura în beton și sticlă ziditorii 
noilor cartiere, ansambluri, edificii. 
Ca și cum, să zicem, ar fi a- 
părut pe hartă un Cluj nou-nouț 1 
E și acesta un semn distinctiv al 
lui '64 : s-a construit mai mult, mai 
repede, mai bine decît în anii pre- 
cedenți. In cel mai tînăr cartier al 
Capitalei, Berceni, la 5 aprilie e- 
rau săpate fundațiile primelor pa
tru blocuri ; la 10 noiembrie, 320 de 
apartamente își și deschideau pri
mitor ușile în fața locatarilor.

Noi locuințe, școli, spitale, case 
de cultură, complexe comerciale, 
cămine studențești și atîtea alte în
făptuiri în folosul oamenilor muncii 
— devenite realitate firească a co
tidianului socialist — dau măsura 
unui an rodnic. Prevederile Directi
velor Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. cu privire la sumele ce ur
mau să fie alocate pentru acțiuni 
social-culturale în anul 1965 au fost 
realizate încă în 1964. Anul XX a 
marcat un eveniment de seamă în 
dezvoltarea școlii romînești : ca în 
puține țări din lume s-a generali
zat învățămîntul de opt ani, durata 
școlii de cultură generală prelun- 
gindu-se, totodată, la doisprezece 
ani.

Ne amintim de orele însuflețite 
ale dimineții zilei de 25 iunie, cînd 
oamenii muncii au luat cunoștință 
cu bucurie și cu un sentiment de 
fierbinte dragoste pentru partid de 
Hotărîrea Comitetului Central și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
majorarea salariilor la toate cate
goriile de salariati, reducerea unor 
cote ale impozitelor pe salarii și 
creșterea plafonului de salarii în 

DE PE RAMPA DE LANSARE a anilor din urmă, cel care își va lua 
zborul la capătul ultimei ore de astăzi, 1965 pornește promițător de la cota 
ridicată a anului XX. Ceea ce au arătat-o cu deosebită limpezime lucrările 
recentei Sesiuni a Marii Adunări Naționale, deschizînd fereastra spre mîine. 
Prin cuvîntul aleșilor săi, poporul, trecînd in revistă, plinătatea celor 8 78 *
ore, ritmul lor înalt, și-a manifestat hotărîrea de a urca în p'-i. -'' -nai vig. 
ultima treaptă a șesenalului.

Așa intrăm în primele ore ale lui ’65, încliinînd paharele < 
ționala urare LA MULȚI ANI!

Ion MÀR

funcție de care se acordă aloca
ția de stat pentru copii. Noua hotă- 
rîre a venit să întregească vastul 
program de măsuri îndreptate spre 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc ; astfel că 
în 1964 salariul real este de peste 
două ori mai mare decît în 1950.

•
NICI UN ALT AN ca acesta, al 

XX-lea, n-a oferit o atit de amplă scenă 
și atit de strălucitoare surse de inspirație 
artei amatoare. Marea intîlnire a talentelor 
din cadrul celui de-al Vll-lea concurs a 
dat aripi cîniecului și jocului, desfășurate 
de-a lungul a peste 300 000 de specta
cole prezentate in fața a 80 milioane de 
spectatori (notabil : de peste patru ori 
populația ță>"ii). „Tot ce are țara mai 
frumos / In cintul meu ți-aduce azi pri
nos“ — cuvinte pe care le-am desprins 
la unul dinlre spectacole — au răsunat 
ca o încununare a simfămintelor de dra
goste și recunoștință față de partid. 
Intr-o noapte de august, Capitala a găz
duit poemul feeric al spectacolului cul- 
tural-sportiv închinat glorioasei aniversări. 
Tinerețea, grația, măiestria s-au contopit in 
secvențe coregrafice sugerînd harta vie a 
țării.

Alte nopți de vară, de asfă-dată în de
corul litoralului, au cunoscut animație 
ginilor și ritmurilor generos oferite de 
primul festival al filmului romînesc și de 
cel de-al doilea festival de muzică 
ușoară.

Mari prezențe culturale în '64. Zilele 
Eminescu și Creangă, străbătute de fiorul 
înaltei arte, au oferit o substanțială re
trospectivă pentru poporul de cititori care 
a comemorat împlinirea a trei sferturi de 
veac de la stingerea din viață a ce1 
doi geniali creatori. Pe portativul aces 
an s-a înscris și tradiționala sărbătoart 
muzicii romînești, prestigiosul concurs ?i 
festival George Enescu. „Schimbările pe 
care le-am observat după două decenii 
sînt extraordinare — declara renumitul 
dirijor austriac Herbert von Karajan, 
oaspete de onoare al Festivalului. Sînt 
creații la înălțimea timpului nostru, a 
contemporaneității. Inițiativa organizării 
unui concurs care poartă numele marelui 
artist este foarte bună. Ea face onoare 
țării dumneavoastră".

Capitalei noastre i-a revenit cinstea de 
a găzdui (31 august—9 septembrie) o 
importantă manifestare științifică interna
țională, care a reunit savanți din 66 de 
țări de pe cele cinci continente. Desfă
șurat sub iozinca „Pîine și pace“, Con
gresul internațional de știință a solului 
s-a bucurai deplin pe pămîntul romînesc 
de spiritul de înțelegere și colaborare 
internațională, afirmat consecvent de țara 
noastră.

„Vivat, crescat, floreatl“ au exclamat în 
repetate rînduri reprezentanții tuturor ge
nerațiilor reunite sub semnul festiv al 
Centenarului universității bucureștene din 
această toamnă. S-a văzut, încă odată, 
grija pe care partidul și statul le arată 
învățămîntulu' superior, cinstirea de care 
se bucură în patria socialistă tradițiile 
înaintate ale culturii și științei romînești, 
în climatul dezvoltării fără precedent a 
șantierului muncii intelectuale din 
prezent.

4
petrece 11 nou în case noi, alte 14 
'"milii s w/primi case în cursul anu-

Pers,. ;»ol, doresc ca cei doi fe- 
c. ■> mei, care au înclinație spre 
mei x, să devină buni ingineri 
meca să-i văd și la casa lor.

Nu e greu de stabilit ziua cea 
tai importantă trăită de tînărul 
ireetător principal Viorel Visarion 
9 la Institutul de mecanică a-
icată al Academiei R. P. Romi

canică al Academiei de științe a 
U.R.S.S. în ziua de 12 decembrie, a- 
preciind valoarea deosebită a lucră
rii „Elemente pentru calculul plăci
lor curbe subțiri elastice", Comisia 
superioară de atestări a Ministerului 
învățămîntului superior al U.R.S.S. 
i-a acordat aspirantului romîn de-a 
dreptul titlul superior de doctor în 
științe fizico-matematice. Felicitîn- 
du-1 pentru succesul său de seamă, 
un redactor al ziarului nostru l-a în
trebat :

— In ce constă importanța lucrării 
dv. ?

— Asta nu se cuvine să apreciez 
eu : prefer să mă refer la aprecie
rea referenților științifici. Contribuția 
originală la teoria generală a aces
tui domeniu a permis soluționarea 
sistemului de ecuații al unor plăci 
curbe utilizate în construcția de scări 
în spirală, rampe de garaj, la aco
periri de piețe, expoziții, hangare 
ș.a., șl pe această bază s-au dat 
apoi soluții practice de calcul. In 
locul unor metode empirice, proiec- 
tanții pot utiliza acum operativ cal-

1965
Stănescu, cercetător științific, am ex
tins noua teorie la calculul plăcilor 
curbe anizotrope.

— Care vă sînt proiectele de vii
tor ?

— împreună cu colegul meu Diml- 
trie Drăghicescu, cercetător științi
fic, am și început să mă ocup de 
elaborarea unei teorii a structurilor 
curbe subțiri (plăci cu goluri), care 
deocamdată n-a fost formulată. Do
resc de asemenea, să redactez un 
studiu privitor la teoria modelării și 
la procesul de cercetare științifică 
în mecanică.

a. Inginer constructor și mate- 
natician, el a fost invitat anul aces
ta să-și susțină dizertația pen
tru titlul de candidat în știin
țe fizico-matematice în fața Con
siliului științific al Institutului de îne

cului științific. De altfel, sistemul de 
calcul prezentat în lucrare s-a și u- 
tilizat la noi în țară la proiectarea 
unor noi cuptoare rotative de ciment 
de mare capacitate, a carcaselor de 
autobuze. Aș menționa că în colabo
rare cu colegul meu lng. Cristian

0 dorință 

care a... 
rodit

Cel care ne 
mlon, membru

vorbește e Mlhal SI- 
al cooperativei agri

cole din Dumbrăveni, raionul Boto
șani.

— Iarna trecută am fost într-un 
schimb de experiență la Arad. Am 
văzut acolo cum se produc legume 
timpurii. Am venit acasă, și, la pro
punerea mea, s-a construit și la noi 
o seră și s-a amenajat un solar pe o 
suprafață de 23 de ari pentru roșii 
timpurii. La adăpost, plantele creș
teau mari. Erau frumoase și vigu
roase. Aveau 1,20 metri înălțime. 
Doar că... nu rodeau 1 Nu mai aveam 
odihnă. Mai încercasem eu cu un an 
înainte această experiență și tot 
nu-mi reușise. îmi puneam întreba
rea : care să fie cauza ? într-una din 
zilele de la sfîrșitul lui martie, cînd 
peste cîmpii mai cădea bruma, sub 
foliile de polietilenă am zărit prime
le semne ale rodului în solar. Cau
za „nerodirii* era nerăbdarea mea. 
Aceasta a fost una din zilele cele 
mai fericite... nu, nu pot să zic ale 
anului trecut : ale vieții mele. De la 
vîrsta de 9 ani am tot făcut grădi- 
nărie. De mult doream ca în condi
țiile din nordul Moldovei să produ
cem legume timpurii. Anul acesta 
mi s-a îndeplinit această dorin
ță. Cooperativa noastră a pro
dus roșii cu 3 luni mai devreme 
decît în alțl ani, 4 kilograme de 
roții la lujer. Un venit de 221 738 lei

de pe 6 hectare cu roșii, adică 
38 511 lei la hectar. Pot spune că 
dorința mea de-o viață... a dat 
roade.

Constructorii marelui combinat

Atent, sensibil la fiecare „vorbă" 
a celor 62 aparate automate de mă
sură și control ale tabloului, ne a- 
runcă din cînd în cînd cîte un zîm- 
bet. Nicolae Coravu este absolvent 
al școlii de operatori chimiști din 
Victoria, unul din orașele tinere ca 
și el. (Coravu aTe 19 ani).

— Care a fost pentru dumneata 
ziua cea mal Importantă a anului 
1964 ?

— 15 noiembrie, orele 17. Se ter
minaseră probele la primul grup de

oxigen șf azot al fabricii. Am fost 
chemat la tabloul de comandă și mi 
s-a spus : „Să-l stăpînești sănătos". 
Nu mai țin minte dacă am reușit’ să 
răspund ceva, dar ziua n-o s-o uit, 
și de atunci caut să răspund prin 
fapte.

Nicolae Coravu ne părăsește pen
tru cîteva clipe. A venit timpul să 
înscrie în jurnalul de tuiă cum se 
comportă cel 108 parametri urmăriți 
de el pe tabloul de comandă al au
tomatelor.

chimic de la Craiova sînt cîteva mii; 
din munca lor se nasc 14 fabrici. 
Prima, cea de oxigen și azot, a și 
intrat parțial în funcțiune. Șeful ei, 
inginerul Gheorghe Neamțu, ne invi
tă să o vizităm.

— Combinatul nostru — ca și omul 
— nu poate trăi fără oxigen. El este 
poarta chimiei craiovene.

— Și cine a avut satisfacția să o 
deschidă ?

— Iată-11 ne arată Inginerul spre 
un „puști" aflat în fața unui Imens 
tablou de comandă.

Ne-am retras încet, lăsîndu-l pe operator în fața tablourilor, cu 
luminile lor multicolore. Era un tablou semnificativ : într-o mese
rie rară ieri — operator chimist — dar frecventă in Romînia de 
azi și de mîine, văzîndu-l pe acest tînăr la comanda automatelor, 
căpătăm o impresie care cere multe cuvinte pentru a fi exprimată 
pe deplin și care poate fi spusă, în rezumat, printr-unul sin
gur : pricepere. Oamenii se pricep și învață să se priceapă. Răs
punsurile lor resping lăudăroșenia, dar respiră siguranță de sine. 
L-am lăsat pe Dumitru să prefacă mai departe lunca în grădină, 
l-am lăsat pe bătrînul actor și tînăra actriță să reintre în repe
tiție, ne-am retras din fața proiectantului ce trage linii profilînd 
locuințele unde vor trăi mîine oameni de felul petrolistului care 
își așteaptă copilul, am lăsat-o pe Mihaela Peneș să se bucure mai 
departe de vacanță.

Oamenii își văd de treabă. Cu pricepere. Cu demnitate.
Munciți, dragi tovarăși, odihnițl-vă, făceți-Vă proiectele, creați 

viața de azi și de mîine. La mulți ani l La mai mare l
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DEAN

— Și, între altele, am auzit câ nu prea știi 
fotbal 1...

CEL MAI SCUMP BILET

— „La...

... multi

Bradul lor — Știi, taică>sâu lucrează Ia mașini 
cibernetice...

... ani 1"
Desene de NELL COBAR

Eram cu „Valsul dimineții", împreună 
cu Sică Alexandrescu cu care scrisesem 
piesa, înfr-un turneu, iarna, prin 1933.

In fiecare zi, trenul ne lăsa vagonul 
de teatru pe altă „linie moartă", în altă 
gară provincială, cu călători puțini și 
„șefi" cu fundul șepcilor de vișinafă.

Fiecare oraș în care poposeam zilnic 
•ne prezenta — în cele cîteva ceasuri pe 
care, de obicei, le aveam libere înainte 
de începerea spectacolului — tot ce avea 
él mai renumit și mai personal. O grădi
nă publică tristă, ninsă și adunată ca o 
broboadă pe umeri friguroși, in jurul unui 
ciob de lac cu albeață in ochi, un restau
rant cu sobă de luci la mijloc și cu iicuși 
de ceară verde la ferestre, un „palat" 
de prefectură sau de primărie, cu bustul 
undi fost prefect, deputat sau senator 
local nereușit și omagiat de ciori pînă 
în ochi, ridicai in față, în mijlocul unui 
rond cu pansele defuncte, și, peste tot 
— dacă eram lă mlirite — cu o muchie 
de munți albăstriii de depărtare, sub sa
ricile albe din spinări, sau — dacă eram 
la șes — cu o dungă de Dunăre lenevind 
sticloasă, ca o urmă de melc uriaș, prin
tre maluri de pămînt coclit și ripi visco
lite.

Dar, în afară dé aceste „agremente" 
fiecare urbe ne mai prezenta, de cum 
descindeam pe caldarîmul ei (mai muit 
sau mai puțin existent), și o serie de ne
plăceri dintre care cea mai importantă 
era chestiunea biletelor de favoare. De 
la comandantul garnizoanei la ultimul 
funcționar de percepție, de la prefect 
pînă la bucătăreasa dumisale, de la pre
ședintele tribunalului pînă la ultimul 
aprod de la grefă, de la agentul sanitar 
pînă la medicul primar al județului, de 
la însuși părintele orașului pînă la subco
misarul de serviciu — toată lumea cerea 
bilete de favoare. Nu mai pun la soco
teala pe cundscuții noștri personali (și 
aveam destui în fiecare oraș) și pe amicii 
sau ,,admiratorii" actorilor din trupă.

Și așa, in iarna aceea, cu chiu cu vai 
(din punct de vedere material turneul 
mergea prost), încărcați de glorie și de

contramărci de bilete de favoare, am 
ajuns și la Caracal. Era pe la nouă dimi
neața. Cum am coborîf din vagon, ne-a 
și întîmpinat la scară un tinerel cu șapca 
pusă „la ’oție" pe o sprinceană și cu 
mustăcioara tunsă cinefil deasupra buzei. 
Amicul, vesel, de parcă jucasem capra 
lungă la școala primară, ne salută, topit 
tot, ca o acadea, în propriul său suris.

— Bine-ăți venii... bine-ați venit pe la 
noi. Și să știți că sînt bun de sahea !... 
Șase bilețele pentru deseară. Nu vreau 
mai mult... că vreau să vin să vă aplaud 
cu toată familia.

— AAă rog I Și, crezînd că e șeful sta
ției, îi dădurăm locurile cerute.

— Eu sînt mai modest decît colegul 
meu, interveni un alt tinerel, care apăru
se între timp. Nu vă deranjez decît 
cu patru locuri.

Ne-am deranjat și cu cele patru locuri. 
Tocmai se apropia, clătihîndu-se pe pi

cioarele scurte printre linii, un alt indi
vid cu căciulița pe urechi, grăsuț și roz 
la față ca un purcel de lapte frecat cu 
sacîz, înainte de a lua loc la tavă. Se 
prezentă milităreșle și jovial.

— Șelul stației I Bine-ați venit sănă
toșel I

— Cite ? l-am întrebat fără să mai aș
tept să continue.

— Păiiii... O lojă sus și două staluri 
jos. C-a venit și soacră-mea special de la 
Corabia să vadă piesa asta că-i place 
foarte mult.

— A mai văzut-o, probabil, și în altă 
parte dacă-i place atît de mult...

— Nuuuu !... Dar ei îi plac toate pie
sele.

Ne-am tăcut datoria și cu domnul șef 
al stației. O lojă sus și două staluri jos 
și — ca niște evadați — ne-am aruncat 
în prima birjă din spatele gării și-am 
coborît la frizerie, în centru.

Unul lingă altul, la adăpostul clăbucilor 
de săpun, ne credeam de nerecunoscut 
ș.' apărați de orice atacuri eventuale.

— Aăăă I Uife-i I Salve I Ce facefi, 
mă ? Ați sosit ?

Prin oglindă, un domn scurticel cu că
ciulă de biber ne surîdea amical și fe
ricit.

— Credeam că sosiți azi noapte cu 
trenul de trei și v-am așteptat în gară... 
Și m-ați dat și de cheltuială că, pînă a 
venit trenul, am „lucrat" niște vin fiert 
in restaurantul gării...

Cînd am ieșit de la bărbier' — fiindcă 
se aflase cine sintern — mai distribui- 
seni, cred, douăzeci de locuri de 
favoare.

După prînz (la restaurantul „Carpați“, 
unde am mîncat, am mai dat bineînțeles 
alte douăzeci de locuri), au urmat „au
toritățile".

Seara, cînd am deschis ușa de la „in
trarea artiștilor", am observat că cineva 
se ținea după noi.

Era un băiețaș de vreo 8—9 anișori, 
cu ochi neastimpărați și mari de vietate 
deșteaptă. Numai în hăinuță și cu o fostă 
căciulită de imitație de caracul îndesa
tă pe urechi. Tremura de frig și ținea la 
piept, cu afecțiune, ceva.

— Ce e, măi, piciule, cu tine ?
Băiețașul pironi spre noi ochii lui de 

cărbune umed și lucios.
—• Vreau să intru la teatru. Mi-au spus 

„ăia" de la intrare ca să vă cer voie 
dv., că sînteți „derectori".

— Dar de ce vrei tu să vii la teatru l
— Fiindcă îmi place să „văz" I
— Dar parale să plătești biletul aii 
Mititelul lăsă buza în jos.
— N-am.

■— Păi, dacă n-ai bani, cum vrei să 
intri ! La teatru nu se intră „gratis".

— Dar eu nu vreau să intru gratis. 
Plătesc I

— Cu ce, dacă n-ai bani ?
— Cu asta.
Și mînuțele alea mici scoaseră din sîn 

o gutuie frumoasă și caldă, că stătuse 
lingă inimă, și ne-o întinse ca pe o bu
cată rumenă și enormă de aur nelucrat.

Am luat-o. Și-a fost, cred, cel mai 
scump bilet care mi s-a plătit vreodată 
la teatru.

Tudor MUȘATESCU

PETRECEREA
Mie dacă mi-a plăcut Lucica — 

nu fiindcă era studentă la științe 
juridice, ci pentru sprîncenele ei 
negre și pentru subțirimea glezne
lor — și dacă am plimbat-o de două 
ori prin Grădina Botanică după ce 
am văzut cu ea un program de do
cumentare despre bolile specifice 
ale viermilor de mătase la „Tim
puri Noi“, bineînțeles că m-arii sim
țit obligat să fac o vizită familiei. 
M-au invitat de ziua bunicului. 
Erau acolo vreo doisprezece fii și 
fiice, gineri și ' nurori, ' nepoți', cîim- 
nați, veri, o mătușă după tată și 

;e de-al doilea cu încrîn- 
pierdută în arborele stufos 
ului. ' a lunare numeroasă 

cu magnetofon, 
■ risme de frigărui. 
Lucica ușa, s-au 

vălătuci de abur de 
l s-ar fi spălat rufe, 
o douăzeci de mîini și 
> zece — deși cred că, 
dat, în îngrămădeală, 

■cat genurile. Am fost 
, palton, stropit cu vin, 

f ovit cu pumnul în spate 
,pă de curcan peste gură, 

fbsuori și aruncat în cele 
. lingă bătrîn, pe un scaun, 

^.emne m-aștepta.
i binevenit, fiule — mi-a 

t bunicul cu gura largă, în 
i toți dinții erau la locul lor. Ai 

nimerit cam rău în secta asta a 
mea, mulți sînt cam într-o ureche, 
le lipsesc cum s-ar zice două pînă 
la cinci-șase doage, altfel însă sînt 
veseli și acuși au să-ți dea și pro
gram artistic. Dar vin să bei numai 
din care ți-oi turna eu.

Lucica rîdea stingherită în celă
lalt capăt al mesei. O înghesuiseră 
două foci tandre și o fetiță cu părul 
despletit pînă la brîu îi tot dădea 
să înghită o bomboană împachetată.

S-a închinat de multe ori pentru 
bunic, s-au mîncat curcanii, pe 
urmă s-a așezat oarecare liniște și 
mama Lucicăi a zis să audă toți :

— Cocuța, ia cîntă tu ceva, ia a- 
rată tu ce știi...

— Pentru tine cîntă, fiule — îmi 
rise în ureche moșul, cu haz — 
vrea s-o bagi la Estradă. Le-a po
vestit fie-mea, înainte de-ai venit, că 
ești un nu știu ce cu trecere, dar tu 
să-ți vezi de treabă că ea are post 
bun și-i trebuie teatru cum îmi 
trebuie mie epitropia pădurilor.

Intr-adevăr, Cocuța cîntă foarte 
rău, scoțînd țipete scurte și cîte-o 
tînguire mai lungă care se sfîrșea 
totdeauna prost, într-un fel de gea
măt ; recunoscui în ceea ce zicea 
unul din rezultatele întrebuințării 
necontrolate a manualului „Invățați 
limba franceză fără profesor“.

Am fost cercetat discret dacă 
mi-a plăcut și întrebat cu dulce o- 
col de-l cunosc cumva pe difbctb- 
rul dö la „Tănase“.

— Știți — mi-a explicat un tine
rel pletos, care o acompaniase la 
muzicuță — ea acum e la Sfat, la 
morți, și vă dați seama că nu-i con
vine opt ore numai decese ; puneți 
o vorbă bună, că-i foarte conștiin
cioasă Și dacă nu vor la Estradă, 
mă rog, sintern de acord și cu tele
viziunea, că ce mare lucru, și-am 
auzit că dumneavoastră sînteți cu 
mai-m.arii de acolo uite-așa...

Și-și încleștă degetele de se au
ziră falangele pocnind.

— Hai, dați-i drumul cu ce Mai 
aveți — se răsti bătrînul — că 
vreau să se simtă și bine după aia.

Se ridică deci un bărbat bine le
gai, cu părul dat pe späte și un
ghiile foarte îngrijite. Era un talent 
viguros ; s-a anunțat singur, mo
dest, roșind, că e laureat al fazei 
intercomunale a concursului „Cine 
știe, cîștigă“ diri raionul Gurahonț, 
unde dacă n-a ieșit tocmai primul 
e din cauza unei iitirigi. Rebiiă pi
țigăiat 0 poëzië dë Tbpi+bedtiuj „Sus 
cortina“ ; am înțeles iute că avea 
un repertoriu lung și îndesai, dar 
înjurat fiind gospodărește de bă

trîn, renunță să mai spună și mo
nologul „Doi pe-o cinzeacă“, lucra
re proprie pe care o trimisese, deo
camdată fără răspuns, revistei 
„Vînătorul și pescarul sportiv“. 
N-avea altă pretenție decît să in
tervin ca să-l primească în Uniu
nea Scriitorilor.

— Numai să dați dumneavoastră 
un telefon, mai mult nu-i nevoie, 
restul lăsați pe mine...

— Sînteți în eroare — am pro
testat — nici chiar dacă ar fi vor
bă de mine n-aș avea trecere în 
această privință...

— Nu vrea — îi comunică surd, 
cu zîmbetul pierit și peste masă, 
Lucicăi.

Acuma să danseze Țuki — 
stărui plină de încîntare mama Lu
cicăi — să joace dansul ăla modern 
care se termină cu J„hopa“...

— Hopa-i țupa și-un gindac — 
completă bătrînul — sau adio și-un 
praz verde... Nu vreți să vă joc eu 
o zdroboleancă ? Lucico, dă drumu’ 
la magnetofon și dansați cu toții, 
că asta-mi place mie.

Magnetofonul porni săltăreț o 
rumbă, mesele se dădtiră în lături, 
dar Lucica n-apucă să mă ajungă. 
Fui îmbrățișat cu fierbințeală de o 
oacheșă cu două bărbii și șase co
liere, femeie tînără încă, dornică 
să schimbe responsabilitatea ghere
tei de sticle întrebuințate I.R.V.A. 
cu ceva la o casă de bilete : „Știți, 
oricum, e mai curat și ieși și turnai 
bine la sfîrșitul lunii".

Apoi întrebările dansatoarelor, ale 
noilor prieteni necunoscuți, ale bine
voitorilor care mă trăgeau de mi
ned în toate colțurile populatei în
căperi mi s-au învălmășit cu totul 
în cap :

— ...Dacă cunoașteți pe cineva la 
Ministerul învățământului... Lucica 
zicea că sînteți foarte introdus ; fe
tița mea e fină și inteligentă dar 
i-a spus într-o zi în față ceva pro
fesoarei și de atunci capătă mereu 
trei la geografie. De ce atîta rău-' 
täte pe lume ?...

— Aveți vreo informație despre 
admiterea de anul viitor la insti
tut ? Dacă nu se poate actor, pentru 
că, recunosc, nù văd așa de bine cu 
dreptul și am și treizeci și opt de 
ani, atunci operator. Eu mă duc la 
toate filmele, întrebați-mă orice, 
Jean Gabin, Vikingii, 30 de ani de 
fior și rîs, că am și abona
ment la Cinematecă, ori din pro
ducția națională care a împlinit 
cincisprezece ani, „Răsună Valea“, 
toate le știu ca pe apă, întrebați-mă, 
vă rog...

— Cunoașteți pe cineva la Mu
zeul R.P.R. ? Uitați de ce întreb : 
băiatul meu pictează foarte frumos, 
pot să spun chiar că are un talent 
care nu prea se vede prin ëùcii- 
rești, cu toate acestea unde credeți 
că l-a repartizat după ce a isprăvit 
școala tehnică de pielărie ?

După vreo trei ceasuri, bătrînul 
ne-a luat pe amîndoi, pe mine și pe 
Lucica, într-o cameră alăturată. Am 
dus cu noi, pe furiș, trei sticle ne
gre și o tavă cu brînzoaice aurii. 
De dincolo se auzëau Clinchete, rî- 
sete, certuri frățești, se strecura prin 
ușă zarva veselă a petrecerii.

— Cei mai mulți sînt oameni de 
treabă — își mîngîie btliiicul ceafa 
de taur bătrîn — dar unii au fumuri, 
li s-a urcat la cap cîte-o năzbîtie. 
nor să ajungă nu știu cë. Nu-i 
lua în seamă... Hai să ciocnim. Ia 
spune, fiule, îți place nepoata asta 
a mea, sprîncenata asta neagră ?

Am stat la povești cil bătrînul 
pînă s-au albăstrit perdelele spre 
dimineață. Iar cînd am ajuns în 
poartă, Lucica m-a sărutat lung și 
Mi-a șoptit în ureche :

— Să uiți tot ce te-au rugat cei
lalți, dar ce-am să-ți cer eu acuma 
să nù uiți deloc...

Avëa și eă, vezi bine, o interven
ție la inima Mea.

Valentin SILVESTRU

h revelionul 
anului 2000

Cînd minutarele ceasurilor se vor 
întîlni astă noapte la orele 24, ne 
vor mai despărți 36 de ani de anul 
2000. Potrivit unei statistici a 
U.N.E.S.C.O., populația globului va 
fi atunci de peste 6 miliarde locui
tori. în anul 2000, populația Europei, 
astăzi de 639 milioane, va ajunge la 
947 milioane locuitori ; populația 
Americii Latine va crește de la 206 
milioane la 592 milioane, a Ocea
niei — de la 14 milioane la 29 mili
oane, a Orientului Apropiat — de la 
131 milioane la 327 milioane, a Afri
cii — de la 214 milioane la 421 mili
oane, a Orientului îndepărtat — de 
la 1 635 000 000 la 3 639 000 000 locui
tori.

în anul 2 000, numărul celor care 
vor întîmpina revelionul va fi cu 
peste două miliarde mai mare de
cît azi.

Misterul Giocondei

După examinarea uneia din pa
cientele sale, dr. G. S. Hayes, șeful 
serviciului medical din Brisbane 
(Australia), a declarat că i se pare 
a fi descoperit misterul Giocondei. 
„Surîsul ei, relatează el într-o re
vistă de specialitate, s-ar datora 
unui mic accident al mușchiului 
buzei superioare. In cazul cînd 
mușchii care înconjoară gura nu 
sînt pe deplin simetrici, aceasta 
produce un ușor dezechilibru al 
expresiei. Astfel — conchide doc
torul — se explică surîsul fasci
nant al pacientei mele, precum și 
cel al Monei Lisa".

T E
TEATRE

Joi 31 decembrie 1964
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romine : Amorul vrăjitor și Petrușka 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ : (sala Come
dia) : Inșir-te mărgărite (orele 19,30), 
(sala Studio): Să nu te joci cu dragostea 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(sala Magheru): Luna dezmoșteniților
(orele 19,30), (sala Studio) : Sonet pen
tru o păpușă (orele 20). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Gluiești : Gaițele (orele 
19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): 
Doi pe un balansoar (orele 19,30). Tea
trul „Ion Creangă“ (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24): Harap Alb (orele 10,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Pofta vine... 
rizind (orele 20). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică ,,I. 
L. Cătaglale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): 
Merită să fie povestite (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“: Năzbîtiile lui Țăndărică
jorele 16). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sală Savoy) : Carnaval la Tă
nase (orele 20). Circul de stat : Specta
col prezentat de ansamblul circului ita
lian Medrano (orele 20).

Vineri 1 ianuarie 1965
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romine : Răpirea din Serai (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Rosemarie 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia): Inșir-te mărgă
rite (orele 15), Vizita bătrînei doamne 
(orele 19,30), (sala Studio): O femeie cii 
bani (orele 15,30), Adam și Eva (orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Șeful secto
rului suflete (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulăndra" (sală din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Opera de trei parale 
(orele 19,30), (sala Studio, Str. Al. Sahia 
nr. 76 A): Fii cuminte, Cristofor (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottärä" (sala Ma.- 
gheru): Act venețian (orele 19,30) (sală 
Studio): Casa cu două intrări (orele 20) 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluiești :

Clima în schimbare
Oare, într-ùn viitor mai mult sau 

mai puțin îndepărtat, vom petrece 
revelionul nu iarna, ci vara ? Și a- 
ceasta nu din cauza unor schimbări 
calendaristice, ci pentru că pe pla
neta noastră, după cum arată unii 
savanți, vor avea loc însemnate 
schimbări ale climei. Aceste schim
bări s-ar datora modificării axei de 
rotație a Pămîniului și creșterii ra
dioactivității. In ce privește Europa, 
unii cercetători opinează că în viitor 
clima bătrlnului continent va fi a- 
semănătoare celei din Africa. Se fac

și presupuneri asupra datelor cînd 
vor avea loc schimbările de climă. 
1980 — începuturile extinderii în 
ritm intens a florei tropicale de pe 
continentul .african în Europa. In ju
rul anului 1990 — două anotimpuri 
de vară în Scandinavia. Incepînd cu 
anul 3053 se prevede extinderea 
completă a faunei tropicale în Eu
ropa. Cam la aceeași dată, clima 
continentului nostru va avea carac
teristici tropicale și subtropicale. De
sigur, deocamdată este vorba de 
simple ipoteze.

Scurt istoric al Anului Nou
Sărbătorirea zilei de Anul Nou datează 

încă din vremea romanilor, cu mult 
înainte de era noastră. Pe atunci, însă, 
sărbătorirea avea loc nu la 1 ianuarie, 
ci la 1 martie. Cu acest prilej se schim
bau consulii și înalții funcționari. In anul 
154 î.e.n., în Peninsula Iberică a izbuc
nit o răscoală, din cauza căreia consulii 
au trebuit schimbați, iar sărbătoarea 
a fost amînată cu zece luni, adică tocmai 
la 1 ianuarie 153 î.e.n. La 1 ianuarie 45 
î.e.n., luliu Cezar a introdus oarecari 
îmbunătățiri in calendar care, în anul 
1582, a lost corectat, fiind adus la forma 
lui actuală de către papa Grigorie al 
Xlll-lea

Șah jucat cu creîerd 
electronic

Fostul campion mondial de șah ri- 
hail Botvinnik a declarat ziariștilor 
este preocupat de mai mult timp 
proiectarea unui creier electronic per1 
jocul de șah. Botvinnik, care este s 
cialist în electronică, a precizat că t 
cutarea proiectului este extrem de com
plicată deoarece trebuie să i se furni
zeze creierului zeci de mii de infor
mații pregătite în prealăbil de experți 
în jocul de șah.

Se poate asculta 
sau o., mânca

„Nu vă place discul ? Mîncafi-I". A- 
ceasfa nu este o glumă, ci o invitație a- 
dresată de o firmă americană de discuri 
de patefon. Firește, discurile au un gust 
plăcut. Sînt fabricate din marțipan și 
acoperite cu o bandă cu înregistrări care 
se detașează foarte ușor de pe disc, a- 
cesta devenind comestibil.

Juan Sedo Peris — Mechêta din 
Barcelona (Spania) a adunat în
tr-o colecție unică cele 2 163 de 
ediții ale romanului „Don Qui
jote" existente în întreaga lume. 
Iată un portret al autorului roma

nului, Miguel Cervantes

Ultimul ihtiozaur?
O expediție organizată de Facul

tatea de geografie a Universității 
din Moscova, care a întreprins lu
crări în iulie-octombrie 1964 în ra
ionul Nan diii Iakuția, a făcut o 
interesantă descoperire în lacul 
Hair, situat la aproximativ 150 de 
km de coasta Mării Laptev. N. 
Gladkih, colaborator al grupului de 
geologi, s-a găsit pe neașteptate în 
fața unui monstru ieșit din apele 
acestui lac, cil dimensiuni de apro
ximativ 500X600 m. Șeful stațiunii 
de cercetări și alți doi colabora
tori, înștiințați de Gladkih, au pu
tut vedea, de asemenea, animalul 
înainte de scufunddrea lui în apă. 
Capul mic, un gît lung și lucios, 
corpul enorm cu pielea de un ne
gru intens, o aripă dorsală fixată 
vertical, iată cum arată animalul 
pe care Gladkih l-a schițat imediat 
pe hîrtie. „Nimeni nu poate spune

— a declarat G. Rukusuev, condu
cătorul adjunct al expediției — 
despre ce specie de animal este 
vorba : o specie necunoscută sau 
poate ultimul, dintre ihtiozaurii de 
mult dispăruți“.

La München (R. F. Germană) a fost 
experimentat un submarin pentru 
două persoane, care poate rămîne 

sub apă timp de 6 ore

® întreprinderea de gaze din Frank
furt (R. F. Germană) folosește servi
ciile cîinelui Hrista, cu un miros deo
sebit de sensibil. Cîinele „inspectează“ 
zilnic linia de 7 km a conductei de 
gaz și, cînd descoperă vreo scurgere, 
dă alarma echipelor de reparații. în 
felul acesia au fost înlăturate 14 defec
țiuni ale conductei.

© Cel mai vechi text de reclamă 
din lume pare să fie cel descoperit în 
cursul unor săpături efectuate la 
Memphis (R.A.U.). întocmit acum 25 de 
secole, textul făcea reclamă unui „ghi
citor de vise“ : „Eu, Rhino din Creta 
— se spune în reclamă — la porunca 
zeilor, tălmăcesc visele".

ATRE®C1NEMA©TELEVIZIUNE
Băiat bun dar... cu lipsuri (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): Vul
pile (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat :• Cintărețul tristeții sale (orele 20). 
Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinetnatografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9): Merită să fie po
vestite (orele 20). Teatrul satiric-mu- 
zicäl „C. Tănase" (sala Savoy): carhaval 
la Tănase (orele 20), (sala Victoria): 
Aventurile unei umbrele (orele 20). Cir
cul de stat : Spectacol prezentat de an
samblul circului italian Medrano (orele 
20).

Sîmbătă 2 ianuarie 1965
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romine : Madame Butterfly (orele 19,30). 
Teatrul de stat de Operetă : Tîrgul de 
fete (orele 19,30). Teatriii Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia): O scrisoare 
pierdută (orele 10), Ii-ra Nastasia (orele
15.30) , .Eininescu (orele 19,30), (sala Stu
dio): Patima de sub ulmi (orele 10), 
Avarul (orele 15,30), Moarteâ unui artist 
(orele. 19,30). Tea.trul de Comedie : 
SoninOroäsä aventură (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulăndra" .(sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei 
parale (orele 15), Clipe tlfe viață - (orèlé
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahia nr.
76 A): Dragă mincinosule (orele 15), 
Fii cuminte, Cristofor (orele 19,30), Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Carieră pe Broadway (orele 10),Este vi
novată Corina (orele 15,30), Oedip (orele 
19,30), (sala Studio) : Sonet pentru o
păpușă (orele 10,30), Casa cu două intrări 
(orele 16), Zizi și... foriniila ei de viață 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Gaițele (orele 15), Mușcata din 
fereastră (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 10): Doi pe tin balansoar 
orele 19,30). Teatrul „Ion Creangă" (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24): Harap Alb 
(orele 16). Teatrul evreiesc dé stat : 
Frank al V-lea (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematogra
fică „i. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie 
nr; 9): Merită să fié povestită (orele 
20). Teatrul „Țăndărică": Ocheșel și Bă-
îaioara (orele 11), Eu șl materia moartă

(orele 20,30). Teatrul satlriq-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy): Carhaval la Tă
nase (orele 11 și orele 20), (sala Victo
ria): Aventurile unei umbrele (orele 

20). Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului Italian Médrano 
(orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE
Can-Can — film pentru ecran panora

mic : Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
La patru pași de infinit : Republica
(9,15; 11,30; 14; 10,30; 19; 21,15). Sălbaticii 
de pe rîul morții — cinemascop : Lumi
na (10; 12; 14;, 16; 18,15; 20,30), Excelsior 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Roșu și 
negrii (ambele serii): Luceafărul (10; 
13,30; 17; 20,15), Modern (11; 14,30; 18;
21.15) . Vikingii: Carpați (9,30; 11,45; 14;
16.15) . Diàvoliil deșertului : București (9;
11; 13; 15; 17; 19; 21), Feroviar (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Bucegi (10; 
12,‘15; 15,30; 18; 20,30), Aurora (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Judecătorul de minori : Ca
pitol (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Viito
rul (15; 17; 19; 21). Drumul Sării (15,30; 
17,45; 20). Climate — cinemascop : Festi
val (9; 12; 15; Ï8; 21), Miorița (9; 12; 15; 
18; 21), Melodia (9,45; 12,30; 15,15; 18;
20,45). Éléria din Troia — cinemascop : 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16;30; 18,45; 21). 
Șapte arii de căsnicie — cinemascop : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Munca (16; 18,15; 20,30), Cosmos (15,30; 
18; 20,30). Teama : Union (16; 18,15; 20,30). 
Progtänl pentru topii : Doina (orele 10 
dimineața). Ghinionistul : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Rahova (16; 18,15: 
20,30). Dragoste la zero grade : Timpuri 
Noi (10—17 îri continuare). 1944 — XX — 
1964 — Raid prin cinematografie : Tim
puri Noi (19—2Î îri continuare). Maria : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18; 20), Floreasca 
(10; 18,15; 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : înfrățirea între popoare
(10; 15; 17,30; 20). Viață particulară : Cul
tural (15,30; 18; 20,30). Cocoșatul : Dacia 
(9,30; 11,30: 13,45; 16.15; 18,30; 21). 40 de

minute pînă în zori : Buzești (15; 17; 19; 
21). Ciociara : Grîngași (16; 18,15; 20,30). 
Ultimul meu tango : Grivita (10; 12,15; 
15,30; 17,45; .20), Buzești (9; 11,15). Lumea 
comică a îrii Harold Lloyd : Unirea 
(16; 18; 20). Cärtöuche — cinemascop : 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Veselie Ia Acapulco : Flacăra (10; 12,15; 
15,30; 1Ô; 20,30). Hatari — ambele serii : 
Vitan (11; 16; 19,30) 30 de ani de vesélie: 
Popular (15; 17; 19; 21), Pacea (14; 16: 
18; 20). S-a îritîmplat Ia miliție — cine
mascop : Arta (16; 18,15; 20,30). Sedusă și 
abandonată : Moșilor (15; 17,30; 20).
încurcătură blestemată : Colentina (16; 
18,15; 20,30).. Casa rieterihinătă : Progre
sul (15,30; 18; 20,15)', Cotrocéni (16; 10,15;
20.30) . Ivailo : Flamura (10; 12; 16; 13,15;
20.30) Ziua fericirii — cinemascopx: Lira
(15,30; 18; 20,30). M-am îndrăgostit la
Copenhaga : FereriUfi (14; 16; Ï8; 20).

■ \

TELEVIZIUNE
Joi 31 XII 1964

22,30 — Revelionul televiziunii. Iși. dau 
concursul: Ion Dacian, Ionel Budișteanu, 
artiști ai p'oporultii, Angela Moldovan, 
Mircéa Crișan, Nlcoläe Gărdescu, Naè 
Roman, Nicolae Băluță, artiști emeriți, 
Glgi Marga, Vali Niculescu-Bănică, 
Constanța Cîmpeanu, Margareta Pislaru 
Marina Voica, Ilinca Cerbacèv, Vali Ma- 
nolache, Luchi Marinescu, Adriäna Co- 
dreanu, Doina Hdadrea, Eugenia Ö1- 
teăhri, Măria Mitrache, Mariä Butaciu, 
Cristină Dan, Doina Andronăche, Anca 
Agemolu, Ilinca Tomoroveanu, puica 
Igiroșeanu, Pompilia Stoian, Filomela 
Călin, Constantin Drăghici, Berione Si- 
nulescu, Horia Căciulescu, Mircea Cori- 
stantinescu, Mihal Ciucă, Nicolae Ță
ranii, Toni Buiaclci, Luigi Ionescu, 
Alexandru Jula, Ionel Miron, Gelu Ma- 
noläche, Trio Do-Re-Mi, Nicu Constan
tin, Horia Moculescu, Tudoi- Heica, Ml- 
hai Meréutâ, Trio Caban, .frații Mentzel, 
Ion Tugearu, Cornel Patriciii. Victor 
Vlase, Ștefan Turi, Pëttè Săbădeariu 

și alții.

Orchestra Electrecord, dirijată de 
Alexandru Imre. Formațiile de muzică 
ușoară conduse de Horia Moculescu și 
Paul Ghențer. Formațiile de muzică 
populară conduse de Ionel Budlșteanri, 
Nicolae Băluță șl formația de chitare 
electrice „Olimpic ’64“.

La Revelionul televiziunii vor participa 
soliști și orchestre din orașele : Cluj, 
Galați, Constanța, Brașov și Deva.

1 ianuarie 1965
19,00 — Varietăți... din varietă , dau 

concursul : Carmen Stănesr Angela 
Moldovan, Irinel Liciu, 7 Șerban, 
Gabriel Popescu, Mircea Ci,șah, Victor 
Predescu, artiști emeriți, Iulia Buciu- 
ceanu, Marina Voica, Ilinca Cerbacev, 
Eugenia Olteanu, Maria Mitrache, Ioana 
Balasăn, Lucy Ciobotaru, Gabriela Fur- 
dui, Valentina Iacovache, Vivi Popescu, 
Dem. Rădulescu, Radu Zaharescu, Horia 
Qăciulescu, Constantin Drăghici, Nicu 
Constantin, Alex. Lulescu, Ion Alexé, 
Alexandru Jula. Ionel Miron, Gică Ma
te?, Ovidiu Stoica, Vasile Matei,- Bela 
Covaci, Ovidiu Rene, Fărîmită Lambru. 
Conducerea muzicală : Sile Dinicu. ar
tist errierit : Coregrafia : Adriana Dii- 
mitréscu, Gabriel Popescu, Ion Alexe; 
Regia : Sorin Grigorescu. In pauză : 
Jurnalul televiziunii.

2 Ianuarie 1965
Orele 13,15 — Aventurile unui pinguin 

— emisiune distractivă pentru copii.
19,00 — Sportul in 1964.
20,00 — Emisiune de teatru. Paliărul cu 

apă — dé Eugène Scribe. In pauză 
„Magnetul“ și „Circul" (desene animate) 
In încheiere : Buletin de Știri, btiletii 
meteorologic.

Numărul viilor al ziarului 
nostru va apărea duminică, 
3 ianuarie 1965.
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sau

Dunărea se zbuciumă în viitoarea gherdapurilor

invers,

rănilor 
șlefuită 
pisani.

Iată-vă pămîntul ! / Lucrați-1, faceți-1 
roditor ! / Acest pămînt vă aparține / 
Triburile vecine sînt cu voi.

Iyanza simbolizează nu numai istoria 
’ ' ' i nă-

's î I is - 1

Din imensa bogăție a evenimentelor, succeselor, încercărilor, grijilor care au conturat
fizionomia anului 1964, corespondenți și colaboratori ai ziarului nostru împărtășesc cititorilor
impresii de ve meridianele globului. Poposind pentru perioade mai lungi sau mai scurte de
timp in diferite țări, avînd contapt nemijlocit cu oameni cu diverse profesii și preocupări,
ei au fost martorii gîndurilor și năzuințelor acestora. Variate sînt obiceiurile popoarelor din
Europa, Asia, America și Africa, multiple sînt formele în care se manifestă geniul și talentul 
lor. Comună le este tuturor popoarelor năzuința fierbinte spre libertate, progres social și
pace, spre o mai bună, cunoaștere reciprocă, dorința de a adinei colaborarea internațională, de 
a se da curs larg circulației continue de valori materiale și spirituale, de a-și folosi toate capa-
citățile în slujba dezvoltării economiei, științei și culturii, a iidicani necontenite a bunastatii loi.

Aceste năzuințe și frămîntări se reflectă în materialele ce urmează.

(.Un iir de apă se prelinge din fîn- 
‘ina parcului ce adăpostește ruinele 
,’ixiui castel. După ce-și croiește 
;lrum printre copacii bătrîni, în mar
gin00 parcului îmbrățișează valurile 
i-.globii ale pîrîului Brigach. Aici, la 
Donaueschingen, prima poartă spre 
ntinderile continentului, se naște al 

doilea iluviu din Europa : Dunărea 
mult cîntată de meșterii cuvîntului și 
ai melodiei.

Așadar, pornim cu Dunărea într-o 
zi de sfîrșit de toamnă. O cale 
anevoioasă, peste zidurile de pie
tre roșietice ale Jurei 
din care se nălucesc

Suabe, 
pilcuri 

de fagi și de mesteceni. Ne aflăm la 
o altitudine de cel mult 700 de metri, 
dar potecile bolovănoase accelerea
ză respirația și parcă toarnă plumb 
în picioare. Dunărea însăși se furi
șează greu prin hățișul stîncilor so
litare, pentru a orbecăi apoi, ameți
tă, printre lagune și turbării pînă la 

jA valea Lauchertului și a Lauterului, 
t în pante Ve-rai—osx păduri înalte în 

terase către piscurile stîncoase, cu 
ziduri de castele părăginite și sate 
vesele. Fluviul a depășit a doua 
poartă de piatră a cursului său su
perior și aleargă acum grăbit spre 

..'yhri, unde ne-ntîmpină cele dintîi 
^imbarcațiuni. Un barcagiu dolofan 

ne invită să trecem în revistă capita
la Wurtembergului din perspectiva 
apei și admirăm bătrînele ulițe ale 
orașului medieval, celebra catedrală 
gotică înălțată în a doua jumătate 
a secolului al XIV-lea, colinele din 
jur, defileurile Pădurii Negre.

Am ajuns curînd la cea de-a treia 
poartă a fluviului, mai mică, strimtul 
culoar care începe de la străvechea 
mînăstire a Weltenburgului, îngustîn- 
du-se încă mai mult la Abbach. Nu 
departe, la Regensburg, salutăm un 
șir de șlepuri romînești încărcate cu 
material lemnos. Cu o săptămînă 
înainte, mi se spune, au venit aici 
din Romînia un transport de produse 
petroliere și unul de mașini electro
tehnice. Vase vest-germane se pre
gătesc să pornească pe Dunăre în 
jos, spre porturile romînești, încărca
te cu produse chimice și produse ale 
industriei siderurgice. Fosta Castra 
Regina, poarta sistemului de apăra
re roman dintre Rhin și Dunăre, a re
devenit o poartă a drumurilor co
merciale spre răsărit. Viața își spune 
legile ei, inexorabilă, spulberînd ne
gurile trecutului.

La Passau părăsim teritoriul Re
publicii Federale Germane și pătrun
dem în Austria. Fluviul devine aici o 
apă de cîmpie, doar la Devin și mai 
cu seamă la Porțile de Fier drumul 
se gîtuie, stîncile de gresie înălțate 
/pe o lungime de 3 km înfruntă valu-

ț (’’ile. Dunărea se zbuciumă amarnic, 
/în viitoarea gherdapurilor, pentru ca 
abia după ce a traversat deiileul ca
zonelor — ultima poartă a marelui 
fluviu — să se descătușeze, îndrep- 
tîndu-se calm spre milenarul Pont 
Euxin, străjuită de vestigiile secula
relor cetăți fortificate.

De la Ulm pînă la Viena, de la 
Bratislava pînă la Oltenița — fosta 
fortificație a lui Constantin cel Mare 
— fluviul era un lanț de ziduri înalte 
în calea cotropitorilor. La Porțile de 
Pier se mai zărește urma cetății lui 
Galubac. în 1964 Porțile de Fier au 

■ stîrnit interesul lumii prin ceea ce 
: urmează să devină. Cetatea luminii, 
pe care o construiesc aici meșterii 
romîni și iugoslavi, întrece măiestria 
a tot ce s-a zidit pe malurile fluviu- 
i|i, simbolizînd spiritul nou al vre

murilor noastre, sensul și conținutul 
nou al istoriei pe care și-o făuresc 
popoarele țărilor socialiste.

Iată motonava „Oltenița" ancorînd 
iu turiști la Viena. Nu-i albastru flu- 
iul, aici, în coasta faimoasei păduri 
ieneze, ci verde asemeni arborilor 
e-și murmură povestirile. Orașul 

Insă își primește oaspeții cu exube
ranța unui peisaj de vară, pentru că 
vienezii — întocmai ca și romînii — 
știu să pronunțe cu căldura inimii 
cuvintele de „bun sosit". De altfel, 
numai la o aruncătură de băț, ca o 
completare a scenei la care asistăm, 
un remorcher romînesc trage după 
sine o caravană de șlepuri spre Linz 

fosta cetate Lentia, azi centru in
dustrial de seamă — iar un vas pe 
care fîlfîle pavilionul austriac se-n- 

{

dreaptă cu utilaje în 
spre Galați.

încă înainte de a ajunge la Bratis
lava, Dunărea pătrunde pe teritoriul 
Cehoslovaciei. De aici, marele flu
viu, lărgindu-și și adîncindu-și albia 
din poartă în poartă, străbate pînă 
la vărsare numai meleaguri pe care 
se construiește socialismul. Nu de
parte de Bratislava, fluviul împleti- 
cindu-se printre sălcii și trestii la 
Gabcikovo, acolo unde se vor înălța 
în curînd diguri insubmersibile și 
două centrale hidroelectrice, pe ma
lul slovac și pe cel maghiar, am în
tîlnit, dincolo de capitala slovacă, 
tancuri petroliere sovietice și vase 
bulgare încrucișate pe valurile Du
nării ca niște soli ai prieteniei. „Ae
roportul nostru, mi s-a spus la Bra
tislava, deservește și Viena, în caz 
de timp nefavorabil. I s-ar putea 
zice „Viena II". Dar nu numai atît : 
geologii noștri prospectează în, co
laborare cu geologii austrieci regiu
nea petrolieră de la granița noas
tră. Este o cooperare avantajoasă 
pentru ambele țări".

Nu departe de Komarno — șantie
rul construcțiilor de motonave mo
derne cehoslovace — fluviul schi
țează un cot și se-ndreaptă brusc 
spre, miazăzi,,. Curînd, oglinda Du
nării reflectă vase multinaționale în
cărcate cu mărfuri în porturile Bu
dapestei, Belgradului, la Russe și 
Giurgiu, acolo unde malul bulgar 
și cel romînesc sînt unite printr-un 
pod de beton și de metal.

După război, graficul traficului pe 
Dunăre a crescut an de an. Trans
porturile de mărfuri ating cifra de 15 
milioane tone. Dar constructorii ro
mîni și iugoslavi vor făuri la Porțile 
de Fier nu numai o gigantică uzină 
a luminii, ci și un întreg sistem de 
canalizare și regularizare a Dunării. 
Aceasta va îngădui navelor fluviale 
și maritime de pe marele fluviu să 
sporească transporturile anuale de 
mărfuri pînă la 40—45 milioane de 
tone. Se vorbește că, la „comanda 
vremii", s-a lansat ideea unui canal 
Rhin—Main—Dunăre care ar reduce 
distanța de la Galați la Rotterdam 
cu 2 500 km. Atunci Marea Neagră și 
Marea Nordului și-ar întinde mîna, 
peste apele îngemănate ale Europei.

Oamenii sfarmă, încetul cu încetul, 
lacătele care ferecau drumul impe
tuos al Dunării de-a lungul conti
nentului. în locul cetăților au răsărit 
orașe moderne, marile șantiere na
vale, marile porturi comerciale, ma
rile macarale și elevatoare care se 
profilează peste apele cînd fră- 
mîntate, 
chemare prietenească. Porțile Du
nării se deschid larg, mereu mai 
larg, în calea semințiilor Europei...

Horia LIMAN

cînd liniștite, ca o înaltă

I Y A N Z Ä
Cînd soarele se duce la culcare artin- 

cîndu-și în fugă ultimele raze purpurii 
peste frunzele palmierilor sau sita de 
nepătruns țesută de liane, peste savana 
întinsă ce n-o poți cuprinde cu ochii, 
o adiere răcoroasă, înmiresmată, che
mată parcă de bătaia ritmică a tam- 
tam-ului îmbie satul la sfatul de seară. 
La lumina jucăușă a flăcării, bătrîni cu 
părul de nea deapănă molcom povești 
uimitoare în care fapte petrecute cu 
veacuri .în urmă se îmbină armonios cu 
fantezțâ și aspirațiile celor ce le-au pur
tat peste timp. Intr-o astfel de seară 
am auzit într-un sat guinez povestea lui 
Iyanza, erou a cărui legendă este de 
fapt legenda întregii Africi. Văzînd că 
poporul său suferă, este asuprit, Iyanza 
l-a adunat grăindu-i :

Prieteni pregătiti-vă I O mare că
lătorie ne așteaptă. / Eu sînt Iyanza 
și Nsongo este sora mea, / egală fiind- 
du-mi mie. / Peste meleaguri vă vom 
conduce / Pînă la fluviul ce dă viață / 
Nimeni și nimic nu ne poate opri.

Șt astfel pornit-a poporul Nkundo la 
drumul cel mare în căutarea fericirii. 
Mulți ani trecură, iar drumul aces
ta multe piedici avea ! Iyanza a cunos
cut furia leoaicei, viclenia leopardului, 
lașitatea și frica șacalului, lenevia hi
popotamului și încăpățînarea rinoceru
lui, dar pe toate le-a biruit. S-a sfătuit 
cu Nsongo, cu bătrînii și vitejii vî- 
nători, iar povața celor mulți l-a aju
tat. Și ajungînd la fluviul visat, Iyanza 
a spus din nou poporului său ; 

zbuciumată a continentului ci și 
științele oamenilor lui de astăzi.

Străbătînd țări, traversând fluvii, în
tinderi nesfîrșite de nisip, savană 
junglă, de lă albastra Mediterană pînă 
aproape de Ecuator l-am cunoscut pe 
Iyanza zilelor noastre. In Algeria el 
conduce fabrici sau ferme luptînd îm
potriva contrarevoluției, pentru consoli
darea independenței țării sale. Pe a- 
ceste meleaguri Iyanza sprijină măsu
rile de naționalizare, luptă pentru în
făptuirea reformei agrare, năzuind spre 
prefaceri fundamentale în noua sa pa
trie. Dincolo de Sahara, în Mali, Iyanza 
a îndrăgit tehnica, construind în acest 
an prima fabrică a tinerei republici. In 
Guineea, Iyanza a început să învețe 
buchiile pe copiii cu fața de abanos și 
părul cîrlionțat, lumiriindu-le mintea 
Iyanza de azi construiește hidrocentrale 
pe fluviile Niger sau Volta. Cronica a- 
cestui an a consemnat cucerirea inde
pendenței de către Malawi și Zambia.

Întocmai ca în povestea lui Iyanza, 
înfruntînd greutăți imense, milioane de 
africani luptă pentru independență, îm
potriva colonialismului în Angola, Mo- 
zambic, Guineea portugheză sau Rho
desia ; în Republica Sud-Africană îm
potriva legiuirilor rasiste. In Congo, 
care potrivit legendei pare a fi țara de 
baștină a lui Iyanza, patrioții nu-și pre
cupețesc forțele pentru dohîndirea unei 
reale independențe, împotriva neocolo- 
nialismului.

Cînd tam-tam-ul reîncepu cu mai 
mult foc, bărbații, grupîndu-se în mij
locul cercului, începură un dans, care 
alterna apoi cu cel al femeilor, li ur
măream cu simpatia pe care a ma
nifestat-o și o manifestă poporul nos
tru pentru lupta curajoasă simbolizată 
de eroul legendar. Era dansul izbînzii, 
al împlinirilor și totodată al îndemnu
lui ; căci povestea lui Iyanza nu se sfîr- 
șise.

Augustin BUMBAC

....................... I” . . ’ i cucerirea independenței în Angola, Mo- 
zambic. Guineea portugheză... în clișeu : o imagine din Angola
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Patrioți africani luplă pentru

Octavian PALER

G ! MTECELE

CĂLĂTORIE CÎND FRAIS
SPRE
CINCI MĂRI

Vaporul nostru acostează pe Neva 
nu departe de fortăreața Petropa
vlovsk. Abia avem timpul să ne a- 
runcăm privirile spre cupolele ei 
aurite și să cuprindem într-un mic 
tur de orizont Ermitajul și Turnul 
Amiralității, avîntîndu-se maies
tuos spre înălțimile albastre.

— Andrei Ivanovici — i se adre
sează căpitanului unul dintre călă
tori — aș merge cu dumneata pînă 
la capătul Pămîntului.

Cei din jur zîmbesc. Căpitanul ne 
privește cîteva clipe cu seriozitate, 
apoi ni se adresează simplu :

— Ce-ar fi să mergem împreună 
spre Baku ?

— La Marea Caspică', peste con
tinent, e ceva ! — exclamă cineva.

Călătorii nu par uimiți. Știm cu 
toții că darea în funcțiune, în anul 
1964, a unui obiectiv de asemenea 
proporții și însemnătate cum 
canalul Volga-Baltica permite 
ganizarea unor transporturi 
transbordare între porturile a 
mări.

....Raketa" a lăsat în urmă 
ningradul și gonește acum 
Vîtegra ; sirena salută vasele 
trec din cînd în cînd pe lîngă
Pe unul se zăresc piese mari de o 
formă deosebită : sînt turbinele 
pentru hidrocentrala de pe Enisei.

în zare se văd coșurile fumegînde 
ale uzinelor metalurgice din Cere- 
poveț.

— Andrei Ivanovici — întreabă 
cineva — nu cumva altădată tre
cea pe aici canalul Mariinsk ?

Căpitanul ne arată, undeva în 
dreapta, o construcție asemănătoare 
unui jghiab mare. Da, e canalul de 
pe vremuri la care lucraseră, cu 
sape și lopeți, zeci de mii de oa
meni. Acum el a fost înlocuit de 

este 
or- 

fără 
cinci

Le- 
spre 
care 
noi.

moderna magistrală Volga—Baltica, 
lucrare ingenioasă și de proporții 
vaste, ce aduce un mare aport la 
înfăptuirea planurilor construcției 
comuniste.

...O voce anunță la microfon în
chiderea ecluzei. Porțile masive de 
oțel se apropie lin una de alta, apoi 
vasul începe să urce ca dintr-o ge
nune spre parapetele de beton de 
deasupra noastră, unde ne întîmpină 
Alexei Solodov, șeful ecluzei, pe 
care o conduce de la masa de co
mandă.

...A doua zi, după un scurt popas la 
Gorki, renumit mai ales prin vasele 
sale cu „pernă de aer“, ne oprim la 
Ulianovsk — orașul unde și-a trăit 
copilăria V. I. Lenin. Orașul nu mai 
seamănă cu Simbirsk-ul de altădată, 
„oraș adormit, de negustori și func
ționari“, cum îl numea scriitorul 
Goncearov. în port ne întîmpină 
macaralele electrice și sunetul de si
renă al vapoarelor. Străzile orașu
lui, cu noile raioane și blocuri mun
citorești, sînt pline de freamăt.

înainte de a ne îmbarca pentru 
o nouă etapă a călătoriei, privim în 
depărtare la Marea Kuibîșev, care 
s-a născut după ce apele Volgăi au 
fost zăgăzuite la picioarele baraju
lui de la Jiguli. Turbinele marii hi
drocentrale de aici au o putere in
stalată de 2 300 000 kilowați.

...După ce am lăsat în urmă Astra
hanul, vasul se avîntă pe valurile 
spumoase ale Caspicei. Călătoria 
continuă pînă la „Pietrele Pe
trolului“ — așa se numește orașul 
petrolier suspendat pe estacade în 
plină mare, nu departe de Baku. 
Sîntem invitați „în oraș“. Ne-am 
plimbat pe... străzile lui. Pe străzile 
asfaltate sînt straturi de flori, ma
gazine, chioșcuri cu ziare și fructe, 
un cinematograf. De pe aerodrom 
tocmai se înălța elicopterul cu 
poșta. Și toate astea — în plină 
mare.

Peste cîteva zile, vasul ne aducea 
înapoi, pe apele Volgăi, în sus, apoi 
prin canalul Volga-Don spre Rostov. 
El s-a avîntat pe valurile Mării de 
Azov și Mării Negre și a ancorat 
la Odessa.

Ați ghicit ? Poate. Călătoria noas
tră a fost imaginară. Dai* faptele 
amintite sînt întru totul reale. Cursa 
pe care am făcut-o noi, cu ochii 
minții, a săvîrșit-o acum cîteva 
luni vasul „Baltiiski 18“, venind de 
la Murmansk încărcat cu apatită 
pentru uzinele chimice din Sumgait, 
un proaspăt oraș răsărit lîngă Baku. 
5 630 km a străbătut vasul din Ma
rea Bahrenț pînă la Baku.

Așa a fost deschis drumul către 
cele cinci mări — Bahrenț, Bal
tica, Caspica, Azov și Marea Nea
gră. în anul care a trecut oamenii 
sovietici au deschis un drum de apă 
peste continent.

Ambrozie MUNTEANU

ROTOLO
ȘI-AU
DOBÎNDIT
VEDEREA...

ob- 
în

Povestea unor băieți dintr-un 
scur sat sicilian, aflat undeva 
provincia Agrigento — cea cîntată 
de Pindar — a emoționat recent în
treaga peninsulă : 5 frați — Paolo, 
de 15 ani, Carmelo, de 13, Gioacchi
no, de 11, Giuseppe, de 9, și Calo- 
gero, de 5, — fiii unui țăran sărac 
din Campobello di Licata, aveau 
vederea stinsă din naștere din pri
cina unei forme grave de cataractă. 

«Ofili

Essen (R. F. Germană) : demonstrație pentru pace și dezarmare, împotriva legilor excepționale

IJn tînăr oculist din Caltanissetta, 
Luigi Piccardo, s-a oferit să-i ope
reze gratuit. Și cînd eșarfele negre 
de pe ochi le-au fost ridicate, cei 
5 frați Rotolo au putut vedea pen
tru prima oară lumina din jur. Ci
neva le-a dat un album. Și i-a fo
tografiat în timp ce priveau ima
ginea unui pod din Florența, arcu
it. ca un salt de căprioară încreme
nit, peste Arno. Am contemplat tul
burat această scenă : știau oare acei 
copii sicilieni că oameni de vîrsta 
părinților lor au trebuit să recon
stituie piatră cu piatră străvechiul 
pod din orașul lui Dante, căutîndu-i 
sfărîmăturile risipite în apele flu
viului toscan ?

Înainte de a se retrage, la sfîrși- 
tul războiului, armatele hitleriste 
au distrus aproape toate podurile 
de pe Arno. A scăpat nevătămat nu
mai Ponte Vecchio. Cel mai frumos 
dintre ele, operă din Renaștere a lui 
Ammannati, a fost sfîrtecat de ex
plozii. Dar nu numai Florența a tre
buit să-și reconstruiască monumen
tele distruse. Poate că frații Rotolo 
au văzut în album și Pisa ; Pisa al 
cărei nume se asociază în memorie 
cu cadențele lente ale hexametrilor 
lui Virgiliu și unde vîntul aduce în 
același timp aroma sărată a Mării 
Tireniene și răcoarea zăpezilor de pe 
Apenini. După aproape 20 de ani de 
la sfîrșitul războiului se mai lucrea
ză și acum la vindecarea 
care au însîngerat piatra 
vreme de secole de artiștii 
Celebrul turn înclinat, cioplit în a- 
ceeași marmură albă de Carrara cu 
irizări translucide ca și statuile lui 
Michelangelo, a tresărit de mai mul
te ori — specialiștii se întreabă și 
astăzi cum de nu s-a prăbușit la că
derea bombelor în apropierea lui.

Capodopera lui Leonardo da Vinci, 
„Cina cea de taină", numită de ita
lieni, simplu, „Cena", sau mai com
plet „Cenacolo Vinciano", a fost re
produsă în miliarde de copii, dar 
mulți poate nu știu că originalul se 
află pictat pe zidul unui modest re- 
fectoriu dominican din Milano, 
transformat în grajd pe timpul unui 
război de acum un secol și ju
mătate și bombardat în ultimul 
război mondial. Ca să picteze, Leo
nardo da Vinci a urcat trei ani în 
fiecare zi în zori pe schele și n-a co- 
borît decît noaptea. Un contemporan 
al său a povestit că marele artist 
rămînea ore întregi cu brațele în
crucișate, meditînd la cea mai armo
nioasă vibrație a culorii și două-trei 
linii trase cu penelul erau rezultatul 
unei zile întregi de reflecție. La in
trarea acestui refectoriu am întîl
nit un panou cu o fotografie zgu
duitoare : trei din cele patru ziduri 
ale încăperii erau transformate in
tr-un mofman de moloz; rămăsese 
solitar între dărîmături numai pe
retele pe care se afla capodopera lui 
Leonardo, acoperit cu o prelată ca să-l 
apere de ploi și de praf. Dedesubt 
o dată : 1943. Milano păstrează în 
această fotografie unul din cele mai 
dramatice 
războiului. Lîngă ea mi-am amintit 
că Milano a fost în istoria sa de 
48 de ori asediat și de 38 de ori 
cucerit, pierzînd în incendiile aces
tor războaie cele mai multe din ves
tigiile sale antice. Poate că într-o 
zi se vor uita la fotografia-rechizito- 
riu și cei 5 frați din Campobello di 
Licata. Și vor înțelege atunci scri
soarea primită din Florența de re
vista care i-a înfățișat după ce și-au 
recîștigat vederea : „Monumentele se 
cer apărate. Liniștea lor e un mesaj 
pentru pace“.

rechizitorii împotriva

Am ieșit din Hanceu, cunoscut din 
vechi timpuri ca oraș-paradis, după 
ce i-am admirat frumusețile natu
rale, vestigiile istorice și realizările 
din anii de după eliberare. Ne-am 
îndreptat cu mașina spre sud-vest 
și curînd ne-am întîlnit cu fluviul 
Sinan Cean. El a fost martorul mul
tor prefaceri de-a lungul secolelor. 
Pe valea lui, de o parte și de alta, 
s-a auzit scrîșnetul de mînie al scla
vilor. chemarea lor la luptă. Lui i 
s-au destăinuit în bezna încătușării 
purtătorii năzuințelor de libertate 
ale multor generații de asupriți.

într-unul din versurile sale poetul 
Liu Fan scria cu 1 200 de ani în 
urmă : „Frumusețea fluviului va de
veni faimoasă în întreaga Chină“. 
Poetul nu bănuia poate sensul fai
mei viitoare a fluviului. Fluviul a 
schimbat nu numai peisajul pe care 
l-a scăldat de-a lungul mileniilor, 
dîndu-i acum o nouă strălucire ; el 
și-a schimbat și caracterul, adap-

Torța purtată de 100 000 de tineri japonezi prin toate colțurile țării 
să aprindă peste cîteva clipe flacăra olimpică...

avea

tîndu-1 cerințelor giganticei activi
tăți constructive a poporului chinez.

Pe sub coama munților, șoseaua 
urmărește paralel fîșia argintie a a- 
pei. Plantații pitice de ceai împîn- 
zesc pantele. Ne apropiem de un 
platou. Lanurile de orez sînt în pîrg, 
iar recoltatul trestiei de zahăr este 
în toi. Pe fluviu, șlepurile încărcate 
duc spre fabricile de zahăr materia 
primă.

Seara, după un drum de 150 km, 
am ajuns la cheile Tun Kuan, le
gate acum între ele de barajul ce 
adăpostește una din cele mai mari 
hidrocentrale din China. De aici a 
pornit ca un torent lumina. De a- 
tunci multe localități au căpătat o 
nouă strălucire. Ziua și noaptea, a- 
pele Sinan Cean-ului acționează 
turbogeneratoare puternice. Ele fur
nizează energie electrică centre
lor industriale Șanhai, Nankin și 
Hanceu. comunelor populare de pe 
o rază de 300 km. Noaptea, fluviul 
are un aspect feeric. Munții dimpre
jur sînt învăluiți în întuneric. Apa 
licăre la lumina becurilor, apoi, 
strînsă în cătușele barajului înalt de 
105 m, trecînd prin corpul turbine
lor, dă naștere șuvoaielor de elec
tricitate.

Spre a zăgăzui fluviul a fost ne
voie de o muncă titanică. S-a lucrat 
zi și noapte. După 180 de zile de 
muncă încordată barajul a fost ter
minat cu o lună mai devreme decît 
era prevăzut. Am văzut Sinan- 
Cean-ul în zile de toamnă tîrzie. în 
clădirea hidrocentralei se monta de 
zor o nouă turbină. Montorii își pu
seseră drept scop ca pînă la sfîrși
tul anului s-o racordeze la sistemul 
ce alimentează prin mii de fire eco
nomia orașelor și satelor în plină 
dezvoltare de la poalele munților. 
Iar în 1965 în localitățile din sudul 
Chinei se vor revărsa noi torente de 
energie și lumină, căci constructorii 
continuă să lărgească hidrocentrala, 
forțînd apele Sinan Cean-ului să 
slujească cu toată puterea lor con
strucția socialistă.

S-a schimbat și înfățișarea chei
lor Tun-Kuan. Pe valea fluviului 
neîmblînzit trăiau acum 15 ani cî
teva familii care-și duceau existența 
prinzînd pește. Acum, la poalele 
munților s-a întemeiat un adevărat 
orășel cu cîteva mii de locuitori. 
Viața pulsează aici în ritmul hidro
centralei.

în unduirea sa molcomă Sinan 
Cean-ul poartă cîntecele de izbîndă 
ale celor care au construit această 
cetate a luminii.

Vasile MIHAI
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«„Sayonara . Ne vom. reift1 t„„„„inzav 
xico City in 1968». Flacără 
stinge încet - cele ”
Jocuri Olimpice din ist.u„ și 
Și totuși... ,j C

Cei ce au particip: ■ o dl3,ia 
1964 — au trăit irmo 
mai mare me’ r _ ___
sărbătorește in cinstea primelor Jocuri 
găzduite pe pămîntul Asiei ; talazul uman 
rupînd cordoanele ca să salute sosirea in 
oiaș a forței aduse din Olimpia și pur
tate de 100 000 de tineri japonezi 
prin toate colțurile țării ; voleibalistele 
japoneze, învingătoare, aruneînd in aer 
pe antrenorul lor ; seara de neuitat, cînd 
publicul de pe marele stadion a rămas 
pe loc, tîrziu în noapte, după terminarea 
celorlalte probe, să asiste la lupta pe 
care o dădea lolanda Balaș, singură, in 
colțul îndepărtat al stadionului, cu ea 
însăși, cu gîndul la țara pe care o re
prezenta aici. Chiar după ce aplauzele 
au salutat noul record olimpic, lumea, 
suprem omagiu, a rămas pe loc, împăr
tășind cu marea noastră atletă momen
tul înălțător al premierii.

„Fie ca idealurile radioase ale mișcă
rii olimpice să contribuie și mai de
parte la cauza păcii in întreaga lume I" 
Cuvintele de salut rostite de Hirohito, cel 
de-al 124-lea Tenno (împărat), care au 
urmat făgașul altor aprecieri asemănătoare 
făcute de conducători a numeroase state, 
reprezintă recunoașterea conținutului adine 
umanitar ce caracterizează mișcarea olim
pică.

Mai presus de amploarea spectacolului 
sportiv, de miliardele cheltuite cu prile
jul lor, de uriașa publicitate de care s-au 
bucurat, Jocurile Olimpice de la Tokio au 
însemnat o reafirmare a dorinței univer
sale de pace și de bună înțelegere intre 
popoare, a năzuinței tinerilor din întrea
ga lume, fără deosebire de rasă, religie, 
păreri politice, să se înfilnească și să se 
întreacă in spiritul prieteniei și al respec
tului reciproc.

Sportivii și spectatorii, înfrățiți prin a- 
celași avînl generos, s-au dăruit la Tokio 
cu aceeași fervoare momentelor drama
tice ale jocurilor, în tăcerea solemnă, de 
reculegere, care a salutat apariția primei 
limbi de foc deasupra stadionului ca și 
în aceea plină de nostalgie care a însoțit 
ultimele flăcări muribunde, în uralele 
care au întîmpină) pe Bikila Abebe, în
vingătorul cursei de marathon, ca și pe 
ultimul sosit, salulînd în persoana lor, 
deopotrivă, pe cei ce au știut să învingă 
ca și pe cei ce au înfeles să lupte pînă 
la capăt pentru prestigiul patriei lor.

Mai mult ca niciodată în trecut, o dată 
cu rețeaua de televiziune devenită prac
tic mondială, întreaga omenire este azi 
părtașă marii sărbători a tineretului, iar 
țara gazdă a devenit focarul atenției în
tregii lumi.

Și totuși, cu toate succesele ei, mișca
rea olimpica se află abia la jumătatea 
drumului, marcat de marele interes slîr- 
nit de ea în rîndul guvernanților, al edu
catorilor, al publicului. In concepția lui 
Coubertin, fondatorul ei, acesta e mo
mentul care permite trecerea la pregă- 
tiiea fizică și educația morală a între
gului tineret în care Coubertin vedea un 
mijloc de a lupta pentru înțelegere, prie
tenie și pace între popoare.

Undeva, pe acest drum, mișcarea olim
pică se întîlnește cu propunerea țării 
noastre privind măsurile pentru promo
varea în rîndurile tineretului a idealuri
lor păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare.
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noi consultări înainte 
recomandarea în Adu- 
în cursul consultărilor 
s-a ajuns la un acord.

de an e un 
inserate în

<«C.i
CU

115 steaguri flutură acum, la sfîrșitul 
anului 1964, in fața sediului O.N.U.

an de an, după ultimul
cooperare

onit-ă

u

Pafriojii angolezi și-au 
intensificat acțiunile

izvorul în înseși ----- : -l-

cu

lui Dickens, Anul Nou vine și as
tăzi, pe meleagurile britanicilor, cu rî- 
sete dar și griji, cu lumini multe și 
cu eternele speranje, tradiționale și ele. 
Iar urarea le e caldă și sinceră cînd își a- 
dresează unul altuia — „A happy New 
Year" (An Nou fericit).

L. RODESCU

PE MERIDIANELE GLOBULUI TELEGRAME EXTERNE

A intrat adînc în tradițiile umani
tății obiceiul ca fiecare început de 
an să fie marcat în mod festiv, iar 
oamenii de pe toate meridianele 
să-și adreseze reciproc urări de 
prosperitate și fericire, realizarea 
năzuințelor lor de pace și progres.

Și niciodată ca în vremurile noas
tre, cînd fața lumii se înnoiește con
tinuu, cînd cuceririle științei și teh
nicii scot la lumină inepuizabile 
comori de energie, deschizînd pers
pective nebănuite de îmbunătățire 
a vieții omului, dorința popoarelor 
de apropiere și unire a eforturilor 
lor în vederea realizării acestor 
perspective, a apărării păcii nu s-a 
vădit cu atîta pregnanță. Ca unul 
care am călătorit adesea prin dife
rite țări m-am putut convinge per
sonal de această stare de spirit a o- 
piniei publice.

Este vorba aci de o tendință obiec
tivă care-și află

■. , i publică 
salutat această inițiativă

. erea că ea poate constitui 
toate țările un nou prilej de

■ în direcția rezolvării ma- 
obleme ale zilelor noastre.

• tățean al Romîniei socialiste 
un simțămînt de mîndrie că
a, alături de celelalte țări so- 
ji alte state iubitoare de pace, 
it și militează neabătut pen- 

. malizarea relațiilor între sta- 
indere internațională, înțele- 
prietenie între popoare. In- 

nsul activ pe care îl a- 
loțiunii de coexistență paș- 
ustrează poziția ei construc- 

problemele relațiilor inter- 
> :-'le, concepția ei potrivit că- 

ate popoarele pot și trebuie 
ducă contribuția la dez- 
ä unui schimb permanent 
uri materiale și valori spiri- 

in interesul lor propriu și al 
■ej comune a păcii.

iicient să parcurgi coloanele
• in care sînt consemnate că-
> făcute în alte țări de soli ai 
lui romîn, sau acelea între- 
în Romînia de diferite dele- 
răine, acordurile încheiate de 
•astră cu alte țări — pentru a 

T. o imagine a vastei noastre 
iți pe acest tărîm. S-ar cu- 
ibliniată cu deosebire contri- 
.dusă la dezvoltarea relațiilor 
ice între state, prin propu- 

făcute de reprezentanții 
în cadrul Organizației Na-

■ Unite, al conferinței O.N.U. 
comerț și dezvoltare de ia

1 și al altor foruri internațio-

'■ avut nu o dată prilejul să 
irecieri frumoase la adresa 
.ei, în legătură cu eforturile 
■eptate spre crearea unui cli— 

i : destindere și cooperare rod
nică între popoare. și care își gă
sesc o puternică expresie în acțiuni
le întreprinse de ea pentru promo
varea bunelor relații între state pe 
plan regional. Aceste acțiuni găsesc 
în sprijinul lor asemenea condiții 
propice, cum sînt vecinătatea geo
grafică a țărilor, o mai apropiată cu
noaștere a popoarelor, unele asemă
nări de limbă și de cultură, tradiții 
de prietenie și, mai presus de orice, 
dorința comună de a trăi în pace și 
a dezvolta o colaborare reciproc a- 
vantajoasă. In aceeași ordine de idei, 
aș aminti de propunerile romîne pri
vitoare la Balcani. Deși au trecut a- 
tîția ani de cînd au fost formulate 
(1957 și 1959), aceste propuneri, tin- 
zînd la înfăptuirea unei înțelegeri 
multilaterale interbalcanice și trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, sînt întrutotul actuale.

Reuniunile internaționale la care 
am participat în ultima vreme, întîl- 
tiirile cu numeroși reprezentanți ai 
vieții publice din alte țări mi-au în
găduit să-mi dau seama în modul cel 

mai direct de prestigiul de care se 
bucură în lume țara noastră, politi
ca ei de pace și colaborare.

Nu mi-am propus — și nici n-ar fi 
fost posibil în cadrul unui scurt ar
ticol de ziar — să mă refer la 
toate problemele internaționale, ca 
și la multiplele posibilități existente 
pentru promovarea apropierii și co
laborării între popoare.

Aș vrea să subliniez însă speranța 
mea, ca și a milioanelor de oameni 
de pretutindeni, că în noul an toate 
țările, toți factorii de răspundere 
politică din lume vor acționa pentru 
reușita acțiunii pornite prin rezolu
ția O.N.U. în ce privește țara noas
tră, nu mă îndoiesc că ea își va a- 
duce întreaga contribuție la desfășu
rarea cu succes a „Anului cooperării 
internaționale".

Prof. univ. M. GHELMEGEÀNU

Incă de pe timpul cînd cartografia an
ticilor greci imagina, dincolo de neguri 
grele, un teritoriu fără contururi și popu
lații denumite generic „hiperboreeni" — 
oameni ai Nordului — în iernile cu noapte 
lungă mijeau închipuiri de basme, nedes
părțite de mitul repetat al datinei și ritului. 
Sfîrșitul lui decembrie era pentru insularul 
britanic unul din episoadele festive ale 
bătăliei cu natura : în fafa frigărilor în
cinse, cu voluminoasa cupă în mîini, dansa 
și rîdea sfidînd înghefatele vînturi care 
băteau în adăpostu-i de piatră dură.

Anul Nou a rămas și azi, pentru sco
țieni, cea mai importantă sărbătoare din 
calendar.

Tn plumburiul peisaj hibernal, străzile 
marilor orașe primesc o substanjială su
plimentare de lumină și podoabe seînte- 
ietoare, decor sub care tradiția face cauză 
comună cu reclama.

Este perioada cînd britanicul cumpără
— mai pufin pentru el și mai mult pen
tru rude și prieteni. E obiceiul „micului 
pachețel”, care aglomerează pînă la re
fuz oficiile poștale și care de regulă re
flectă un încetățenit spirit practic : se tri
mite o pereche de papuci (pentru bu
nici), un fular (pentru mici și mari), o cra
vată, batiste (de sezon I), cărți, jucării. 
...Plăcerea e a atenției, a surprizei, a 
poștașului care bate la ușă și care intră 
astfel în concurentă cu pitorescul perso
naj cu barbă albă și mantie roșie.

Febra cumpărătorului e un bun prilej 
pentru negustor. Acum, se poate vinde nu 
numai marfa proaspăt adusă, ci aproape 
orice obiect — fie vechi, fie demodat, 
fie la sold — dacă e ambalat în celofan 
cu steluje și brazi și cu panglicuță roșie. 
Grăbifii și străinii sînt cei mai expuși ; 
englezul e de obicei calm și calculat.

Larga piață Trafalgar, locul preferat al 
■»orumbeilor și al mitingurilor londoneze, 
oste dominată de masiva coloană a ami- 
-alului Nelson. Tn imediata apropiere, scri- 
.... tii macaralei au ridicat în picioare un 

d de peste 30 de 'metri. E darul Nor
vegiei, trimis

. "ii, ca simbol al recunoștinței pentru 
jrul britanic dat rezistenței norvegiene 

împotriva hitleriștilor, ca simbol al năzu
inței oamenilor spre pace.

Sînt zile anume cînd britanicul pri
mește sau face vizite. Vremea și sănăta
tea sînt principalele subiecte și abia după 
epuizarea lor se trece la situația politică 
și economică, măsurile și remediile la
buriste, suprataxarea vamală, neplăcerile 
lirei sterline. Unii privesc sceptic primele 
rezultate bilantiere ale balanței comerciale
— încă deficitară — în timp ce alfii nu-și
fac iluzii cu privire la marile eforturi ce 
mai trebuie depuse pentru ușurarea po
verilor lăsate moștenire de conser
vatori. Inimile caritabile răspund a-
pelurilor societăților de binefacere și 
lasă cîțiva pence în așa-numitele „Christ
mas boxes" (cutii de crăciun) pentru cei 
săraci. „In această zi — scrie revista 
„She" — este fapt real că mul)i locuitori 
ai planetei noastre vor rămîne subnutriji, 
în timp ce o minoritate va avea 
multă mîncare și probabil că-și va 
digestia”.

nepieritoarele

prea 
strica

opere
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Vasile OROS

orașului Rio doGolful Botafogo și unul din frumoasele bulevarde ale 
Janeiro

Din pricina fuselor orare, Anul Nou so
sește în Brazilia după multe popasuri pe 
alte meridiane. Peisajul în care-și face a- 
pariția este în multe privințe diferit de 
cel cu care sîntem obișnuifi la noi. Rupi 
ultima fila din calendar, dar termometrul 
arată invariabil treizeci de grade (plus) la 
umbră. In grădini și parcuri pajiștea verde 
e brăzdată în straturi de flori multicolore, 
iar pe nisipul faimoaselor plaje cariocane 
furnicarul de corpuri bronzate pînă la pîr- 
jolire lucește în bătaia razelor de soare.

Ambianfa estivala prin excelentă. Și to
tuși e revelion. încă de pe la începutul 
lui decembrie, în vitrinele magazinelor a 
apărut chipul bonom al moșneagului spe
cializat în distribuire de daruri copiilor cu 
referin(e de bună purtare. Mulfi îl dese
nează acum pe moșul filantrop cu o tolbă 
debilă, compromisă de efectele inflației. 
Prin anunfuri în ziare, ori afișe pe stradă, 
firmele comerciale divulgă publicului o 
știre emofionanfă : cică, ele preferă să 
lucreze în pierdere, numai pentru ca 
clienjii lor să poată cumpăra mai ieftin 
ce au nevoie. „Cumpărați acum și plătiți 
la anul" — invită reclamele. Cumpărăto
rii sînt prudenți ; mai ales că „pînă la 
anul” e o chestiune de zile. După apre
cierile care se fac, însemnate stocuri de 
mărfuri vor rămîne în rafturi. Preturile
descurajează și pe cei cu 
medii.

Ca și în alte părfi, sfîrșitul 
prilej de bilanț. Concluziile 
edijiile festive ale ziarelor și revistelor 
sînt în genere severe. Observatorii con
stată că a trecut un an de zguduiri, frus
trări și incertitudini care s-au răsfrînt ne
favorabil asupra panoramei economico- 
sociale și politice a țării. Revista „Man- 
chete" considera chiar că „în calendarul 
national a fost un an practic pierdut". 
Totuși, i se găsesc și laturi pozitive : în 
1964 au fost descoperite imense rezerve 
de petrol în statul Sergipe, iar în agricul
tură s-au anunțat recolte promițătoare. 
Predomină părerea că, oricît de mari ar 
fi dificultățile actuale ale Braziliei, sînt to
tuși mai mari posibilitățile poporului ei 
de a învinge ceea ce stă în calea progre
sului și bunăstării sale.

Tradiția populară conferă revelionului 
cariocan, de fapt un fel de avanpremieră 
a carnavalului, care se sărbătorește în fe
bruarie, un farmec aparte. In ajun, peste 
asfaltul străzilor (mai ales în centru) se 
așterne un covor de originale „confetii" : 
bucăți de hîrlie albă de dimensiuni dife
rite, aruncate cu toptanul de la etaje. 
Noaptea, de-a lungul marelui bulevard Rio 
Branco se desfășoară o adevărată paradă 
a veseliei. In acordurile a numeroase or
chestre de samba mulfimea defilează ve
selă sub ploaia de hîrtii. Este expresia 
locală a despărțirii cordiale de anul vechi. 
La miezul nopții mulfimea invadează pla
jele. O trainică reputajie are în această pri
vință imensa plajă Copacabana, punct de 
întîlnire pentru oricine vrea să se bucure 
în colectiv de sosirea Noului An. Potri
vit tradiției, la miezul nopții este cinstită 
regina mării „lemanjă", divinitate cu ori
gine mixtă — băștinașă și africană. Fe
mei îmbrăcate în alb intră pînă peste ge
nunchi în apa oceanului și își scufundă 
fa|a în undele înspumate. De-a lungul fa
lezei își desfășoară acrobațiile dansatorii 
de samba, stîrnind admirație și aplauze.

Revelionul actual are pentru Rio 
de Janeiro o semnificație deosebită. 
El coincide cu pregătirile în vederea săr
bătoririi a patru sute de ani de la înte
meierea orașului, care va avea loc în 
martie viitor.

La Națiunile Unite
Alegerea membrilor 
nepermanenți 
ai Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 30. — Corespondență 
specială de la George Serafin : Adu
narea Generală a O.N.U. s-a întrunit 
din nou marți după-amiază într-o 
ședință care a durat numai cinci 
minute. Președintele Adunării Gene
rale, Alex Quaison-Sackey (Ghana), 
a propus, în baza procedurii stabilite 
în cursul ședinței de dimineață, ca 
Adunarea Generală să aprobe fără 
obiecții numirea ca membri neper- 
manenți în Consiliul de Securitate a 
Malayeziei, Olandei și Uruguayului. 
Adunarea a fost de acord în unani
mitate cu această propunere. In ce 
privește candidaturile Iordaniei și 
Republicii Mali (în locul Marocului), 
președintele a anunțat că trebuie să 
procedeze la 
de a propune 
nare, întrucît, 
anterioare nu

CAIRO 30 (Agerpres). — Forțele 
de eliberare din Angola și-au inten
sificat în ultimele zile atacurile 
împotriva trupelor colonialiste por
tugheze, a anunțat la 29 decembrie 
un purtător de cuvînt al guvernului 
revoluționar al Angolei. Principalele 
atacuri ale patrioților angolezi au 
fost declanșate în regiunea centrală 
a Angolei, unde se găsește și cartie
rul general al trupelor portugheze. 
Mai mulți soldați portughezi au fost 
omorîți și au fost capturate, de ase
menea, numeroase arme. Ca rezul
tat al intensificării luptei patrioților 
angolezi, guvernul de la Lisabona a 
hotărît să trimită noi trupe de întă
rire.

Noul Congres 
se întrunește

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Luni 4 ianuarie, noul Congres al 
S.U.A. se va întruni pentru prima 
oară la Washington. Cu acest prilej, 
atît democrații cît și republicanii 
vor avea de rezolvat o serie de pro
bleme privind posturile de conduce
re din Congres.

în urma alegerii lui Hubert 
Humphrey ca vicepreședinte al 
S.U.A., devine liber postul de lider 
al majorității democrate din senat. 
Trei senatori își dispută acest post 
influent : John Pastore, cu tendințe 
liberale, conservatorul Mike Mon- 
roney și sudistul Russel Long. Pînă 
acum președintele Johnson nu a dat 
indicații asupra persoanei pe care o 
preferă, ceea ce ar fi clarificat si
tuația.

La republicani, în Camera repre
zentanților s-a creat o „frondă" îm
potriva liderului fracțiunii, Charles

BAGDAD. Justificînd respingerea 
de către Irak a propunerilor societă
ților petroliere străine privind regle
mentarea problemei redevențelor pe
troliere, ministrul irakian al petrolului, 
Abdel Aziz Al Wattari, a declarat că 
aceste propuneri conțin condiții care 
contravin intereselor țării: una dintre 
condiții este cererea societăților de a 
li se acorda prioritate în viitoarele con
cesiuni petroliere; propunerile com
paniilor străine prevăd stabilirea pre
țului petrolului după criterii care ar 
provoca Irakului o pierdere de 2,5 mi
lioane dolari. (Cinci țări membre ale
O. P.E.C. au acceptat propunerile com
paniilor străine).

VARȘOVIA. Agenția 
ță că la 29 decembrie 
mulka, prim secretar
P. M.U.P., l-a primit pe sir George L. 
Clutton, ambasadorul Angliei în Po
lonia.

P.A.P. anun- 
a.c. W. Go
al C.C. al

BUENOS AIRES. In capitala Ar
gentinei n-a apărut ieri nici un ziar. 
Federația muncitorilor tipografi a de
clarat o grevă de 24 de ore, ca ur
mare a refuzului proprietarilor tipo
grafiilor de a satisface revendicările 
muncitorilor privind mărirea sala
riilor.

BERLIN. După cum transmite a- 
genția A.D.N., între reprezentanți ai 
unor organizații de comerț exterior ale 
R. D. Germane și un concern de pro
duse chimice din S.U.A. au loc tra
tative cu privire la cumpărarea unei 
licențe pentru producția de fibre sin
tetice. Firme americane au cumpărat 
de la R. D. Germană o licență pentru 
producția țesăturilor „Malimo“. Agen
ția A.D.N. menționează, de asemenea, 
că R.D.G. a dus cu succes tratative 
cu mai multe țări și firme capitaliste.

PARIS. Franța a anunțat hotărîrea 
de a reduce de la 1 ianuarie 1965, cu 
10 la sută, tarifele vamale pentru bu
nurile industriale și agricole impôt-

CONSILIUL DE SECURITATE A RELUAT
DEZBATEREA ÎN PROBLEMA CONGOLEZĂ

Amendament la proiectul 
de rezoluție propus de mai 

multe țări africane
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a 
reluat marți după-amiază dezbate
rile în problema congoleză. Repre
zentantul Guineei, Achkar Maref, 
vorbind în numele mai multor țări 
africane, a insistat asupra adoptării 
unui amendament la proiectul de 
rezoluție, prezentat de Maroc și 
Coasta de Fildeș, înainte ca acesta 
să fie supus la vot. El a reamintit 
rezoluția Consiliului Ministerial al 
O.U.A., care cere Consiliului de Secu
ritate să condamne intervenția mi
litară a S.U.A. și Belgiei ca o ac
țiune care a subminat eforturile 
O.U.A. de a obține reconcilierea na
țională în Congo, să recomande so
luția africană în problema Congou- 
lui și să ceară tuturor puterilor co
interesate să colaboreze cu O.U.A. 
pentru a contribui la reglementarea 
problemei congoleze. în amenda-

Agenția France Presse relatează 
că lupte violente s-au desfășurat 
timp de peste 48 de ore în jurul ora
șului Binh Gia, situat la 65 de kilo
metri sud-est de Saigon între parti
zani și trupele guvernamentale. Ora
șul a fost atacat și ocupat luni după- 
amiază de unitățile de partizani. Tru
pele guvernamentale s-au retras su
ferind însemnate pierderi. Marți trei 
companii guvernamentale transpor
tate cu 25 de elicoptere și sprijinite 
de 14 avioane de vînătoare și bom
bardament au încercat fără succes să 
ocupe, orașul. Ele s-au lovit de o re
zistență îndîrjită a partizanilor. Trei 
elicoptere au fost doborîte, iar alte 
două avariate. Binh Gia mai fusese 
ocupat de partizani la 5 decembrie.

al S. LI. A., 
la 4 ianuarie
Halleck, care deține acest post din 
1959. Contracandidat este Gerald 
Ford. Din punct de vedere politic o 
schimbare nu ar însemna însă mare 
lucru, deoarece Ford este tot atît de 
conservator ca și Halleck. în senat, 
șeful fracțiunii republicane, Everett 
Dirksen, nu are contracandidat, deși 
el este cel care a făcut propunerea 
de desemnare a candidaturii prezi
dențiale a lui Barry Goldwater.

O dată cu întrunirea noului Con
gres se termină și mandatul senato
rului Goldwater, pe care acesta l-a 
deținut timp de 12 ani. Astfel, Gold
water părăsește viața politică a 
Washingtonului și pierde o platfor
mă importantă pentru activitatea sa 
ulterioară în partidul republican.

William Miller, candidatul repu
blican la postul de vicepreședinte al 
S.U.A., pierde în aceeași zi mandatul 
său în Camera reprezentanților.

SCURTE ȘTIR
täte din celelalte țări ale Pieței co
mune. Un comunicat al Ministerului 
de Finanțe arată că noile reduceri o- 
bligă economia franceză să se dezvolte 
în așa fel îneît să fie capabilă să facă 
față concurenței străine.

PHENIAN. La 29 decembrie, Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit 
delegația guvernamentală a Republi
cii Congo (Brazzaville), condusă de 
Matsika Aime, ministrul transporturi
lor și lucrărilor publice. A avut loc 
o convorbire prietenească, în cursul 
căreia conducătorul delegației con
goleze a înmînat lui Kim Ir Sen un 
mesaj din partea lui Alphonse Mas- 
semba Débat, președintele Republicii 
Congo.

NEW YORK. Curtea federală din 
Macon (statul Georgia) a respins a- 
cuzațiile împotriva a șase rasiști, mem
bri ai organizației teroriste Ku Klux 
Klan, implicați în omorîrea profeso
rului de culoare Lemuel Penn. Un 
reprezentant al Ministérului Justiției a 
declarat, în legătură cu hotărîrea 
Curții federale, că, în prezent, se stu
diază problema eventualei deferiri a 
acestui caz Curții supreme a S.U.A.

WASHINGTON. Senatorul Gold
water a declarat liderilor Partidului 
republican că el va considera înlo
cuirea lui Dean Burch, președintele 
Comitetului național al partidului, ca 
o măsură îndreptată împotriva sa. 
(După înfrîngerea lui Goldwater în a- 
legerile prezidențiale, înlăturarea lui 
Dean Burch a fost cerută insistent de 
către aripa moderată a partidului). A- 
gențiile de presă remarcă însă că, 
în ciuda avertismentelor lui Goldwa
ter, se așteaptă ca la întrunirea Comi
tetului național al Partidului republi
can să se hotărască 
Burch.

înlocuirea lui

HAGA. După cum 
ția D.P.A., la Haga a 

relatează agen- 
avut loc o reu-

mentul propus de el se cere elimina
rea din proiectul de rezoluție a pa
ragrafului prin care secretarul ge
neral al O.N.U. este însărcinat „să 
supravegheze aplicarea acestei rezo
luții, să urmărească evoluția situa
ției din Congo și să prezinte un ra
port Consiliului de Securitate“, și 
înlocuirea lui cu următoarea formu
lare „Consiliul de Securitate cere Or
ganizației Unității Africane, în con
formitate cu articolul 54 al Cartei 
O.N.U., să țină la curent Consiliul 
cu orice acțiuni pe care O.U.A. le 
va întreprinde pe baza acestei re
zoluții". Reprezentantul Guineei a 
subliniat că dacă acest amendament 
nu va fi adoptat, cele 18 state afri
cane. care au cerut convocarea Con
siliului de Securitate, se vor împo
trivi adoptării proiectului de rezo
luție propus de Maroc și Coasta 
Fildeș. Reprezentantul Coastei 
Fildeș, Arsene Usher, a 
accepte amendamentul 
reprezentantul Guineei.

Agenția France Presse 
știrea că ieri după-amiază, Binh Gia 
a fost recucerit de către trupele gu
vernamentale, după lupte grele.★

„Cred că am comis o mare eroare 
angajîndu-ne în luptele din Vietna
mul de sud. Nu știu cum am putea 
ieși din această situație în prezent, 
însă mai este timp pentru a ne re
considera poziția" — a declarat, în 
cursul unui interviu, senatorul de
mocrat din statul Georgia, Richard 
B. Russell. El a adăugat că nu a 
fost convins de către cei care suge
rează bombardarea satelor și poziții
lor deținute de patrioți deoarece 
este imposibil de prevăzut rezulta
tele unei astfel de operații.

★

SEUL 30 (Agerpres). — Agenția 
Reuter transmite, citind o sursă din 
Seul, că guvernul sud-coreean a ce
rut la 30 decembrie Adunării națio
nale să aprobe trimiterea unui corp 
militar format din 1 200 de tehni
cieni în Vietnamul de sud.

In prezent în Elveția se află peste 
700 000 muncitori străini, dintre care 
475 000 sînt italieni. In industria de 
confecții sau în construcții unul din

niune de protest a sindicatului pesca
rilor olandezi la care s-a luat hotă- 
rîrea ca pescarii să-și înceteze activi
tatea pînă li se va garanta acordarea 
unui salariu lunar minimal de 400 de 
guldeni. De asemenea, pescarii cer 
îmbunătățirea sistemului de premii.

IERUSALIM. Siria și Izraelul au a- 
dresat plîngeri Comisiei O.N.U. de su
praveghere a armistițiului în legătură 
cu un schimb de focuri care s-acu un schimb de focuri care s-a pro
dus marți la frontiera dintre cele două 
țări.

MOSCOVA. La 29 decembrie, a 
avut loc la Moscova ședința plenară 
finală a experților sovietici și a ex- 
perților turci în domeniul comerțului 
pentru a studia posibilitățile lărgirii 
comerțului sovieto-turc. N. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., a declarat că U.R.S.S. și 
Turcia pot face comerț într-o măsură 
mult mai mare decît în prezent. Am
basadorul Turciei în U.R.S.S. a de
clarat că „în prezent nu există nici 
un fel de motive politice care să îm
piedice comerțul sovieto-turc“.

SANTIAGO DE CHILE. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, efor
turile în vederea reglementării diver
gențelor teritoriale între Chile și Bo
livia au ajuns în impas. Surse chi
liene relatează că, după ce a mani
festat la început o atitudine con
ciliatoare, guvernul generalului Rene 
Barrientos a insistat brusc asupra anu
mitor concesiuni în legătură cu pre
tențiile teritoriale ale Bolivien

WASHINGTON. La Ministerul 
Justiției al S.U.A. s-a aflat că un 
mare juriu federal se va întruni la 11 
ianuarie în localitatea Jackson (statul 
Mississippi) pentru a lua în discuție 
acuzațiile aduse de către agenții 
F.B.I. împotriva celor 21 de persoane 
implicate în asasinarea a trei tineri 
integraționiști, dispăruți în luna iu
nie în apropiere de Philadelphia.

Alegerile din Nigfjri 
boicotate de opo?iți

LAGOS 30 (Agerpres).— Alege jril 
parlamentare de la 30 aecembrie ■ di 
Nigeria au avut loc în ciuda pui ter 
nicii opoziții a grupării partide :lo 
din U.P.G.A. (Marea Alianță Prog re 
sistă Unită). Această decizie, seri 
agenția France Presse, confirmă su 
cesul primului ministru Balewa 
unul din liderii Alianței Națion îl 
Nigeriene (N.N.A.) — în difererudi 
său cu președintele țării, Azikiv1 
care, după cum s-a mai anunig 
opta pentru amînarea alegerilor p:ai 
lamentare. Intr-un comunicat sde 
publicității la 29 decembrie 
U.P.G.A. se făcea cunoscut că mie 
brii acestei grupări politice vor bo 
cota alegerile și își vor retrage to 
candidații de pe listele electoral^. I 
comunicat se arată printre altele c 
„nu există condiții care să asigu 
libertatea și corectitudinea alegerii 
parlamentare“. Totodată, un pijirt 
tor de cuvînt al U.P.G.A. a declar 
că președintele țării nu s-a pronii 
țat în favoarea desfășurării la! 7 
decembrie a alegerilor, așa dup 
cum a comunicat ministrul feile: 
al informațiilor.

ATENA 30. — Corespondent
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmit 
Deputatul Tsirimokos, considerat 
oficial ca lider al „aripii de stîn;‘ 
a centrului, a publicat un articol J 
ziarul „To Vima“ (guvernamenh 
în legătură cu problema remanie 
care este așteptată în Grecia. El s<-f 
că, după toate indiciile, „de datî ) 
ceasta, remanierea are un sens i. ț 
larg și mai adînc ca de obicei, 
cursul anului 1964, s-a realizat 
operă importantă, dar metodele fol 
site în exercitarea puterii sînt su 
ceptibile de îmbunătățire“.

Referindu-se la acest articol, ziar 
„Avghi“ scrie că Tsirimokos expr 
mă ceea ce au înțeles aproape t 
partizanii centrului și anume că 
prezent se impune consolidarea jur 
dică a democrației. Cercurile politi 
democratice consideră că ceea 
reiese din constatările și afirmații 
lui Tsirimokos este necesitatea 1 
galizării partidului comunist, deși 
nu declară aceasta.

„To Vima“ publică un comentă'-’ 
în care cere ca remaniorca. guvern: 
lui să fie imediată și cît mai larg 

doi muncitori este străin. Salariaț 
proveniți din alte țări predomin 
printre cei din hoteluri, rèstaw 
rante, precum și în agricultură 
numeroși străini fără nici o călii 
ficare sînt folosiți la serviciile ,d 
salubritate. Față de acest aflu 
s-au ivit unele acțiuni de protêt 
cerînd o „limitare a imigrărilor1 
Ca urmare a acestor cereri, paria 
mentul federal a amînat sine die ra 
tificarea convenției italo-elvețienț. 
asupra imigrării muncitorilor, cari 
trebuie să intre în vigoare la 1 tal 
nuarie 1965. Guvernul italian a pro 
testat împotriva acestei amînări 
dacă convenția intra în vigoare, ter 
menul în care muncitorii instalați î 
Elveția și-ar fi putut aduce famiț 
liile s-ar fi redus de la 3 ani la ui 
an și 6 luni. In fotografie : unul îrȚ 
plebiscitele din cantoane la care s-i 
cerut limitarea intrării în țară < 
muncitorilor străini.

Sesiunea Adunării
Naționale a Algeriei

ALGER 30 — Corespondentul A 1 
gerpres, C. Benga, transmite : Lr 
Alger au început lucrările Sesiuni 
celei de-a doua Adunări naționa’ 
a Algeriei, aleasă în septembrie' 
nul acesta. Cu acest prilej președin
tele Ben Bella a prezentat deputa- 
ților pe cei 18 membri ai noului go
vern algerian. Președintele a rotit 
o cuvîntare în care s-a referi în 
mod special la proiectul de Riet 
pe anul 1965 prezentat în cursul'? 
celeiași ședințe. „Avînd în vedere ex
periența ultimului an, în care s-au 
depus eforturi pentru punerea îr 
ordine a finanțelor țării, a spus șefu 
statului algerian, guvernul conside
ră că a sosit momentul să se treacă 
la o reevaluare profundă a ansam 
blului finanțelor“.
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