
proletar! DIN TOATE TARELE, UNIȚI-VA i

inleia
al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIV Nr.64«« Duminică 3 ianuarie 1965 4 PAGINI - 30 BANI

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
lostită la posturile de radio și televiziune

și prieteni,
ipe vom rupe ultima filă din calenda-

il a două decenii de la eliberarea tării 
are ne luăm acum rămas bun a dat 
înfăptuirea mărețelor obiective stabi- 

. nscris noi succese ale poporului nostru 
le construcției socialiste. Lucrările re- 
Marii Adunări Naționale au înfățișat 
ealizări. A continuat să se dezvolte 

ritm susținut întreaga economie națio- 
ica entuziastă și perseverentă a munci- 
ilor, tehnicienilor, prevederile planului 
ul 1964 au fost îndeplinite și depășite, 
a îmbogățit cu noi obiective industriale 
în producție a numeroase întreprinderi 
-ică modernă ; alte întreprinderi și com- 

construcție, urmînd să fie date în 
165 și 1966.
griculturlf au continuat să se dez- 

nd în acest scop însemnate resurss 
nea muncipai 'e, lucrătorii din gospc- 
; stat și sțfu nile de mașini și trac-

■ in ace g in ogoarele să dea tod 
ip, udării de stat și coqpe- 

încheiat anul cu tea- 
t noi progrese în ridi- 
icii — obiectiv fi/nda- 

i statului nostru. Au 
dariilor, construire de 
vățămînt și săhătate, 

capitul aces- 
ișează mai 
nată ima- 
nunca fie-

liMAi par- 
r viață cu

■ ■ ■ ■■iltww «CI Consiliul de Stat 
a șefilor misiunilor diplomatice 

acreditați in R. P. Romină

La hla u! Consiliului da Stat, in timpul primirii șefilor misiunilor diplomatice acreditați in R. P. Rominâ Foto : Gh. Vințilă

j Biblioteca Centrală I 
R-sgjonală | 

H> thoțloara-Deva

cu prilejul Anului nou

Belgiei — Honore Cambier — R. P. 
Chineze — Liu Fan, Argentinei — 
Jose Maria Alvarez de Toledo, R. D. 
Vietnam — Hoang Tu, Franței — 
Jean Louis Pons, Suediei — Olof 
Gustav Bjurstrom, Italiei — Ni- 
ccolo Moscato, Statelor Unite ale 
Americii — William A. Crawford ; 
miniștrii : Braziliei — Carlos Ja- 
cyntho de Barros, Olandei — J. B. 
Haverkorn Van Rijsewijk, Izraelu- 
lui — Zvi Ayalon ; însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Uruguayului 
— Jose Pedro Bastarrica, Danemar
cei — W. Winther Schmidt, R. D. 
Germane — Siegfried Bock, Tur
ciei — Cahit Ozcan, Indoneziei — 
Wisnu, Uniunii Sovietice — I. A. 
Iliuhin, R. P. Mongole — Ț. Dava- 
asuren.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și Ștefan 
Voitec au mulțumit pentru felicită
rile și urările exprimate și s-au în
treținut, într-o atmosferă cordială, 
prietenească, cu șefii misiunilor di
plomatice.

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne a felicitat pe șefii 
misiunilor diplomatice, urîndu-le 
prosperitate pentru popoarele țări
lor lor și a toastat pentru prietenie, 
colaborare internațională și pace.

în numele corpului diplomatic a 
răspuns ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia, Arso Milatovici.

(Agerpres)

entuziasmul propriu acelora ce se simt stăpîni deplini 
pe soarta și pe roadele muncii lor.

Pe agenda anului 1964 au fost înscrise noi succese 
ale forțelor socialismului și păcii din întreaga lume. 
Crește rolul și influența sistemului mondial socialist 
în toate problemele majore ale contemporaneității, în 
întreaga dezvoltare a societății omenești. Alături de 
celelalte țări socialiste, Romînia s-a manifestat ca un 
factor activ al vieții internaționale, miiitînd cu perse
verență pentru promovarea principiilor coexistenței 
pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite, pentru 
instaurarea, unui climat de înțelegere, prietenie și co
laborare între popoare.

Republica Populară Romină și-a lărgit continuu re
lațiile internaționale, bucurîndu-se de prietenia și sim
patia popoarelor iubitoare de pace și progres.

Dragi prieteni și tovarăși,
Acum, cînd trecem în revistă realizările anului care 

se încheie, permiteți-mi ca în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de 
Stat și al guvernului Republicii Populare Romîne să 
adresez cele mai călduroase urări de fericire, muncă 
spornică și sănătate muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, activiștilor de partid și de stat, bărbați și femei, 
vîrstnici și tineri, oameni ai muncii de toate naționa
litățile — tuturor acelora care nu-și precupețesc for
țele și energia pe vastul șantier al țării noastre în plin 
avînt.

Privim înainte cu optimism și încredere, convinși că 
noul an va aduce poporului nostru noi victorii în lupta 
pentru înflorirea și prosperitatea patriei noastre socia
liste, iar-pe plan internațional noi succese ale forțelor 
socialismului, democrației și păcii, destindere în rela
țiile internaționale, dezvoltarea colaborării pașnice 
dintre toate țările.

Frumos și minunat este viitorul care stă în fața țării 
și a poporului nostru. Pentru înfăptuirea acestui viitor 
vă invit să ridicăm paharul și vă adresez tradiționala 
urare La mulți ani !

ORA ZERO
LINGĂ NOILE CUPTOARE

HUNEDOARA (coresp. „Scîn-
— La ora cînd 1964 preda 

ștafeta timpului noului an 1965, 
cînd zeci de mii de siderurgiști 
și constructori hunedoreni își u- 
rau tradiționalul „La mulți ani", 
la oțelăria Martin nr. 2 se sărbă
torea, în haine de lucru, obișnu
itul revelion al focului nestins.

Echipele care au lucrat în 
noaptea de revelion la cuptoa
rele 7 și 8 sînt cele mai ti
nere din oțelărie. In afară de 
maistrul Valentin Călțun și de 
prim-topitorii Constantin Enache 
și Teodor Săbău, ceilalți sînt 
proaspeți absolvenți ai școlii pro
fesionale. Șarja nr. 87 439—40, 
prima din acest an, inundă hala 
cu lumină și căldură. O dată cu 
plămădirea ei, oțelarii înregis
trează pe graficele din noul an 
primele succese. Este o șarjă 
„grea" de 420 tone, elaborată în 
11,30 ore. '

DIRIJORUL KILOWAȚILOR
Omul din fața pupitrului de 

comandă și a complicatelor apa
rate de control este dispecerul 
național energetic. In noaptea 
aceasta de serviciu — inginerul 
Ion Oprea.

Dispecerul controlează pe rînd 
funcționarea tuturor centralelor 
electrice din țară.

Un telefon sună scurt: Ion O- 
prea primește felicitările de An 
nou de la dispecerul național ener

în tiarul de uzi ;

• Viața culturală (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).

• Radu Țiulescu — „Universul 
fără margini..." (pag. 3-a).

• Nestor Ignat — Secvenfe cu
baneze (pag. 4-a).

Constituirea 
consiliilor F. D. P.

In întreaga țară au avut loc șe
dințe de constituire a consiliilor o- 
rășenești și raionale ale Frontului 
Democrației Populare în vederea 
alegerilor de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile popu
lare. De asemenea, se apropie de 
sfîrșit constituirea birourilor comu
nale. Constituirea birourilor comu
nale ale F.D.P. s-a încheiat în re
giunea București, precum și în 203 
comune din regiunea Iași, 138 din 
regiunea Brașov, 111 din regiunea 
Argeș, în peste 362 comune din re
giunea Ploiești etc.

Din consiliile Frontului Democra
ției Populare fac parte zeci de mii 
de reprezentanți ai organizațiilor 
locale de partid, ai sindicatelor, or
ganizațiilor locale U.T.M. și de fe
mei, membri ai cooperativelor agri
cole de producție, lucrători din sec
torul agricol socialist de stat, oa- 

i meni de știință, ingineri, tehnicieni, 
militari, profesori, învățători și alți 
intelectuali.

In vacanță
la munte

La Predeal și Sinaia, în iabere a- 
menajate pentru ei, își vor petrece 
cîteva zile din vacanța de iarnă 
1 500 de elevi din București. Un grup 
numeros de elevi va pleca cu auto
carele într-o excursie de patru zile 
la Brașov, Tîrgu-Mureș, Sibiu. Elevii 
de la școala medie nr. 56 pleacă tot 
cu autocarele în ziua de 4 ianuarie 
într-o excursie de cinci zile la Pre
deal și împrejurimi.

getic al R. P. Ungare și îi trans
mite la rîndu-i urări de bine.

Cînd acele ceasului arată ora 1 
fix, inginerul Ion Oprea sună 
dispecerul de la Praga. La noi 
Anul Nou a sosit de o oră, dar 
acolo miezul nopții a venit acum.. 
Surpriză : de la capătul firului i 
se răspunde în romînește.

La dispeceratul de la Praga, 
unde se veghează asupra inter
conexiunii sistemelor energetice 
din mai multe țări fac pe rînd 
de serviciu cite un dispecer din 
fiecare țară interconectată.

— Alo, Bucureștiul. Aici Praga, 
dispecerul de serviciu Ion 
Chialda. La mulți ani.

— La mulți ani, Chialda, an 
nou fericit!

CEFERIȘTII LA DATORIE
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— 

Gara Ploiești-Sud. Este seara zi
lei de 31 decembrie 1964.

Cu două minute înainte de 
revelionul 1965, Constantin Co- 
jocaru, mecanic de locomotivă, 
și Valeriu Moroianu, fochist, au 
adus de ■ la Slănic pe peronul 
gării Ploiești trenul 3366, ulti
ma cursă din anul 1964. Acele 
ceasornicului anunță orele 12. „La 
mulți ani tovarăși!“, „La mulți 
ani!“. Ceferiștii din stația Plo
iești-Sud, asemenea multor mii 
de oameni ai muncii din țara 
noastră, care deservesc instalați
ile cu „foc continuu" și-au petre
cut revelionul la datorie.

Cîteva minute după începerea 
anului nou trenurile 3045 și 3015 
au pornit în cursă.

LA 7 MARTIE 1965

pentru Marea Adunare Națională 
și pentru sfaturile populare

Decretul Consiliului de Stat al R. P. Romîne
Avînd în vedere că mandatul Marii Adunări Naționale și al sfaturilor populare expiră 

la 5 martie 1965;
Față de dispozițiile art. 28 și 52 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 

decretează:
Art. unic. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională, precum 

și pentru toate sfaturile populare vor avea loc la data de 7 martie 1965.

Președintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București, 2 ianuarie 1965.

Revelion 1965
Semn e

bune
a nu’ are“!

în anul care începePentru noi succese

Măsurat în ore, timpul în care se săr
bătorește revelionul devine o cifră schim
bătoare, un grafic spiritual, cu surprize 
neașteptate. Un raid în noaptea de Anul 
Nou ar fi fost riscant și pentru reporteri 
și, mai ales, pentru fotoreporteri I Ori
unde, oricînd ești un oaspete binevenit 
și tratat din... belșug. Noi ne-am propus 
să fim, concomitent, in mai multe locuri 
într-un moment esenjial al evenimentu
lui, adică în clipele cînd 1964 se des
prinde de prezent, devenind „anul tre
cui".

La Uzinele 
„Semănătoarea''

Cără-Ne adresăm inginerului Nicolae 
baș :

— Ce v-a adus anul 1964 ?
Un zîmbet, o privire discretă spre ve

cinul de masă și un răspuns de gazdă 
ospitalieră :

— Deocamdată să ciocnim I
Paharele se apropie, generoase, închi- 

nînd în sănătatea noului născut, așteptat 
să sosească dintr-un moment într-altul, și 
care simbolizează noul 
plină, emoționantă, s-ar 
dacă ar fi explicată.

Pe ringul din mijlocul 
tineri dansează.

Orchestra cintă „ia te uită ce 
fete I”

Chiote tinerești se aud în culise.

an. Bucuria de- 
destrăma poate

sălii, perechi de

mei

BM-

Radiogramă ■■■■ 
de pe traulerul 
„Constanța0

Echipajul traulerului „Constanța* a 
sărbătorit venirea noului an după 
ora din țară, cînd aici era 9 seara și 
munca zilei abia se terminase. Ne 
aflam la acea oră în dreptul coastei 
Africii, la nord-est de insulele Ca
nare. Comparind cu anotimpurile de 
la noi, clima de aici amintește de o 
primăvară caldă și luminoasă. Pe 
puntea de lucru, cînd peștele scos cu 
ultimul traul se mai zbatea încă, 
tîmplarul vasului a înjghebat o masă 
la care să încapă tot echipajul, iar 
bucătarii au acoperit-o îmbelșugat 
cu mîncărurile tradiționale de acasă. 
Sub cerul tropical plin de stele și 
fără nici o pată, ne-am adunat cu 
toții, în afara oamenilor de cart, 
fiindcă între timp ne continuăm na
vigația. în liniștea oceanului, amîn- 
două fluierele vasului, cu sunetele 
lor solemne și grave, au vestit mie
zul nopții, la aceeași oră cînd știam 
Că se vestește la noi. Astfel, iiecare 
ne-am simțit mai aproape de patrie, 
către care gîndul nostru se îndreaptă 
cu dor și dragoste întotdeauna. Nu 
a lipsit la sărbătoare nici Moș Go
rilă cu tolba sa improvizată. Nu ne-a 
lipsit nici Pomul de iarnă, (un brad 
sintetic însă imitînd cu măiestrie 
brazii din pădurile noastre). Petrece
rea a durat pînă la trei noaptea cînd 
am sărbătorit miezul nopții de pe 
meridianul din vestul Aîricii.

în cursul nopții și al dimineții ur
mătoare am navigat de-a lungul 
coastei la sud-est de Canare, unde 
s-a lansat primul traul pe anul 1965. 
Soarele, de ieri pînă astăzi, s-a mai 
înălțat cu 5 grade și la ora aceasta 
dă căldură de august. Cred că nu 
este mai mică temperatura din sufle
tul fiecăruia, acum cînd ne gîndim 
la cei de acasă, tranșmițîndu-le de 
Anul nou salutări, urările noastre. 
Stop.

Radu TUDORAN

P.S. Venit pe alt drum, „Galați" a 
ajuns și el în aceeași zonă și se află 
la cîteva zeci de mile de noi. Stop.

Alegerile de deputați

iefi îmbrăcaji în costume naționale aduc 
„Plugușorul” pe scenă.

Aho, aho copii și frați.
Voi aicea adunafi,
Plugușorul ascultați...
— Ascultaji — ne îndeamnă cu un 

reflex inginerul Cărăbaș. Vi se răspunde 
la întrebarea pe care mi-aji adresat-o.

Ascultăm. O mai veche metaforă a re
porterilor capătă iarăși prospețime : Uzi
nele „Semănătoarea" au încheiat anul de 
producție în miezul lui decembrie. Acum i 
se serbează al doilea revelion. In 1964 
au intrat în fabricație încă 5 mașini noi 
destinate agriculturii. Două din acestea, 
combina de porumb și semănătoarea 
pneumatică de precizie, au fost concepu
te la nivelul tehnicii mondiale. Fruntași : 
sectorul condus de inginerul Nicolae 
Cărăbaș.

Umplem iarăși paharele. Orologiul 
care vestește solemn sosirea Anului Nou 
este ascultat în picioare. Ne urăm suc
ces, fericire, sănătate.

— La mulți ani I

Tinerii, tinerii
Mașina noastră, alergînd pe traseele 

ultimelor ceasuri ale lui 1964, oprește în 
fața Casei de cultură a raionului 30 De
cembrie. Pătrundem prin gura larg des
chisă a unui balaur ce-l închipuie, poate, 
pe Cronos, zeul 
mănînce încă un

timpului, așteptînd să-și 
fiu . (mai are de aștep-

::

*W
ft

,In noaptea în care nimeni nu doarme"
Foto : A. Cartojan

TELEGRAMĂ

Tovarășului OSVALDO DORT1COS TORRADO 
președintele Republicii Cuba 

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
prim-ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba

Havana
Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a victoriei insurecției națio

nale și cu ocazia Anului Nou, în numele Consiliului de Stat și guvernu
lui Republicii Populare Romîne, în numele întregului popor romîn 
vă transmitem dv. și prin dv. eroicului popor cuban un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Poporul romîn, care nutrește sentimente de solidaritate frățească 
față de poporul cuban, se bucură sincer de realizările obținute de oamenii 
muncii din Cuba în lupta pentru făurirea vieții libere și fericite.

Vă dorim ca anul care vine să fie pentru dv. un an de noi succese în 
înflorirea economiei și culturii Cubei socialiste și ne exprimăm convin
gerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre popoarele și țările 
noastre se vor dezvolta continuu in folosul ambelor noastre țări, al în
tăririi unității comunității socialiste și al consolidării păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne
31 decembrie 1964. 

restrîns nu Vne îngăduie să 
punct cu punct interesantul 
nopții dintre ani. Important

tat doar vreo cîteva minute!). „Bine a|I 
venit la carnavali * * * * * * * * * 11...

i la amiază, președintele Con
ului de Stat al R. P. Romîne, 

heorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
u președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, au primit la 
Palatul Consiliului de Stat pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romină.

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au prezentat felicitări Consiliului 
de Stat și guvernului, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, personal, 
cu prilejul Anului nou și urări de 
prosperitate popa-ului romîn amba
sadorii : R.S.F. Iugoslavia — Arso 

"ilatovici, decanul corpului diplo-
tic, Greciei — Alexandre Cimon
vropoulo, R. S. Cehoslovace —

lav Sykora, R. P. Albania — 
Gjermeni, Cubei — Manuel 

Menendez, Ghanei — Emma- 
Kodjoe Dadzie, B. P. Ungare

Jeno Kuti, l.P.D. Coreene —
ân Du Hoan, Elvetei — Emile

jisang, R. P. Polone — Wieslaw 
Sobierajski, Finlandei - Martti Jo
hannes Salomiei, Indie — K. R. F. 
Khilnani, Austriei — laul Wetzler, 
R. P. Bulgaria — Gheirghi Bogda
nov, Republicii Arab Unite — 
Mohamed Fahmy Hanad, Marii
Britanii — Janies Daton Murray,

Cornel loanifescu, instructor al Comi
tetului raional U.T.M., ne primește ca un 
amfitrion amabil. La fel i-a primit pe cei 
500—550 de invitați care se află deja in 
sala mare.

La intrare, part iaipanți i primiseră 
plicuri cu taloane pentru participarea la 
diferite •concursuri din> program: pentru 
cea mai nostimă epigramă, pentru ce! 
mai bun solist vocal, pentru concursul 
de dans...

...Spațiul 
redăm aici 
program al 
este că tinerii invitaji s-au distrat bine. 
In clinchetul de pahare, care a însoțit 
trecerea unui an într-altul pe întregul 
nostru fus orar, a răsunat și buna dis
poziție, optimismul tinerilor adunafi la 
Casa de cultură de pe aleea Alexandru.

In încheierea acestor rinduri ținem să 
transcriem cîteva cifre: în Capitală s-au 
organizat pentru tineret 9 carnavaluri (la 
casele de cultură raionale și unul pentru 
cei din construcjii). Patru mii de elevi au 
petrecut revelionul în cadrul școlii. Cit 
despre studenji, 16 500 din ei au luat

Reportaje de Manole AUNEANU, 
llie CONSTANTIN, Gheorghe VLAD

(Continuare în pag. H-a)
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ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne



Pag. 2 S C î N T E I A

REVELION
(Urmare din pag. I-a)

parte la revelioanele organizate în 12 
institute și facultăți.

In noaptea aceasta, în care nimeni nu 
doarme, e plăcut să urmărești expresia 
atîfor chipuri de tineri. In termeni mai 
abstracți, dar cît de cald le e înțelesul I, 
expresia chipului de tînăr se traduce 
prin: optimism, sănătate morală, certi
tudinea îndeplinirii viselor îndrăznețe, 
dorința de a fi folositor țării.

„Primiți cu sorcova ?"
Pe ușa unui apartament de la parte

rul unui bloc aflat în centrul Capitalei ci
tim: „Ion D. Niculae". Sunăm, ni se des
chide.

— Primiți cu sorcova? întrebăm noi în 
glumă deși colegul meu, fotoreporterul, 
în loc de tradiționala sorcovă era înarmat 
cu aparatul de fotografiat.

:— Bucuroși, ne răspund gazdele.
Sîntem poftiți înăuntru. Facem cunoș

tință. Gazda este turnător la Uzinele 
„Timpuri Noi”. Soția sa, Eugenia, lucrea
ză ca miezuitoare la aceeași uzină, în 
aceeași secție. Cei doi copii Exenia, în- 
tr-anfîia, și Aurelian, într-a treia elemen
tară, își îndreaptă atenția asupra aparate
lor fotografice spre adînca îngrijorare a 
colegului.

Gazdele petrec revelionul cu rude so
site de la Oltenița. Masa, încărcată cu de 
toate. Un pom de iarnă își etalează po
doabele sclipitoare. Televizorul dintr-o 
cameră se îngînă cu aparatul de radio 
aflat în cealaltă.

Sîntem invitați la masă. In prima clipă 
ne simțim tentați, dar, vai, ne aducem 
aminte că de fapt misiunea noastră pen
tru această seară este de a lua parte la 
sărbătoare numai în calitate de... obser
vatori. Așa încît ne mulțumim doar să 
ciocnim un pahar de vin, după care ne 
facem meseria...

— Anul care a trecut a fost darnic în 
bucurii? întrebăm.

— La drept vorbind, bucuriile răsar 
chiar din munca noastră, ne răspunde Ion 
D. Niculae. Apoi aflăm că la bunul mers 
al secției a contribuit și interlocutorul 
nostru prin raționalizarea pe care a a- 
dus-o la turnarea unor piese și care mă
rește productivitatea muncii cu 20 la 
sută.

— Să adăugăm că tot anul trecut 
ne-am cumpărat frigider... intervine Eu
genia.

Ce gospodină nu trece asemenea cum
părături la capitolul bucuriiI...

Bate ora 12. Atmosfera devine dintr-o 
dată solemnă, emoționantă. Cu toții ne 
gîndim la bilanțul unui an care a îmbo
gățit viața unei țări laolaltă cu viața 
noastră personală și de pe acum trăim 
aevea succesele anilor viitori.

Printre constructorii 

marelui combinat 

gălățean
GAL,AȚI (coresp. „Scînteii"). — 

Este al treilea revelion pe care con
structorii marelui Combinat side
rurgic îl petrec împreună aici, pe 
platoul dintre Cătușa și Mălina, la 
12 km de Galați, locul unde se 
înalță noul și puternicul plămîn de 
oțel al patriei. Intîlnirea și-au dat-o 
de data aceasta în sala cantinei- 
nord, o clădire cu o arhitectură 
modernă, terminată de curînd, a 
cărei eleganță ne reamintește lito
ralul. Alături se înalță obiectivul 
nr. 1 al șantierului pe 1965 — lami
norul de tablă groasă. In uriașele 
lui hale a început de curînd monta
jul utilajelor.

In sala luminată feeric sînt pre- 
zenți peste 600 de constructori. 
Printre ei, maistrul Nicolae Alexa, 
Ion R. Ion, lăcătuș montor, Ionel 
Dobre, lăcătuș, și mulți alții veniți 
împreună cu familiile lor. Maistrul 
Ștefan Vasiliade, un veteran al 
șantierului, însoțit de un grup de 
constructori, rostește tradiționalul 
Plugușor. Tatiana Mihai, și Domnița 
Talangă, două talentate artiste ama
toare, au apărut pe estradă. Cînte- 
cele interpretate de ele sînt răs
plătite cu aplauze.

Conducerea combinatului, comite
tul de partid, felicită pe construc
tori, le urează noi succese în 1965. 
Constructorii ciocnesc paharele, 
începe carnavalul.

Constructorii siderurgiști din 
Galați au petrecut revelionul pînă 
în zori. înainte de a se despărți ei 
au întins, după tradiție, o veselă și 
mare „Periniță".

La mare altitudine
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

Mii de oameni ai muncii au întîm- 
pinat sosirea Noului An în cabanele 
și casele de odihnă aflate în cele mai 
pitorești locuri din munți — la Po
iana Brașovului, Predeal, în vilele 
din Valea Prahovei etc.

La hotelul „Sport" din Poiana 
Brașovului, alături de cei din îm
prejurimi și de bucureșteni, au pe
trecut ceasuri de neuitat peste 200 
de turiști străini sosiți din Franța, 
R. F. Germană, Suedia, Danemarca, 
Statele Unite etc. Aici au răsunat, 
în această noapte, toasturi și urări 
de bine rostite în multe limbi ale 
pămîntului. Oaspeții au ascultat 
tradiționalul „Plugușor" rostit de 
mai mulți actori ai Teatrului de

Turiști străini la hotelul „Sport" din Poiana Brașovului

1965
stat din Brașov. La programul artis
tic care a urmat și-au dat concursul 
și alți artiști romîni precum și ac
tori străini aflați în vizită în țara 
noastră.

La cabana „Vînători" și la cea de 
la Poiana Ursului au întîmpinat 
noul an grupuri de turiști bucureș
teni și constructori de autocamioane. 
Petrecerea, veselia, muzica au urcat 
în noaptea revelionului pînă la cea 
mai înaltă altitudine. La cabana 
Mălăiești, din masivul Bucegilor, a 
petrecut un colectiv de la uzinele 
„Rulmentul", iar la cabana Cristia
nul Mare un grup de muncitori de 
la uzinele „Hidromecanica".

A

In satele regiunii Pitești
PITEȘTI (coresp. „Scînteii). — In 

sala căminului cultural din Ștefă
nești din raionul Drăgășani, au săr
bătorit revelionul cîteva sute de fa
milii ale membrilor cooperativei a- 
gricole de producție din localitate. 
„La mulți ani!“, „Să trăim în 
pace!“, „In casele noastre să dom
nească belșugul!“ — au fost cîteva 
din urările rostite. Veselia și opti
mismul, muzica și jocul au dăinuit 
pînă în zori. Cei din Ștefănești au 
de ce să fie veseli, ei au încheiat 
anul cu succese deosebite : în anul 
care a trecut au realizat cele mai 
mari recolte în istoria comunei — 
2 000 kg grîu la hectar și 3 150 kg 
porumb boabe. De pe cele 130 ha cu 
vie au obținut o producție medie de 
struguri de 8 200 kg la hectar...

Plăcut și-au petrecut revelionul 
și membrii cooperativei agricole de 
producție din Piatra-Sat, raionul 
Slatina. înainte de miezul nopții ei 
au urmărit la televizor, cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej.

Și aici, ca și la Ștefănești, ca și 
în celelalte comune de pe cuprinsul 
regiunii Argeș, s-a toastat pentru 
noi succese sub conducerea înțe
leaptă a partidului, pentru viață 
mai bună, îmbelșugată.

Toast pentru viitor
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 

Peste 3 000 de studenți din centrul 
universitar Timișoara au ridicat pa
harul în noaptea de revelion pen
tru viața și fericirea pe care le tră
iesc astăzi, angajîndu-se să mun
cească în noul an cu eforturi spo
rite pentru a deveni oameni de nă
dejde ai patriei noastre, să răspun
dă prin activitatea lor grijii și con
dițiilor create de partidul nostru- 
tineretului studios. Astăzi, peste 60 
la sută din studenții orașului de pe 
Bega locuiesc în micul orășel con
struit în ultimii ani, avînd la dispo
ziție cămine și cantine, biblioteci, 
săli de lectură etc. Numărul labora
toarelor, unde își pun în practică 
cele învățate la cursuri, se ridică la 
peste 80. Acestea sînt înzestrate cu 
aparate și mașini de cel mai înalt 
nivel tehnic. In anul care s-a în
cheiat s-au dat în folosință o aulă 
cu 500 de locuri la Universitate, o 
clădire modernă pentru Facultatea 
de construcții și altele.

La toate întîlnirile studențești din 
noaptea revelionului au fost rostite 
calde urări pentru viitor, iar brigă
zile artistice de agitație au prezen
tat programe inspirate din aspectele 
variate ale vieții și activității stu
dențești.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

Spre stratul 
de cărbune

Luînd cuvîntul la conferința de 
partid a comuniștilor din bazinul 
carbonifer Cîmpulung Muscel, 
brigadierul Ion Bojan arăta că 
minerii din brigada lui se anga
jează ca pînă la sfîrșitul anului 
trecut să atingă adîncimea de 100 
m la săpatul puțului nr. 2 de la 
Poenari. Cei 14 mineri din briga
dă au dovedit prin fapte că știu 
să-și îndeplinească angajamentele 
luate și chiar să le depășească. 
Angajamentul a fost îndeplinit 
cu două săptămîni mai devreme, 
pînă la sfîrșitul anului apropiin- 
du-se cu alți 15 m de stratul de 
cărbune.

In drumul spre stratul de căr
bune minerii au întîlnit multe 
piedici. Prin bună organizare și 
folosirea unor metode moderne ei 
le-au înlăturat cu succes. Capri
ciile nisipurilor acvifere au fost 
stabilizate cu saramură de cloru- 
ră de calciu la temperatură scă
zută. Stratul de cărbune va fi 
atins mult mai curînd decît cal
culaseră specialiștii.

Horafiu MAHU 
corespondent voluntar

Meteorologii 
din Năsăud

în fața stației, micii meteorologi 
iși noteazâ datele furnizate de 

aparate

ANUL 2000... ȘI CEVA

— Robo|ii: — Gum o funcționa mașinuța asta ? — Excursii lunare... la sfirșit de sâptâmind

— Monteazâ-ml-1 repede, peste cîteva minute 
trebuie să fiu la seratâ.

— Caricaturist ? Ce meserie e asta ?
Desene de EUGEN TARU

TELE
VOIOȘIE

Mai curînd o să-l iubească lupul pe 
miel decît să existe o deplină concor
danță de păreri în ce privește un specta
col de varietăți la televiziune.

Dar o reprezentație de varietăți nu 
este, bineînțeles, decît o moleculă dintr-o 
emisie de revelion. Speranțele obișnuite, 
așteptarea obișnuită, ciocnirile obișnuite 
— în ultima noapte-a anului se dublează, 
se triplează, se ridică la cub. E și firesc. 
De anul nou, în fața micului ecran, ci
nemascopul și cinerama devin miniaturi. 
Răsfoifi istoria spectacolului și spuneți ce 
estradă a mai adunat în jurul ei, în ace
lași timp, atîtea sute de mii, atitea mi
lioane de perechi de ochi ?

Emisia de revelion ne-a dat un presen
timent favorabil în legătură cu televoio- 
șia noastră pe ’65 căci acest spectacol 
se pare că a mulfumif o mare parte a 
celor care l-au urmărit.

Ce ne-a plăcut în această producție 
de mare amploare a televiziunii ?

— cascada de tinerețe ; prospețimea ; 
puzderia de obrazuri noi, de talente fra
gede, neridicate încă la rang de cap de 
afiș.

— refuzul de a rămîne pironiți în 
Capitală; plăcerea de a descoperi și 
alfe stele, nu numai pe cele din galaxia 
București; mîndria de a arăta provincia 
fără acel fals „aer provincial" (ahl aerul 
acela stingherit, al celor care dau din 
colț în colț „să facă față").

— ideea că spectacolul trebuie să fie 
umoristic nu numai în cuplete, ci în to
talitatea lui. De aici, ingeniozitatea 
cu care regia a tratat partea liri
că, șlagărele de pildă, șlagărele ace
lea răscolitoare care ne sfîșie inima, 
și care urmăresc muzica ușoară, așa cum 
îl urmărea pe Oedip destinul, cîndva. 
O să trebuiască să se discute și mai 
larg și mai adînc despre cantitatea de 
haz și' de luciditate pe care o închid 
fHmulefele în genul celui turnat la Cas
telul Bran sau la Cluj. In fața acestor pe

licule, epoca în care televiziunea își 
punea solistele să așeze flori in glastră, 
ca să facă și ele ceva, ni s-a părut că 
face pane nu din preistorie, tr din era 
terțiară.

— baletul în tricou negru și fără poan
te, ritmul spectacolului, care recunoștea 
că generația noastră nu mai aparține 
nici mazurcii și — vail — nici chiar Val
sului. A existat, e drept, și un oarecare 
exces coregrafic și un fel de monotonie 
twististă. Mertul televiziunii în promo
varea baletului modern rămîne însă un 
fapt.

— scenografia bunul gust al cadrului, 
simplitatea vesela a decorului; lipsa ză
pezii de naftalină a săniuțelor cu zur
gălăi, a brăduților a globulejelor și a 
altor hîrtii colorate

— suplimentul dt firesc și dezinvol
tură din atitudinea cîntărefilor. Ne-am 
bucurat că mulți itterpreți au obținut 
succese în însușirea limbilor străine. Dacă 
o parte din cîntece s-ar traduce și în ro- 
mînește, plăcerea noastă ar fi și mai 
mare. Dar nu insistăm ca să nu umbrim 
amintirea unui program ore a făcut să 
crească procentul umorulti pe cap de 
telespectator.

Ecaferina OPROIU 6
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în toiul „bătăliei", ridicînd mîi- 
nile în semn de predare, doi din 
elevii care transformaseră curtea 
școlii în arenă de luptă se scutură 
de zăpadă și intră în clădire. După 
ce-și iau cîte un caiet și creion, se 
îndreaptă spre mica stație meteoro
logică instalată în grădinița din fața 
Școlii medii „Gh. Coșbuc". Este ora 
13 fix : de trei ori pe zi, la 7, 13 și 
19, pe vînt, ploaie, ninsoare sau ca
niculă, cei care sînt de servici la ci
tirea datelor furnizate de aparate 
deschid ușița stației și-și notează 
presiunea atmosferică, umiditatea 
aerului, temperatura. Trec apoi și 
iau temperatura solului, măsoară, cu 
ajutorul giruetei, viteza vîntului, sta- 
bilindu-i în același timp direcția. De 
cele mai multe ori îi însoțește pro
fesorul Ion Gîlici cel care în 1955 
a înființat; secția de meteorologie în 
cadrul cercului de geografie.

Utilată la început cu cîteva apa
rate improvizate, făcute de elevi, 
stația experimentală de meteorologie 
din Năsăud a atras în jurul ei nu
meroși entuziaști. în ultimii ani sta
ția experimentală a fost înzestrată 
cu un barometru, un termometru 
pentru temperaturi joase, un pluvio- 
metru și un anemometru. O giruetă 
instalată în vîrful unei prăjini mari, 
indică direcția și viteza vîntului. în 
primăvara aceasta se va construi o 
platformă meteorologică iar stația 
va fi înzestrată și cu alte aparate.

Datorită pasiunii și priceperii cu 
care lucrează, acum tinerii „specia
liști" fac zilnic și lunar prelucrarea 
datelor furnizate de aparate care 
sînt transmise centrului regional din 
Cluj.

Și acum, în vacanță, „meteorolo
gii" de servici ai Școlii medii „Gh. 
Coșbuc" completează de trei ori pe 
zi enormele tabele prinse pe pereți 
ca niște hărți.

Valentin HOSSU

FILMA NOI ÎN
Printre premierele lunii ianuarie 

figurează un nou film romînesc, 
„Titanic Vals", producție a studiou
lui „București" după comedia cu a- 
celași titlu de Tudor Mușatescu (sce
nariul — Tudor Mușatescu și Paul 
Cglinescu ; regia — Paul Călinescu; 
imaginea — Ștefan Horvath ; muzica
— Paul Urmuzescu ; decoruri — Ște
fan Norris). în distribuție : Gr. Vasi- 
liu-Birlic, Silvia Fulda, Kitty Gheor- 
ghiu-Mușatescu, Mitzura Arghezi, Lu
cian Dinu, Coca Andronescu, Ion 
Finteșteanu, Mihai Fotino, Ion Lu
cian, Liviu Bădescu, Ion Dichiseanu, 
Florin Scărlătescu.

Dintre filmele străine programate 
în premieră luna aceasta amintim : 
„Moscova—Genova" — producție a 
cineaștilor din U.R.S.S. (regia A. 
Speșnev) premiată la Festivalul unio
nal de la Leningrad, 1964 : o întîm- 
plare dramatică petrecută în primii 
ani ai Puterii sovietice, în perioada 
conferinței internaționale de la Ge
nova, din 1922. „Eroi curajoși ca ti
grii" — producție a studiourilor din 
R. P. Chineză (regia Ien Ci-ciou, Hao 
Kuan), aduce pe ecran un episod 
din lupta Armatei populare de eli
berare. „Cu mîinile pe oraș" — 
producție a studiourilor italiene, 
premiată cu „Leul de aur” la 
Festivalul de la Veneția, 1963 (re
gia : Francesco Roși) : film de ac
tualitate dezvăluind implicațiile so
ciale și politice ale unor speculații 
imobiliare. „Drum periculos" —
— producție a studiourilor din R.S.F. 
Iugoslavia (regia Mate Relja). Ac
țiunea se petrece în anii celui de-al 
doilea război mondial, redînd peri
pețiile prin care trec doi copii eva
dați dintr-un lagăr hitlerist din Sile- 
zia. „Un nou Ghilgameș" — produc
ție a studiourilor din R. P. Ungară 
(regia Mihaly Szemes). Este poves
tea unui tînăr etnograf care găsește 
în muncă, în dragoste, puterea de a 
învinge boala necruțătoare de care 
suferea. „O poveste neinventată" — 
producție „Mosfilm" (regia VI. Ghe- 
rasimov) — tratează probleme ale 
vieții de familie, avînd ca interpretă 
principală pe actrița Janna Proho-

LUNA lANUAi
renko (protagonista filmelor ,, 
soldatului” și „O fi asta drago 
„Cîntînd în ploaie" — produ. 
studiourilor americane (regia 
Kelly și Stanley Donen) ev Cu 
anii de început ai filmului sonor. Co
media muzicală poloneză „Soție 
pentru un australian" (regia S. Ba- 
reja) redă peripețiile prin care trece 
un fermier australian de origină po
loneză care se reîntoarce în patrie 
pentru a-și găsi o nevastă. „Viață 
ușoară" — producție a studioului 
„Maxim Gorki” (regia V. Dorman) 
— este o comedie satirică. In rolu-

Pe scenele
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" a 

prezentat (pe scena sălii din Bd. Schitu 
Măgureanu) premiera piesei „Clipe de, 
viață" de William Saroyan. Spectaco
lul este regizat de artistul emerit Liviu 
Ciulei, oare interpretează și personajul 
Joe. Mai apar în rolurile principale ac
torii : Fory Etterle, artist emerit, Gina 
Patrichi, Petre Gheorghiu, Sandu Sti
clarii și Dan Damian. Decorul este 
semnat de Giulio Tincu, iar costumele 
sînt realizate de Ioana Gărdescu.

Teatrul pentru copii a prezentat 
„Soldatul fanfaron" de Plaut. Versiu
nea scenică și regia aparțin lui George 
Teodorescu, iar scenografia Mioarei 
Buescu. Comedia este interpretată de 
actorii Gh. Angheluță, Ion Lucian, ar
tist emerit, N. Modval, Mișu Ân- 
dreescu, Gh. Gîmă, Marcel Gingulescu, 
Magda Popovici, Felix Caroly, Natalia 
Lefescu, Genoveva Preda, Jeăn Teodo
rescu și Ion Ilie Ion.

Teatrul muncitoresc C.F.R. a pre
zentat premiera dramei „Pădurea îm
pietrită", de Robert Sherwood. Specta
colul este regizat de Geta Vlad. Sce
nografia aparține Sandei Mușatescu. 
Personajele piesei sînt interpretate de 
S. Mihăilescu-Brăila, Colea Răutu, 
Dina Mihalcea, artiști emeriți, Iulian 
Necșulescu, Mariana Mihuț, Silviu 
Stănculescu, T. Vedea, S. Negrilă, St. 
Mihăilescu, Ioana Oancea, Gh. Dum- 
brăveanu, I. Pascu, M. Dumitru, T. 
Stănescu, S. Radovici, C. Dumitraș, Al.

K
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lupta unor lucrători din orgaiele de 
securitate pentru descoperirea unei 
bande de spioni.

„Șeful” — producție a cineaștii01 
argentinieni. Este povestea i inor ii" 
neri pe care dezechilibrul, qoana 
după o îmbogățire rapidă i-c *■ ^uS 
în afara legii. .

teatrelor
Azoiței, P., .Linșențiu,, E, Ionescu, S. 
Făgăraș anu.

La Teatrul evreiesc de stat din 
București a avut loc premiera specta
colului „Cîntărețul tristeței sale", co
medie tragică "Osip Dimov. Piesa 
este pusă în rcferfă de regizorul Iso 
Schapira, iar cîdrul scenografic este 

.realizat de Adina Reich. Coregrafia 
este semnată de Alice Botez, iar mu
zica aparține liii II. Schwartzman.

Printre premierele aflate în pregă
tire la teatrele Bin’Capitală se numără 
un spectacol alcătuit din mai multe 
Schițe de Oarîgiale dramatizate, îrr 
preună cu pieră „Cîntăreața chec 
de Eugen Ionețcu, în regia lui Va 
Moisescu — la Teatrul Mic. Pe sr 
teatrului „C. Nottata"' se vor p 
„Colombe" de Jean Anouilh, îi 
Sandei Mani), ți un. spectacol cai 
riește trei' piese întt-un act : „Lh 
din oficiu", de John Mortimer, pu 
scenă de George Teodorescu, „Oi 
cu floarea" ie I.uijți Pirandello, reg 
zăt de Corfei Todea ; „Tigrul", de 
Murray Schsgal în direcția de scenă 
a lui Dinu Cernescu. Teatrul pentru 
copii anunți: „Un vis vesel" de Ser- 
ghei Mihailov, pus în scenă de Râul 
Serano și ,N-ați văzut dv. un tată?" 
de Eduard jurist și Ion Mustață în re
gia lui Ion Lucian. Studenții Institu-? 
tului de teșru — clasa prof. George 
Dem. Logoi — vor prezenta în Stu-;' 
dioul lor piesa „Anna Christie" de 
Eugene O’Jeill.
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1........ ' ■"

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro

mine : Toamna se numără... varietățile 
(spectacol prezentat de Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" — orele 19,30). Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Romîne: 
Giselle — (orele 11), Tosca — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă: Prin
țesa circului — (orele 10), Suflet de ar
tist — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale1' (sala Comedia) : Maria 
Stuart —- (orele 10), Eminescu — (orele
15.30) , D-ra Nastasia — (orele 19,30), (sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele 10), 
Patima de sub ulmi — (orele 16), Să nu 
te joci cu dragostea — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfă- 
rîmate — (orele 10,30), Rinocerii — (o- 
rele 15,30), Somnoroasa aventură — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orele 
10), Clipe de viață — (orele 15), Omul 
care aduce ploaie — (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule — (orele 10), Tache, lanke 
și Cadîr — (orele 15), Fii cuminte, Cris- 
tofor — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (sala Magheru) : Luna dezmoș
teniților — (orele 10), Hipnoza — (orele
15.30) , Ciocîrlia — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Zizi și... formula ei de viață — 
(orele 10,30), Unchiul Vania — (orele 16), 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Muș
cata din fereastră — (orele 15), Pădurea 
împietrită — (orele 19,30). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile — (orele
19.30) . Teatrul „Ion Creangă" (Str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24) : Soldatul fanfa
ron — (orele 10,30), Harap Alb — (orele 
16). Teatrul evreiesc de stat : Matineu

1 literar : „Aspecte din creația lui Salom 
Aș“ — (orele 11),Cîntărețul tristeței sale 
— (orele 20). Studioul Institutului de

artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (Str 30 Decembrie nr. 9) : 
Mitică Popescu — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Ocheșel și Bălăioara — 
(orele 11). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (sala Savoy) : Carnaval la Tă
nase — (orele 20), (sala Victoria) : A- 
venturile unei umbrele — (orele 20) 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : Tinerețe — (orele 20). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
ansamblul circului italian Medrano — 
(orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Calabuch : Fes
tival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Lu
ceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 
La patru pași de infinit : Republica
(9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Sălbaticii 
de pe rîul morții — cinemascop: Lu
mina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Roșu 
și negru (ambele serii) : Modern (10; 
13,30; 17; 20,15). Vikingii : Carpați (9,30; 
11,45; 14; 16,15). Diavolul deșertului :
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Fe
roviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
Bucegl (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 mi
nori: Capitol (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
21), Viitorul (15; 17; 19; 21), Drumul 
Sării (11; 15,30; 17,45; 20). Climate — ci
nemascop : Miorița (9; 12; 15; 18; 21). 
Melodia (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45).
Elena din Troia — cinemascop : Victo
ria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Munca 
(12; 16; 18,15; 20,30), Cosmos (15,30; 18;
20,30). Teama: Union (11; 16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii j Doina (F; 11,15;

Zile de vajmță cu Max Bygraevs, Ed< 
Calvert și: grupul vocal Renato C 
maldi. Orqestra de muzică ușoară -b 

jfaye. Orchestra Edmun 
Toni Arden, Margie Rav 

uarro, Hector San. Juan. A 
în inch

12.30) . Ghinionistul : Doina (13,45; 16;
18,15; 20,30), Rahova (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Dragoste la zero grade : Timpuri
Noi (10—17 în continuare). 1944 — Xx — 
1064 — Raid prin cinematografie : Tim
puri Noi (19—21 în continuare). Maria : 
Giulești (10; 12; 14; 16; ÎS; 20), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : înfrățirea între popoare
(11,30; 15; 17,30; 20). Viață particulară : 
Cultural (15,30; 18; 20,30). Cocoșatul : A- 
desgo (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 40 de 
minute pînă în zori: Buzești (11; 15; 17; 
19; 21). Clociara : Crîngași (10; 16; 18,15; 
20,30). Ultimul meu tangou : Grlvița (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20), Buzești (9; 11,15). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : 
Unirea (16: 18; 20). Cartouche — cine
mascop : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16:
18,15; 20,30). Veselie la Acapulco : Fla
căra (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Hatari
(ambele serii): Vltan (11; 16; 19,30). 30 de 
ani de veselie : Popular (10,30; 15; 17; 
19; 21), Pacea (14; 16; 18; 20). S-a întîm- 
plat la miliție — cinemascop : Arta (11; 
16; 18,15; 20,30). Seduși și abandonată : 
Moșilor (11; 15; 17,30; 20). încurcătură
blestemată : Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Casa neterminată: Progresul (11,30; 
15,30; 18; 20,15), Cotroceni (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Ivailo : Flamura (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , Dacia (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21). Ziua fericirii j- cinemascop : Lira _____ __
(15,30; 18; 20,30). M-âm îndrăgostit la Co- apoi stajBară. Mi 
penhaga : Ferentari (11,30; 14; 16; 18; 20),. prinse. îw minus 

liar maxisle
TELEVIZIUNE : Orale 19,00 — Jurna- s'^rade>,Jaț 

Iul televiziunii. 19,10 — Pentru copil și 
școlari : Circul vesel — de Mircea 
Gheorghiu. 20,10 — Mozaic muzical.
Cu muzica șl dansul la Cluj, Constanța, 
Brașov, Galați șl Deva. Fantezie muzi
cală cu N. Fateeva, I. Belov, G. Vlțin, 
cvartetul „H", G. Sahovskaia șl alții.

Michel
Ross —
Chi Chi ___
samblul cjegrafic Arnoldo. ..........
iere : Bulin de știri, buletin meteor 
logic. •

Cuți e vreme
Vremea a fost 'schiir.

< cerul variabil mai mult
1 rd-vestul țării, unde și ceața 

persistentă. Vîntui iț suflat 
prezentat intensificări pe ij- 
a dominat din sud. Tempe-'

ieri în M : 
bătoare, < 
noros în i 
a fost m< 
slab, dar , 
toral un4 
ratura aei ui la orele 14 era între mi
nus 10 gi e la Toplița și 10 grade la 
Tîrgoviște . în Dobrogea. In București : ' 
Vremea a "---- w ’
Dimineața 
fost slab. 
) grade, 
de 4, 5 șfi ianuarie 
Vremea c tindă să se 
începutul 
7or cadej

■formă d® 
ratura înjreștere . ușoară la început, 
. * *'vor fi

----- 6 șl plus 4 grade, 
xLiiMiHLc între minus 2 și plus 

:rade?Jață dirtineața și seara. In 
Î^JVremea continuă să se în-

în Dobrogea. In București-i';: 
>st frumoasă cu cer variabi'kZ 
i-a produs ceață. Vîntui 
imperatura maximă a fost dqf? 
mpui probabil pentru zilele'.

1965. In țară î ' 
încălzească la^; 

tervalului. Cerul va fi noros. 
precipitații mai ales sub 

Loaic*. Vînt potrivit. Tempe-

rBițureși ____ , ________
călZjeascW .începutul intervalului. Ce
rul \va "raros. Vor cădea precipitații 
mai eles »b formă de ploaie. Vînt po
trivi Triperatura în creștere la în
cepi «yoi staționară. Ceață dimineața 
și s
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SPORTIVI ROMÎNI PESTE COTARE

HANDBAL

în turneul de !< Berlin 
București (tineri) 
p<, primul loc

Givița Roșie
Btziers 6—6

Selecționata de tineiț a orașului 
București a repurtat jun frumos 
succes * cîștigînd tradionalul tur
neu fulger desfășurata 1 ianuarie 
la Berlina (R. D. Genană). Tinerii 
handbaliștn, romîni a lăsat o im
presie deosebită cîștind toate me
ciurile susținute : 7—țcu echipa o- 
rașului Co/enhaga, 8-1 cu Leipzig, 
6—4 cu Wtna și 5— în finală cu 
selecționata orașului £rlin (R.D.G.). 
Clasamentul final :■ lBucurești (ti
neret), 2. Berlin, 3. Lozig, 4. Viena, 
5. Copenhaga.

îe stadionul central dh Băziers 
numeroși spectatori <u umărit me
ciul internațional dhtre echipele 
Bezjers și Gri vița Eoșie București. 
Joct.1 a fost deosebit de >pectaculos 
și sia încheiat cu un rentat de e- 
galifete : 6—6 (6—3). Sorul a fost 
deșiis în minutul 5 de fibuleac în 
urmi unei încercări, dargazdele au 
egalii în minutul 14 piatr-o lovi- 
turăde picior căzută a ui Danos și 
au hat apoi conducereașrin Dedieu 
(mințtul 21), care a reșit o nouă 
iovitțră de picior căzut. După pa- 
sză iigbiștii romîni auinițiat o se
rie e șarje, obținînd galarea în 
irmaunei lovituri de pdeapsă exe- 
lutab de Irimescu.
; '■ 
? A H 

’ "■ in ry....
:l. Gheorghiu onduce 
In tirneul de Ic Hastings

Canpionul țării nastre Florin 
xheorhiu continuă s se comporte

Campioana emarebil în turneu internațional 
ie la tastings (Angli). In runda a 
l-a el i remizat cu Indie (Anglia) 
ar în unda a 5-a L învins în 37 
ie mțări pe Litewood (An- 
;lia). țlasament: '—2 Gheorghiu
R.P.R.lși Pfleger f.F.G.) cîte 4 
sunete, J—4 Gligoric (Iugoslavia), 
Kerres. jU.R.S.S.) cit 3,5 p. (1).

Dinamo
■lin nou învingtoare

Echipa masculină înamo Bucu
rești și-a continuat tneul în R. F. 
Germană jucînd lă assloch cu e- 
;hipa locală Palatina
noastră a desfășurat n nou un joc 
de bun nivel tehnic'oținînd victo
ria cu 21—9 (13—4)£chipa bucu- 
reșteană urmează săsusțină încă 
m meci în R. F. Gmană, după 

re întîlni la Par formația US 
vr pioana Frani.

'«rtul riternil-ional
ao Paulo
nsecutiv, cam- 
Roelants (Bel- 
dul cros care 
n în seara zi- 
orașul brazi- 
mii de spec- 
i traseului au 
e. După cîți- 
Roelants s-a

1/i dificultate. Cla
samentul :RoeI. i> (Belgia) a parcurs 
-rjon 2'lyr 7/10, Cianeros

i lorvegia), Oliveira 
a, An . (talia), Wiggs (An- 
nyeo f^tilia).

--- —L
în Cdritalâ

/ VOLEI
/ narelor ________,.
/ Progresul — Voința Criova, Sti- 
'țntal — C.S.M. Cluj, Bid — Ști- 
/rfița Cluj (feminin) și bgresul — 
Știința Timișoara (meulin) _
în sala Floreasca, de I ora 8,30 ; 
C. P. București — Dtitao (femi
nin) și Dinamo —• Stua (mas
culin) — înzșala Dinno de la 
ora 17,30.

HANDBAL (meciuri J. cadrul 
„Cupei F.R.H.”) : Voințt— Rapid 
(masculin), Știința — rogresul, 
Ș.S.E. nr. 2 — Confect și Elec
tromagnetica — Rdpidfeminin) 
— în sala Floreasca dla ora 
15,30.

(etapa a V-c campio- 
republicane, seria I) :

detașat cîțigînd
Ii
7,400 km în 2f' 
(Spania), el] an 
(Portugalia^ An
glia), Azei ‘

HOCHEI.- sfîrșit turneul
triunghiular e Colorado Springs 
(S.U.A.) doti ?’_i.pa „Brown". Cupa 
a revenit ea pI.R.S.S. cu 3 victorii 
din 4 posibîe, Bată de R. S. Ceho
slovacă și ifanii

• Și;.a 4'aep#umeul în Europa e- 
crirpa-canadiani. C. Ottawa. In pri
mul meci, di; nit la Ziirich, canadie
nii au învins ișeționata orașului cu 
5—0.

SCHI. — Copetiția de sărituri pen
tru „Cupa cela 4 trambuline" a pro
gramat a douajninșă" : concursul de 
la Garmisch P.teikirchen. Victoria a 
revenit finlandcuki E. Pukka cu 216 
p. In clasamenkl general conduce nor
vegianul Brancțzzg cu 440,7 p, ur
mat de Kovalqik (U.R.S.S.) 428,4 p, 
ți Ihle (R.F.G.J46.6 p.

HANDBAL. — La Madrid au în
ceput întrecerile campionatului mon- 
lial universitar usculin. Rezultate din 
orimele meciuri ale preliminariilor : 
îuedia—Portugal 30—8, Franța— 
Vlaroc 19—6, RF. Germană—Tunisia 
13—5, Spania—elgia 27—9.

CALEIDOSCOP
e In cursul Jocurilor Olimpice 

de Ia Tokio au fost stabilite 45 
de recorduri mondiale și 76 o- 
limpice, față de 31 și respectiv 
75 la Olimpiada din 1960 
(Roma), 14 și 73 la cea din 
1956 (Melbourne), 16 și 51 la 
Olimpiada din 1952 (Helsinki).

• Campionul mondial de box la 
categoria muscă Pone King- 
petch (Filipine) va pierde tit
lul dacă refuză întîlnirea cu 
italianul Burruni — a decla
rat L. M. Mckenzie, președin
tele WBA (World Boxing As
sociation). Timpul de gîndire 
a expirat la 1 ianuarie 1965. 
Pînă la această oră încă nu 
ne-a parvenit răspunsul lui 
Kingpetch.

• Organizațiile sportive din Ja
ponia au stabilit ca în fiecare 
an, la 10 octombrie, în întrea
ga țară să se desfășoare ma
nifestări sportive de mase în 
cinstea Jocurilor Olimpice. în 
calendarul sportiv japonez, 
ziua de 10 octombrie va fi nu
mită „Ziua Olimpiadei".

• In 1965 campionul european la 
cat. mijlocie, Laszlo Papp, în 
vîrstă de 39 ani, va susține ul
timele meciuri, după care va 
deveni antrenorul echipei de 
amatori a R. P. Ungare. Papp 
va întîlni la 6 martie la Stock
holm pe suedezul Hoegberg, 
șalangerul său oficial, apoi va 
boxa la Paris sau Viena cu 
Folledo (Spania) pe care l-a 
mai învins înainte de limită, 
iar la vară urmează să se în- 
tîlnească la Viena cu ameri
canul Giardello, actualul cam
pion mondial.

• Pe lacul Dumbleyung (Austra
lia), cunoscutul automobilist 
britanic Donald Campbell a 
eșuat în tentativa de a corec
ta recordul mondial de viteză 
pentru bărci cu motor, al cărui 
deținător este (260,35 mile la 
oră). Condițiile atmosferice au 
fost favorabile, iar motoarele 
construcției sale „Blue Bird" 
au funcționat ireproșabil. 
Campbell n-a putut ’ corecta 
însă recordul mondial, deși pe 
primul kilometru realizase o 
viteză de 275 mile pe oră, la 
întoarcere fiind nevoit să frî- 
neze de multe ori din cauza 
unor stoluri masive de rațe 
sălbatice.

• Celebrul fotbalist Pele a eîști- 
gat și în acest an titlul de 
„golgeter" al campionatului 
brazilian. EI a înscris în total 
38 de goluri, dintre care 18 în 
ultimele cinci meciuri ale e- 
chipei sale, Santos.

• Pentru prima oară în istoria 
sportului sovietic a fost decer
nat unei femei titlul de cea 
mal bună sportivă a anului. 
Numele ei : Lidia Skoblikova, 
cîștigătoare a patru medalii de 
aur la Olimpiada de Iarnă de 
la Innsbruck.

• Refercndumurile organizate a- 
nul trecut de agenția america
nă „United Press" și de cea 
vest-germană I.S.K. pe tema 
„Cei mai buni sportivi în 1964“ 
au dus Ia același clasament: 
pe primele patru locuri figu
rează, în ordine, aceiași spor
tivi : americanul Don Schol- 
lander (natație), neozeelande
zul Peter Snell, etiopianul Bi- 
kila Abebe și americanul Bob 
Hayes (atletism).

RETROSPECTIVĂ 1964
A.

IN
IMAGINI
Anul sportiv 1964 a fost dominat de 
tradiționalele Jocuri Olimpice, întreceri 
care au reunit pe cei mai renumiți 
sportivi din lume. „Olimpiada albă" 
s-a desfășurat între 29 ianuarie și 9 fe
bruarie în Austria, pe pîrtiile de zăpa
dă și gheață de la Innsbruck (fotogra
fia din dreapta redă o imagine de la 
festivitatea de deschidere care a avut 
loc într-un imens amfiteatru în aer li

ber).

In luna martie, Cehoslovacia a găzduit campionatele mondiale de handbal mas
culin. Reprezentativa țării noastre a cucerit titlul suprem, fără să piardă vreun 
meci. In finală, handbaliștii noștri (pe care fotografia de mai sus îi prezintă 

după marea victorie) au întrecut Suedia cu 25—22

De cîțiva ani au intrat în tradiție și competițiile dotate cu 
„Cupa campionilor europeni". Anul trecut, trei ase
menea trofee au revenit sportivilor romîni : la tenis de masă 
feminin (Voința București), tenis de masă masculin (C.S.M 
Cluj) și rugbi (Grivița Roșie). In fotografie : fază de la me

ciul decisiv* Grivița Roșie — Stade Montois

UMIVBSIL FĂRĂ MARGINI... *
• INIȚIALE' CARE KUND PUERI DE MÎĂNUIÎ • VOM 
„CULTIVA" COMBUSTlLII DE ARE VOM AVEA NEVOIE?
• 1000 000 DE AMDE ENERE PENTRt TOȚI!

Cu puțin înainte de râzi a fost 
produs în Occident filmuile va ii 
mîine". In acei ani, viitbrnu prea 
îndepărtat apărea unora < o ade
vărată vreme a apocalipstl: locul 
orașelor îl luau ruinele, ămîntul 
emana fierbințeala inceiilor și 
mialele cadavrelor, întrțd pla
in ,^ie care, la nici 25 dini dis- 

i v < cosmonauții aveau > vadă 
sndidă, înconjurată dei nimb 

a.„astru) era învelită în nari si
nistre sub care era greu (presu
pus existența unor supraviitori.

Dar, cu toate distrugerilsprovo- 
ccțte de război — previziui pesi
miștilor au fost infirmate, (enirea 
și-a tămăduit rănile. Stă.ă pe 
nemaivăzute mijloace tebe, a 
ajuns la acea treaptă inte
ligenței, care ar trebui să acă în 
stare să evite calea ce ce la 
distrugere și să se angajeze) dru
mul ce duce spre culmile preșu
lui. Pe acest drum omul își tează 
sarcini^ din cele mai nobilei tre
buie să descifreze tot mai me din 
tainele naturii, pentru ca scoată 
acționa asupra acesteia ; ebbuie 
să rezolve problema hranei, hințe- 
lor, încăjEituIui, apărării scttății, 
InsF Ml pentru toți locuitorillane- 
i; «1 trebuie să găsească (u să 

construiască) acele adevărat am
plificatoare ale puterii, care sfacă 
de zeci, de sute, de mii și ch. (de 
ce nu ?) de milioane de ori a efi
cientă capacitatea minții și belor 
sale.

Creșterea rapidă a poptției 
globului (sîntem azi 3 miliar de 
oameni, vom fi — după unelcal- 
cule — numai peste trei denii, 
în anul 2 000, de două ori nai 
mulți 1), nevoile țărilor în cu de 
dezvoltare, necesitatea imperssă 
de a micșora distanțele, de a ărl 
vitezele, de a crește randamtul 
muncilor industriale și agricole,ja- 
te acestea fac ca sporirea surlor 
.de producere a energiei, creștea

entității disonibile de energie, să 
castituie prbleme care au nevoie 
d soluții ditre cele mai urgente.

(enerabare 
ftră nici o piesă 
în mișcae

lată, de lildă, combustibilii cei 
md utilizați: cărbune, petrol, gaze 
naturale. Eiși-au făcut din plin da- 
toiia față d, om, producînd la înce
put pentru ccesta pe „regele abur", 
iar mai tîrzii pe însuși „zeul electri- 
citâții". Darresursele de combustibili 
fosili (cum au fost denumiți) sînt în 
mod fatal imitate. E drept, ele par 
încă con.iderabile, ridieîndu-se, 
după calcuele specialiștilor, la echi
valentul a aproximativ 8 000 de mi
liarde tore cărbune. Dar aceiași 
specialiști, luînd în considerație rit
mul de creștere a cererii de energie 
în lume —care este azi de 3 la sută 
anual — au calculat că rezervele de 
cărbuni, petrol și gaze nu vor ajun
ge oamenilor decît pentru următorii 
120—150 de ani.

Cititorul, la curent cu realizările 
științifice fi tehnice cărora le-a fost 
martor în ultimii ani, va putea să 
spună pe bună dreptate că nu există 
nici un motiv pentru pesimism: chiar 
dacă sursele de combustibil „clasic" 
vor seca, omenirea dispune de în
semnate cantități de combustibil nu
clear. Specialiștii consideră însă că 
în reactorii atomici se va putea tre
ce cu greu de randamentul — reali
zabil după îndelungi etorturi — de 
40 la sută de transformare a ener
giei nucleare în energia termică ne
cesară producerii curentului electric. 
Așadar, o dată cu folosirea energiei 
atomice în scopuri energetice, este 
de dorit să se găsească și alte so
luții mai economice. Unele dintre a- 
cestea sînt întrevăzute de pe acum, 
altele se vor ivi fără îndoială în vii
torul apropiat.

In lumea tehnicii a și început să 
se vorbească despre posibilitatea

producerii de energie prin folosirea 
generatorului MHD. Rețineți aceste 
trei inițiale. Le veți folosi în mod cu
rent peste cîtva timp, cînd un nou tip 
de generator s-ar putea impune pre
tutindeni — generatorul magnetohi- 
drodinamic. Noul tip de generator, 
căruia i se prevede un mare viitor, 
se bazează pe capacitatea gazelor 
încălzite de a se prezenta în 
stare de plasmă. Plasma incandes
centă, scurgîndu-se la viteză mare 
(de peste 1 000 m pe secundă) prin- 
tr-un cîmp magnetic, creează în 
electrozii instalației respective cu
rent electric. Ceea ce deosebește 
generatorul MHD de alte generatoa
re este faptul că nu are nici o pie
să în mișcare. La producerea ener
giei electrice, generatorul MHD se 
anunță extrem de avantajos : ran
dament teoretic 90 la sută 1

Există și alte planuri de utilizare 
a plasmei în scopuri energetice, pla
nuri cum nu se poate mai ispititoa
re. Monocristale de ferită cultivate 
direct în plasmă au „crescut" pînă 
la dimensiuni de centimetri. S-ar 
putea ca în viitor această uimitoare 
capacitate a plasmei să fie folosită 
pentru a se obține într-un timp scurt, 
cantități de minerale pe care pămîn- 
tul le-a produs în milioane și zeci 
de milioane de ani.

Iată dar că soarta omului nu 
mai e doar aceea de a consuma re
zervele pămîntului ci și de a pro
duce altele noi...

„Raza vieții" 
sau „Raza morții"?

Dar plasma va fi doar una din 
„vedetele" energiei de mîine. De pe 
acum nici un dicționar tehnic nu mai 
poate fi considerat complet, dacă 
nu conține explicația emițătoarelor 
de unde electromagnetice din fami
lia „Aser". (Inițialele de la Amplifi- 
carea și Stimularea Emisiunilor și 
Radiațiilor...). După . lungimile de 
undă ale radiațiilor pe care le am
plifică (microunde, unde luminoase 
sau infraroșii), toate aceste amplifi
catoare de unde au căpătat denumi
rea de maser, laser sau iraser. De
oarece această descoperire a fost 
făcută cu ajutorul matematicii și e-

lectronicii cuantice, aceste aparate 
mai poartă și denumirea de genera
toare cuantice. Cit de mare este pu
terea lor ne-o arată, de pildă, lase
rul cu rubin. El poate emite un fas
cicul de lumină, concentrînd pe un 
singur centimetru pătrat pînă la cîte- 
va milioane de calorii, ceea ce echi
valează cu energia revărsată pe a- 
ceeași suprafață de o sursă încăl
zită lq 100 000 de grade. Ținînd sea 
ma că temperatura la suprafața Soa
relui este de numai 6 000 de grade, 
putem afirma pe drept cuvînt că as
trul ceresc are de pe acum în lase
rul pămîntean un concurent cit se 
poate de serios...

La început s-a crezut că singur 
monocristalul de rubin are capaci
tatea de a constitui un mediu activ 
pentru laser, dar astăzi, se cunosc 
o serie întreagă de corpuri capabile 
să acționeze ca generatoare și am
plificatoare cuantice.

Perspectivele pe care le deschide 
folosirea laserilor sînt nebănuite. 
Datorită faptului că radiația laseru
lui este concentrată într-un fascicul 
extrem de îngust devin posibile in
vestigații de neconceput în trecut. 
Fascicule de laser îndreptate spre 
Lună de cercetători au luminat por
țiuni relativ mici din suprafața a- 
cesteia (3—3,5 kmp) dînd posibili
tatea studierii unor detalii, altfel 
imposibil de observat.

Fasciculul, îngust și extrem de pu
ternic în același timp al laserului, 
pătrunde cu multă finețe în metalele 
cele mai dure și chiar în diamant, 
găurindu-le exact unde și cît este 
nevoie. Ne apropiem oare de vre
mea strungului fără cuțit ?

în medicină laserul va înlocui 
treptat bisturiul, datorită pe de o 
parte capacității de a pătrunde cu 
atîta finețe în țesuturile vii îneît dis
truge doar cele care trebuie înlătu
rate, iar pe de alta completei sale 
Sterilități. Cu laserul s-au și „ope
rat" desprinderi de retină redînd oa
menilor vederea, fără ca vreun in
strument să atingă ochiul.

Telecomunicațiile așteaptă cu ne
răbdare punerea la punct a metode
lor care vor îngădui transmiterea 
concomitentă, cu ajutorul laserului, 
a unui număr practic nelimitat de 
convorbiri telefonice (pînă la un mi
liard) sau a zeci de mii de progra
me de televiziune.

Una din cele mai importante misi
uni poate reveni laserului în organi
zarea unui sistem energetic intercon
tinental, planetar și apoi interplane
tar. In pustiuri, în munți, pe ghețu

Ediția a XVIII-a a Jocurilor Olim
pice de vară, organizate în capitala 
Japoniei, a cunoscut un succes fără 
precedent în istoria olimpiadelor. Cir
ca 7 000 de sportivi și sportive din 94 
de țări s-au întrecut la cele 20 de spor
turi olimpice. Printre campioni s-au 
numărat, după cum se știe, și atletele 
noastre Iolanda Balaș (în fotografia de 
sus, după ce a sărit 1,90 m — nou re
cord olimpic) și tînăra Mihaela Peneș, 
care a cucerit locul I la aruncarea 

suliței

Una din cele mai spectaculoase probe altetice de la Tokio 
a fost finala masculină la 100 m plat (fotografia de sus 
redă plecarea și sosirea în această probă) cîștigată de ame

ricanul Bob Hayes.

rile veșnice, electricitatea va putea 
ti trimisă fără intermediul cabluri
lor, pe aripile laserului. Automobi
lele, navele, avioanele nu vor mai 
avea nevoie de generatori de ener
gie și nici de rezerve de combusti
bil la bord. O simplă conectare pe 
lungimea de undă a unui emițător 
de laser, aflat undeva, la o bază în
depărtată, și motoarele vor primi e- 
nergia de care au nevoie pentru că
lătorii oricît de lungi. Cosmonauții 
care vor ajunge pe alte planete vor 
primi energia necesară activității și 
vieții cu ajutorul laserelor ce vor 
emite de pe pămîntul natal. Se înțe
lege că pînă se va ajunge la acest 
stadiu mai trebuie depășite multi
ple dificultăți tehnice.

Desigur, mai sînt unii care vor să 
vadă în laser mai degrabă o „rază 
a morții", capabilă să distrugă totul 
repede, la mari depărtări, decît o 
forță în stare să radieze viața pînă 
în ultimul ungher al pămîntului și 
dincolo de hotarele acestuia. Ome
nirea va împiedica însă ca el să-și 
găsească locul printre dușmanii ei. 
Folosit în scopuri pașnice, laserul 
ar putea contribui la reducerea mult 
mai rapidă a decalajului economic 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate.

225 000 litri benzină 
într-o sticlă!

Fără îndoială că sursele de ener
gie ale viitorului vor căpăta, trep
tat, forme imprevizibile azi. Aceste 
surse se vor adăuga celor pe caie 
le avem și acum sub ochii noștri, dar 
care nu sînt (sau sînt încă insufi
cient) folosite. E vorba în primul rînd 
de soare și de apă.

Energia termică a Soarelui a 
fost folosită încă de Arhimede care, 
strîngînd razele acestuia în niște o- 
glinzi, a reușit să incendieze de la 
distanță vasele romanilor. Dar însuși 
Arhimede, dînd foc în felul acesta 
lemnului și pînsei corăbiilor, ar fi 
fost mirat să afle că energia solară 
va fi cîndva folosită de oameni la 
fabricarea țesăturilor, sau la topirea 
metalelor celor mai dure. E ceea ce 
se întîmplă azi într-o uzină din R.S.S. 
Armeană, care folosește radiațiile 
solare la producerea energiei 
necesare în procesul de fabri
care a kapronului. Sau e ceea ce 
se întîmplă la un „cuptor solar" ex
perimental, instalat în munții Pirinei, 
unde o oglindă uriașă de 100 mp 
dezvoltă temperatura de 2 500 grad»

necesară topirii metalelor. Se pun de 
pe acum la punct instalații care vor 
îngădui transformarea directă a e- 
nergiei solare în electricitate, în căl
dură pentru locuințe, și chiar și... 
în frig.

Urmărind mersul Soarelui pe bolta 
cerească oamenii pot reflecta la vii
tor în funcție de acest amănunt : 
energia pe care astrul de foc 
ne-o transmite din depărtări în 
numai 45 de ore este egală cu ener
gia ce s-ar putea obține prin folosi
rea tuturor zăcămintelor de cărbuni, 
petrol și gaze ce există pe pămînt. 
Nu e și acesta un motiv ca, ridieîn- 
du-și treptat ochii din țărînă, toți 
locuitorii planetei să-și îndrepte tot 
mai mult privirile spre Soare ?...

Dar apa ? E cunoscută capacitatea 
acesteia de a produce energie elec
trică prin prăvălirea în paletele tur
binelor din hidrocentrale. Apa poate 
fi însă o sursă inepuizabilă de ener
gie și în stare liniștită. Oricît ar pă
rea de necrezut, există cazuri în 
care o simplă sticlă umplută cu apă 
conține puterea a 300 de litri de 
benzină. .Aceasta se întîmplă atunci 
cînd sticla e plină cu așa-numita 
„apă grea". Acest fel de apă, des
pre care pînă nu de mult chimiștii 
credeau că e propria lor creație, se 
găsește în cantități nemăsurate în 
apa mărilor și oceanelor. Dacă se 
reușește scoaterea din apa grea a 
deuteriului, adică a hidrogenului 
greu, și unirea acestuia cu anumi
te alte elemente chimice, atunci 
puterea conținută în amintita sticlă 
de apă crește fantastic, de la echi
valentul a 300 litri benzină, la echi
valentul a 225 000 litri benzină 1 Se 
poate considera deci că apa mări
lor și oceanelor lumii conține re
zerve capabile să asigure omenirii, 
pentru un răstimp de 1 000 000 de 
ani, un consum de energie de o mie 
de ori mai mare decît cel de azi 1

Pe măsură ce trec anii, omul pă
trunde tot mai adine în universul în
conjurător unde descoperă noi surse ' 
de energie pe care învață să le fo- • 
losească.

Un nou Eminescu (și nici o viitoa
re lume nu se va putea lipsi de ge- ! 
nii poetice) va putea scrie atunci, i 
fără ironie, despre oricare din seme- I 
nii săi : „Universul fără margini e 
în degetul lui mic". Dar poate că și 
energia poetică se va manifesta în 
forme noi, necunoscute nouă, și poe
tul va găsi cuvinte și mai potrivite...

Radu JIULESCU

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Cuba

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
Vl-a aniversări a victoriei revoluției 
cubane, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, a 
trimis o telegramă de felicitare mi
nistrului relațiilor externe al Repu
blicii Cuba, Raul Roa Garcia.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Cuba — cea de-a Vl-a a- 
niversare a victoriei revoluției cu
bane — ambasadorul Republicii 
Cuba la București, Manuel Yepe Me
nendez, a rostit o cuvîntare în limba 
romînă la posturile noastre de radio 
și televiziune. (Agerpres)

Lista de ciștiguri 
in obiecte

la depunerile pe librete de economii cu 
dobindă și ciștiguri

TRAGEREA — TRIMESTRUL IV.1984

Nr. 
cîștig.

Nr. libre
tului cîștd- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțiali total*

1 230.774 10.000
1 469.701 10.000
1 692.841 10.000
1 782.182 10.000
1 859.121 10.000
1 1.098 515 10.000
1 1.247.789 10.000
1 1.356.366 10.000
1 1.447.593 10.000
1 1.508.964 10.000
1 1.615.058 10.000 110.000

Terminația 
libr. cîști-

gător

17 46.407 5.000
17 84.388 5.000 170.000

170 6.291 2.000 340.000
170 4.586 1.000
170 6.193 1.000 340.000
170 1.063 500
170 1.713 500
170 7.998 500
170 8.118 500 340.000

Total ciștiguri
1.800.0001.235 tn obiecte :

Lista de ciștiguri
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu ciștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI 
din 31 decembrie 1964

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu


ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțlalB totală

1 24.555 ■ 21 100 000 100 000
1 14.090 23 75 000 75 000
1 06.965 23 50 000 50 000
1 33.275 48 25 000 25 000
1 30.583 49 10 000 10 000

1 07.707 21 5 000
1 17.861 21 5 000
1 20.758 34 5 000
1 29.706 17 5 000
1 31.874 44 5 000
1 53.476 49 5 000
1 57.710

Termi 
nația 
seriei

08 5 000 35 00P

60 076 42 2 000
60 342 29 2 000
60 414 48 2 000 360 000
60 215 49 1 000
60 509 33 1 000 120 00(i

600 11 28 800
600 29 29 800
600 75 21 800 1 440 000

2 112 TOTAL 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc */s, ’A respectiv 
'./s din cîștigurile de mai sus în care 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor cîștigătoare.

Lista
cu terminațiile numerelor cîștigătoare 
și procentele de ciștiguri la libretele de 
economii C.E.C. cu ciștiguri, ieșite la 
sorți la tragerea pe trimestrul IV.1964

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 

libretelor cîș
tigătoare

Procentele 
de cîștig

1 180 250%
2 957 200%
3 872 100%
4 046 50%
5 119 25%
6 206 25%
7 331 25%
8 334 25%
9 455 25%

10 496 25%
11 515 25%
12 556 25%
13 652 25»/0
14 794 25%
15 890 25%

Calcularea șl înscrierea cîștigurilor 
în librete se fac de către casele raio
nale de economii, după normele stabi
lite prin regulament.

★
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 31 
decembrie 1964, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

CSN; UUP; YRD; ESD; 
CTC; GST;MMA;WRZ.

★

LOTO-CENTRAL
Extragerile pentru premiile obișnuite 

in bani
58 85 71 28 47 55 31 34 19 30 

66 53 8
Extragerile pentru premiile suplimen

tare în obiecte și bani
Extragerea I (3 din 90) : 57 51 40 ; 

Extragerea a II-a (3 din 90) : 58 72 35 ; 
Extragerea a III-a (3 din 90): 44 85 50 ; 
Extragerea a IV-a (4 din 90): 7 41 15 57; 
Extragerea a V-a (4 din 90) : 62 32 18 
49 ; Extragerea a Vl-a (4 din 90) : 76 61 
38 56 ; Extragerea a VII-a (4 din 90) : 8 
87 54 79 ; Extragerea a VIII-a (5 din 
90) : 12 79 14 7 50 ; Extragerea a IX-a 
(5 din 90) : 35 67 9 70 84 ; Extragerea 
a X-a (5 din 90) : 7 15 6 19 40 : Extra
gerea a Xl-a (5 din 90) : 65 43 42 52 75 ; 
Extragerea a Xll-a (5 din 90) 7 76 40 
69 17 ; Extragerea a XIII-a (2 din 90) : 
42 10 ; Extragerea a XlV-a (2 din 90) ; 
44 49.

Fond premii: 3 677 901 lei.
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PESTE HOTARE
ACTIVITATEA PÎNĂ LA 18 IANUARIE
• IORDANIA Șl MALI IȘI IMPART MANDATUL DE MEMBRU NEPER
MANENT AL CONSILIULUI DE SECURITATE • CONFERINȚA PENTRU 
COMERȚ Șl DEZVOLTARE — ORGAN PERMANENT AL O.N U. • O 
HOTĂRtRE A INDONEZIEI

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite și-a suspendat ac
tivitatea pînă la 18 ianuarie. Aceas
tă hotărîre a fost adoptată în șe
dința din după-amiaza zilei de 30 
decembrie, după ce a fost reglemen
tată problema alegerii unui alt stat 
în locul Marocului, al cărui mandat 
în Consiliul de Securitate expiră la 
sfîrșitul anului 1964. După mai mul
te consultări neoficiale și scrutine, 
Iordania și Mali au căzut de acord 
să-și împartă mandatul de doi ani, 
fiecăreia revenindu-i să fie repre
zentat în Consiliul de Securitate cîte 
un an.

Adunarea Generală a adoptat pro
punerea ca Conferința pentru co
merț și dezvoltare să devină un or
gan permanent al O.N.U. Potrivit 
propunerii făcute, ea urmează să se 
întrunească la fiecare trei ani.

★
NEW. YORK 2 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al secretariatu
lui O.N.U. a anunțat la 2 ianuarie

că un membru al delegației indo
neziene a notificat telefonic că „In
donezia nu mai face parte din 
O.N.U. “. Această știre urmează după 
discursul președintelui Indoneziei, 
Sukarno, pronunțat recent la Dja
karta cînd a spus că „Indonezia nu 
va mai face parte din Organizația 
Națiunilor Unite dacă Federația 
Malayeză devine membră a Consi
liului de Securitate". (Federația Ma
layeză a fost numită la 30 decem
brie ca membră a Consiliului de 
Securitate pe termen de un an). Tot 
de la Națiunile Unite se anunță că 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a transmis președintelui Sukarno un 
mesaj în care se spunea : „Am fost 
informat că reprezentantul dv. per
manent a primit instrucțiuni să 
anunțe retragerea Indoneziei din 
Națiunile Unite și că dv. ați făcut 
o declarație publică în acest sens. 
Sper sincer că guvernul pe care-1 
conduce excelența voastră nu are 
intenția de a priva Organizația 
Mondială de aportul său".

Rezoluția Consiliului de Securitate 
in problema congoleza

NEW YORK 31 (Agerpres). — La 
30 decembrie, Consiliul de Securitate 
a adoptat cu 10 voturi și o abținere 
(Franța) proiectul comun de rezolu
ție al Coastei de Fildeș și Marocului 
cu privire la situația din Congo cu 
amendamentul prezentat de U.R.S.S. 
la cererea celor 18 țări africane — 
inițiatoarele convocării Consiliului 
de Securitate.

Subliniind neliniștea provocată de 
înrăutățirea situației în Republica 
Congo, în rezoluție se arată că, Con
siliul de Securitate :

1. Propune tuturor statelor să se 
abțină de la amestec sau să înceteze 
amestecul în treburile interne ale 
Congoului ;

2. Adresează chemarea de încetare 
a focului în conformitate cu rezolu
ția Organizației Unității Africane din 
10 septembrie 1964 ;

3. Consideră că, potrivit rezoluției 
Organizației Unității Africane din 
10 septembrie 1964, mercenarii tre
buie să fie rechemați de urgență din 
Congo ;

4. Cere Organizației Unității Afri
cane să-și continue eforturile în ve
derea organizării ajutorării guver-

nului Republicii Congo pentru reali
zarea pacificării naționale, potrivit 
rezoluției Organizației Unității A- 
fricane din 10 septembrie 1964 ;

5. Roagă toate statele să acorde 
Organizației Unității Africane ajur 
tor în îndeplinirea acestei sarcini;

6. Roagă Organizația Unității A- 
fricane, în conformitate cu articolul 
54, să țină la curent Consiliul de 
Securitate cu toate acțiunile pe care 
le va întreprinde în cadrul acestei 
rezoluții ;

7. Propune secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite să ur
mărească evoluția situației din 
Congo și să prezinte Consiliului de 
Securitate un raport la momentul 
oportun.

Ayub Khan reales Ministrul afacerilor externe al R. P. Romine 
președinte al Pakistanului șj.g jncheîat VÎZÎta prin S. U. A.

CARACI 2 (Agerpres). — Potrivit 
datelor preliminare, cu prilejul ale
gerilor prezidențiale care au avut 
loc în Pakistan la 2 ianuarie, mare
șalul Ayub Khan a fost reales pre
ședinte al Pakistanului.

Mareșalul Mohammed Ayub Khan, 
în vîrstă de 57 de ani, a fost co
mandant șef al armatei pakistaneze 
între anii 1950—1958. în 1958, ma
reșalul Khan, împreună cu trei ge
nerali au inițiat o lovitură de stat, 
instaurînd regimul prezidențial.

WASHINGTON 2 — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Vizita prin S.U.A. a ministru
lui afacerilor externe al R. P. Ro- 
mîne, Corneliu Mănescu, însoțit 
de Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Va- 
sile Pungan, director în Minis
terul Afacerilor Externe, a luat 
sfîrșit. Ultima zi a fost consacrată 
vizitării companiei de electricitate 
Cosolitaded Edison, una din cele mai 
mari din S.U.A. Joi dimineața, oas
peții au făcut o vizită la sediul din

New York al acestei companii. Otto 
Manz, vicepreședinte executiv, a 
prezentat oaspeților aspecte gene
rale ale activității companiei. Uzi
nele ei produc 24 miliarde kWh a- 
nual. în afară de electricitate, li
vrările de abur și gaz metan con
stituie principale surse de venituri 
ale companiei. în cursul după-amie- 
zei a fost vizitată uzina atomo-elec- 
trică Indian Point, de lîngă New 
York. Construirea uzinei a început 
în anul 1957 și a fost dată în ex
ploatare în 1962.

CU PRILEJUL ANULUI NOU
Mesajul adresat 
poporului sovietic

MOSCOVA 2 (Agerpres). — C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adresat poporu
lui sovietic cu prilejul Anului Nou 
un mesaj de felicitare în care se 
spune că anul 1964 a fost un an al 
dezvoltării cu succes a societății 
sovietice, un an de luptă tenace pen
tru înlăturarea dificultăților, de rea
lizări remarcabile ale milioanelor de 
oameni ai muncii.

Anul care a trecut, se spune în 
mesaj, a fost un an de luptă activă 
dusă de P.C.U.S., guvernul sovietic 
și întregul popor pentru cauza pă
cii, libertății, întărirea independen
ței naționale a popoareloi' și progre
sul social al omenirii. Fie ca anul 
1965, ultimul an al septenalului, să 
dfevină anul unor noi și glorioase 
victorii în construirea comunismu
lui în țara noastră. Anul 1965 să fie 
un an de întărire continuă a prie
teniei frățești a țărilor socialismu
lui, de coeziune a tuturor forțelor 
păcii, libertății și progresului în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și agresiunii, un an de 
întărire continuă a păcii și secu
rității popoarelor.

în mesaj sînt adresate călduroase

ZIUZ NAȚIONALA
A REPUBLICII SUDAN

< Piradâ militari la Khartui • Cuvîntarea 
Finului ministru sudanez

KHARTUM : (Agerpres). — Ia 1 
Ianuarie șa sirbătorit la Kharum 
a IX-a aiveriare a indeipendsiței 
Sudanului Cu iceastă ocazie, îr ca
pitala țăiț a tvut loc, în presnța 
primului ținisfru sudanez, Sen El- 
Khatim I 
sonalități 
Luînd cu

Khslifa, și a altor per- 
icia.e, o paradă miliară, 

i atul la ceremonie, pri-

ȘA 
mul ministi a arătat că Sud., 
trece printri criză financiară-’ seri
oasă. Abordd apoi ptoblerae de 
politică ext^iă, El-Khallfa s-a re
ferit la pozfa Sudanului de con
damnare a țtervenției străine în 
Congo șl a nixtiunii în afacerile 
interne ale jtor țări africane.

Festivitățile
de la Havana

HAVANA 2 (Agerpres). — La 2 
Ianuarie poporul cuban a sărbătorit 
cea de-a șasea aniversare a victo
riei revoluției în Cuba. Cu acest 
prilej la Havana, în Piața revolu
ției, a avut loc o paradă militară, 
în cadrul mitingului, care s-a desfă
șurat apoi, a luat cuvîntul Fidel 
Castro, primul ministru al Republi
cii Cuba.

O Imagine recentă din Paris, unde, așa cum s-a mal anunțat, !n ultimul 
timp a nins din abundență

felicitări și cele mai bune urări po
poarelor din țările socialiste frățești 
și oamenilor muncii din întreaga 
lume.

„Colaborare si dezvoltare 
continuă a relațiilor 
externe"

PARIS 2 (Agerpres). — în mesa
jul adresat poporului francez pre
ședintele de Gaulle a declarat prin
tre altele: „Ținînd seamă de 
faptul că este de datoria noastră și 
în interesul nostru să contribuim la 
progresul popoarelor în curs de 
dezvoltare, de faptul că concurența 
se angajează pe o piață fără taxe 
vamale — a celor șase țări vest- 
europene —, că presiunea puterii 
economice americane se exercită 
pînă la noi, este clar că trebuie să 
producem tot mai mult și tot mai 
bine, să acumulăm și să investim 
tot mai multe capitaluri, să dezvol
tăm neîncetat cercetările noastre 
științifice și tehnice pentru a nu ne 
pomeni amenințați cu împotmolirea 
într-o mediocritate amară și colo
nizați de participările, investițiile și 
capacitățile străine".

în 1965, a declarat președintele 
Franței, nu vom înceta eforturile 
noastre care, în interiorul țării, vor 
asigura progresul, iar în exterior — 
condiția independenței Franței. Pre
ședintele a menționat că Fran
ța este dispusă să colaboreze în 
mod prietenesc cu aliații săi, că ea 
acționează pentru constituirea unei 
Uniuni a țărilor Europei occiden
tale, că este activă în acordarea de 
ajutor țărilor în curs de dezvoltare 
și dezvoltă relații cu țările din Eu
ropa răsăriteană.

„Prin eforturi comune 
pacea va fi menținută"

BELGRAD 2 (Agerpres). — în me
sajul de Anul Nou, adresat popu
lației țării, Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, a subliniat că 
în anul care s-a încheiat au fost ob
ținute rezulțate însemnate, în spe
cial în producție, precum și în dez
voltarea economică a țării. Pre
ședintele a arătat că în noul 
an 1965 în fața poporului Iugo
slaviei stau mari sarcini, care au

fost stabilite de recentul Congres al 
U.C.I. și și-a exprimat convingerea 
că aceste sarcini vor fi îndeplinite.

Referindu-se la situația interna
țională, președintele R.S.F. Iugo
slavia a arătat că cercuri imperia
liste încearcă tot mai mult să-și în
făptuiască țelurile lor egoiste și nu 
dau înapoi chiar de la folosirea for
ței. El a subliniat că intenția de a i 
se oferi R.F.G. posibilitatea pentru 
înarmarea nucleară, în măsura în 
care ea ar fi realizată, reprezintă o 
primejdie pentru viitorul lumii.

Iosip Broz Tito și-a exprimat con
vingerea că prin eforturile tuturor 
forțelor păcii se va ajunge la situa
ția în care pacea va fi menținută, 
iar colaborarea internațională se va 
dezvolta.

„Vom spori realizările 
obținute"

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Anul 
1964 — se spune în mesajul de Anul 
Nou adresat poporului polonez de 
către Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone 
— va rămîne în amintirea po
porului polonez ca anul celei de-a 
20-a aniversări a R. P. Polone, anul 
Congresului al IV-lea al P.M.U.P., 
anul unor realizări însemnate în 
toate domeniile. Industria socialistă 
poloneză se poate mîndri cu depă
șirea considerabilă a sarcinilor sta
bilite în planul economiei naționale.

Felicitînd pe oamenii muncii, 
E. Ochab a spus : „Sîntem profund 
convinși că vom spori realizările 
obținute prin munca dusă în condi
ții de pace, care este și va fi asigu
rată de forța și voința fermă a în
tregii comunități puternice a țări
lor socialiste".

„An de importanță 
deosebită pentru Anglia"

LONDRA 2 (Agerpres). — In me
sajul adresat poporului englez cu 
prilejul Anului Nou, premierul Ha
rold Wilson a declarat că noul an 
va avea pentru Anglia o însemnă
tate hotărîtoare într-o serie întrea
gă de probleme. După părerea lui, 
în 1965 există posibilitatea reală de 
a se stabili relații mult mai strînse 
între marile puteri.

Vedet generală din Khartu
---------------- -------------------

UN INTERVIU £ORDA
DE A. KOSlGHl

MOSCOVA 2 (A -pre. — Răs- 
punzînd la întrebă 
șef al ziarului jap, 
Kosîghin, președinți 
Miniștri al U.R.S.S 
„există toate motivi 
anul 1965 va fi un 
tățire continuă a ițyor dintre 
U.R.S.S. și Japonia“;i^ subliniat 
că există posibilitățixtt'7îwrie fa-

reactorului- 
: Asahi", A. 

isiliului de 
LMarat că 
,..credem că 

îmbună-

NIGERI/

crizei
LAGOS 2 

cifrelor publ 
de guvernăt 
nigeriană (N 
servatoare, ■ 
majoritate 
urma alegei 
tă săptămîn

Sîmbătă < 
_ relevau exi

. ------• Po
litică, riscîș să pună în periccuni- 
tatea țării’ Partidul de opriție, 
Marea altță progresistă vnită 
(U.P.G.A.) pat publicității o decla
rație, în ca face cunoscut că rsu va 
recunoașteri un guvern alcătuit 
în urma ” 
brie. Preantele republicii, Azi'fri- 
we. a refnt ,să-i încredințeze lu 
Tafawa Bwa, liderul Alianței na
ționale n^iene, sarcina de a alcă 
tui noul. Fern. Intr-un mesaj, di
fuzat preț el arăta că „ar fi mai de
grabă diss să demisioneze decît 
să-i cearii Tafawa Balewa să for
meze notiuverri".

vorabile pentru lărga colabbTăTii^noi -ainiâeie ue grava, —. C X y vy X 7 vy t-».economice cu Japon.
Președintele Consiliul de Mi-j 

niștri al U.R.S.S. declarat că 
Uniunea Sovietică v continua si? 
promoveze politica i coexistent^ 
pașnică. Pentru însăitoșirea situai 
ției internaționale’ aiavea o mari 
importanță o actiui comună J 
U.R.S.S., Japoniei ii jtor țări intel 
resate în favoarea dearmării genei 
rale și totale, intecerea armei 
atomice, împotrra amestecului 
străin în treburile ntrne ale altoi 
state, a declarat A losîghin. I

;erilor de la 30 dttcem-

I SCURT i S Rl
• ' •> . •.

MOSCOVA. In seta zilei de 30 
decembrie, cu prilejulsărbătoririi ce
lei de-a 17-a aniversăi a proclamării 
Republicii Populare Jomîne, amba
sadorul R. P. Rom! 
Nicolae Guină, a rosti] o cuvîntare la 
postul de televiziune

SECVENȚE CUBANEZE
S-au împlinit șase ani de la evenimentul memorabil din istoria 

Cubei — înlăturarea de către forțele patriotice, sprijinite de întregul 
popor, a regimului dictatorial al lui Batista și victoria revoluției 
cubane. începutul anului 1959 a marcat un moment de răscruce în 
viața poporului cuban. In perioada care a trecut de atunci, oamenii 
muncii din Cuba au înfăptuit importante transformări înnoitoare în 
toate domeniile și sub conducere Partidului Unit al Revoluției Socia
liste obțin an de an noi realizări.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu caldă simpatie suc
cesele poporului cuban în dezvoltarea economiei și culturii, în opera de 
construire a socialismului și își exprimă solidaritatea cu lupta sa pen
tru apărarea independenței și a cuceririlor sale revoluționare.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Cuba, poporul romîn 
transmite poporului cuban un salut frățesc și cele mai călduroase 
urări de noi succese în făurirea vieții sale noi, socialiste.

Din raftul cel mai de sus al unei 
anticării din București am scos o 
carte rătăcită într-un maldăr de co
dice și texte de legi descompletate. 
Pe cotorul de piele cafenie sta scris, 
cu litere de aur : „Apergu statisti- 
que de l'île de Cuba". Tipărită la 
Paris în 1826, lucrarea este alcă
tuită de către un anume B. Huber. 
Partea propriu-zis statistică este pre
cedată de o traducere a unui text 
englez, al cărui autor nu e numit. 
Acest text însă — șapte scrisori, tri
mise din Havana în 1820, relatînd 
despre stările de lucruri din Cuba 
de acum mai bine de 140 de ani — 
mi se pare că oferă și azi date șl 
observații interesante.

O idee asupra căreia autorul re
vine de cîteva ori este aceea a lip
sei aproape totale de învățătură 
a oamenilor, a ignoranței înspăimîn- 
tătoare : „Niciodată vreo socie
tate omenească n-a fost mai lip
sită decît este aceasta de mij
loacele necesare pentru a afla 
lucrurile care ar putea s-o intere
seze". Evenimentele petrecute de a- 
tunci și pînă la victoria revoluției

n-au înlăturat și nu puteau să înlă
ture radical în Cuba latifundiilor a- 
ceastă cumplită stare de lucruri.

Cuba, una dintre țările cu cel mai 
mare procent de analfabeți, a dat 
lumii minți strălucite, mari gînditori 
și artiști, dacă n-ar fi să-l numim 
decît pe democratul revoluționar 
Jos6 Marți. Dar poporul, într-o țară 
ca aceasta, de tip latifundisto-semi- 
colonial, nu se putea ridica la lumi
nă decît prin jertfe grele, prin lupte.

Revoluția culturală este o conti
nuare cît se poate de directă a revo
luției politice. Pe unii dintre ostașii 
acestei bătălii, o brigadă de zece 
mii de învățători voluntari — i-am 
văzut în 1960, în noaptea de reve
lion ca invitați ai primului-ministru, 
Fidel Castro. De pe la opt-nouă mul
țimea invitaților se scurgea pe aleile 
parcului, împodobit cu ghirlande 
de becuri multicolore, cu pini mă
runți, pietrificați în gips — nostalgie 
a îndepărtatei zăpezi cunoscute 
doar din povești. Deși revelionul nu 
începuse încă, publicul acesta ne
închipuit de variat, albi și negri, 
ostași și civili, milițieni cu băști kaki, 
cu centuri și automate pe umăr,

domni în smokinguri cu partenerele 
în rochii de gală, oaspeți Btrăini șl 
diplomați, toți se aflau într-o bună 
dispoziție molipsitoare. Am petrecut 
un revelion cît se poate de vesel, 
de multicolor, de zgomotos, deși, în 
întreaga această noapte de pomină, 
cu excepția unei butelii de vin la ora 
24, s.-a băut numai și numai apă...

Cu prilejul celei de-a doua vizite 
în Cuba, am stat de vorbă cu cîțlva 
dintre acești învingători, la Santiago 
de Cuba. Haydee Pons se lăsa fo
tografiată cu plăcere, știa să poze
ze cu un larg surîs învățat la cine
matograf. Ca și ceilalți brigadieri, 
este încă un copil, învățat de timpu
riu cu greutățile. „O bucată de drum 
am mers cu trenul — ne spune ea — 
apoi, pe munte, dacă ai noroc poți 
merge călare. Am stat vreo șapte 
luni. I-am învățat carte pe cei nouă 
copii ai unui țăran. Nu mă mulțu
meam însă cu atît, ci vorbeam cu ei, 
și cu bătrânii, despre schimbările 
din țară". Esmedido Cunba, de 18 
ani, i-a învățat carte pe cîțiva ostași 
din Sierra Maestra. „O dată, după ce 
plouase grozav — povestește Esme
dido — a trebuit să traversăm cinci 
rîuri furioase. Pe unul l-a prinB vîr- 
tejul. Am sărit și l-am scos. Trebuia 
să am grijă de el, zîmbește modest 
brigadierul. Nu era elevul meu ?"

Revoluția a trezit în mase intere
sul pentru viață, pentru cultură. 
Pretutindeni, un întreg popor în
vață, cu o neistovită sete de a cu
noaște, de a umple parcă vidul se
cular, de a face față mai ales com
plicatelor îndeletniciri ale prezentu
lui și viitorului. Intr-o țară în care 
cadrele tehnice au fost întotdeauna 
în număr insuficient, formarea de 
noi cadre și perfecționarea celor 
vechi a devenit degrabă o problemă

vitală. Campania pentru lichidarea 
analfabetismului a dat cadrul gene
ral al bătăliei. Dar și această 
acțiune nu s-a desfășurat în 
sine, ci în legătură cu predarea u- 
nor cunoștințe economice strict ne
cesare, cu discutarea problemelor 
politice actuale. In etapele mai noi 
ale bătăliei, forțele au început să fie 
concentrate asupra unor obiective 
mai complicate. Cuba are nevoie, 
njimai pentru dezvoltarea în urmă
torii zece ani a creșterii vitelor șl a 
agriculturii, de 50 000 cadre tehnice, 
în afară de numeroasele cadre pen
tru industria nouă care se dezvoltă. 
Iar pentru aceasta, uneori, ca și pe 
cîmpul de bătălie, trebuie regrupate 
forțele, făcute schimbări de destina
ție, corectări din mers. Astfel, marea 
cetate școlară „Camilo Cienfuegos' 
din provincia Oriente, pe care 
am vizitat-o, se va transforma 
în institut tehnologic. Aici vor 
intra absolvenți ai școlilor secunda
re rurale. Institutele tehnologice exis
tente sau care vor fi create, învăță- 
mîntul universitar agricol se specia
lizează pentru a forma tehnicieni 
necesari pentru cultivarea zahăru
lui, tutunului, pentru creșterea vite
lor. Oameni capabili să smulgă pă- 
mîntului roade mal bogate, să facă 
o agricultură științifică.

Printre lucrurile fundamentale pe 
care revoluția le-a adus poporului 
este și dreptul ,1a odihnă și nu nu
mai dreptul, ci și — tot mai mult — 
mijloacele pentru a-1 realiza. Pentru 
imensa majoritate a locuitorilor ei. 
Cuba era „una isla sin mar", o țară 
cu sute de plăji, cu nisip fin și soare 
aproape veșnic, dar pe care nu a- 
veau acces tocmai cei care mun
ceau. Statul cubanez a construit 
sute de case de odihnă, a amenajat 
noi plaje de la un capăt la altul al 
țării, muncitorii, lucrătorii de la gos
podăriile agricole se învață să co
linde insula, făcînd un camping spe
cific, cu hamacuri, ușor de folosit 
în sezonul secetos.

Cubanezii sînt un popor ve

lei, mare amator de dans șl mu
zică, mai mult — ou un instinct al 
ritmului atît de puternic încît toate 
sentimentele, inclusiv cele legate de 
evenimente politice, se transformă 
spontan în dans, lozincile sînt scan
date în ritm de „pachanga". Cuba, 
alături de Brazilia, este un centru 
celebru al fastuosului carnaval la- 
tino-american. Un „show" la Tropi
cana, marele bar din Havana, cu 
ring mobil și saloane etajate, cu 
bolți vaste și palmieri interiori este 
un spectacol de mare montare, mai 
puțin obișnuit pe scenele Euro
pei.

Revoluția a adus Cuba în istorie. 
Nu numai prezentul ei, ci — am 
spune — și trecutul, a făcut dreptate 
miilor ei de eroi. Cîte tragedii nu 
s-au consumat aici, pe această sce
nă, pe care s-ar fi putut crede că 
istoria a rezervat-o pentru idile 
pastorale 1 Vechii ei locuitori, in
dienii, au fost extermfnați. Sclavii 
negri erau hăituiți cu cîini dresați, 
răscoalele lor — înecate în sînge. 
Fiecare pas înainte, abolirea scla
viei, independența față de Spania, 
au cerut jertfe, jertfe multe. N-au 
lipsit tiranii, polițiștii, călăii și nici, 
mai ales, asupritorii și beneficiarii 
colonialiști și imperialiști.

Pentru întîia oară în istorie, po
porul Cubei, devenit stăpîn pe pro
priul destin, are în fruntea sa oa
meni care, în lupta grea, îndelun
gată și multilaterală de con
strucție a ceea ce nu au făcut 
veacurile anterioare, de lichida
re a ceea ce au lăsat strîmb, greșit, 
urît aceleași veacuri, își vădesc ata
șamentul față de interesele sale fun
damentale.

Oamenii Cubei, entuziaști, des
chiși, afectuoși seamănă foarte bine 
cu frații lor din celelalte țări latlno- 
americane. Dar pe chipul lor deslu
șești cel mai adesea o lumină apar
te, în ochii lor s-a aprins o flacără, 
a încrederii șl nădejdii în biruința 
deplină, o flacără pe care nimic n-o 
mai poate stinge.

Nestor IGNAT

lomîne, amba- 
îîț în U.R.S.S., 
•ti] o cuvîntare la 

<ri Moscova.

HANOI. Cu prildil aniversării 
proclamării R. P. iomîne, Iosif 
Micloș, însărcinat cu iaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne IaHanoi, a ofe
rit o recepție.

GUAYAQUIL. Sub 
niei publice, junta miliară guverna
mentală din Ecuador a bst nevoită să 
elibereze 15 deținuți piitici care au 
fost aruncați în închisare imediat 
după lovitura de stat dn iulie 1963. 
Printre cei eliberați s află Pedro 
Saad, secretarul general al P.C. din 
Ecuador, și Telmo Hidjgo, secretar 
general al Partidului socialist revolu
ționar.

VIENTIANE. Prințu Suvanna 
Fuma, primul ministru allaosului, l-a 
anunțat oficial pe Sufanivong, șeful 
partidului Neo Lao Haksa, că guver
nul a hotărît să organieze alegeri 
generale în cursul lunii sprilie 1965. 
Primul ministru i-a cent prințului 
Sufanuvong să-i desemnezi pe repre-

pesiunea opi-
ila:
i i>s._______
p«il

zentanții Udului Neo Lao Haksat 
pentru anticipa la comisia de or
ganizare pgerilor.

PNONiNH. S-a făcut cunoscut 
că guveVcambodgian a hotărît să 
naționali' toate întreprinderile par
ticulare ju producția și desfacerea 
produseț rmaceutice.

PEKft 
ția Chiti11 
tate a go 
populajfr 
borît du

upă cum transmite agen- 
>uă, la 2 ianuarie o uni- 

|or aeriene ale Armatei 
ineze de eliberare a do- 
Ira teritoriului R. P. Chi

neze ut avion american de recu
noașteri pilot.

ROăPirecțiunea Partidului de
mocratin din Italia a fost pusă 
joi în jitate prin retragerea spri
jinului fost acordat pînă în f—>- 
zent <Jre gruparea sindicalii 
partidle la ultimul congres Jrâ .. 
septetl!964. Hotărârea curentuK' 
sindid fost adoptată în semn dt 
solida cu- Carlo Donat-Cattin, 
subsede stat, și Ciriaco de Mita, 
depufpendați de conducerea de- 
mocrîtină, în legătură cu poziția 
adope ei în timpul recentelor a- 
legeiidențiale.
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Copii din Tanzania, una dintre cele~___________ LI..'..-__ tinere țări alo Africii, cu
prilejul unui miting salută peflucătorll republicii
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