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Trăit intens, bogat în evenimente șl realizări, 

anul '65 a ajuns la ultimele file ale calendarului. 
Jalonînd hotarul a două mari planuri ale con- 
atrucțlei socialiste, .punctul unde șesenalul predă 
ștafeta în mîmile viguroase și tinere ale noului 
plan cincinal — finalul acestui an încheie o pe
rioadă deosebit de fertilă pentru munca și viața 
poporului nostru. în ultimii șase ani peisajul 
nostru industrial s-a îmbogățit cu prezența a 
peste 500 de întreprinderi și secții noi, țara a de
venit, din punct de vedere al producției indus
triale, de peste 2 ori mai puternică.

Anul 1965 își lasă puternic amprenta pe 
chipul întregii țări — pe orașele și satele înfru
musețate și modernizate prin construcția a sute 
de mii de locuințe noi, școli și așezăminte de cul
tură și sănătate, pe aprovizionarea mai bună a 
populației, pe întreaga oreație materială și spi
rituală a poporului. El predă o trainică temelie și 

■ experiență prețioasă pentru viitor, o moștenire 
a de mari înfăptuiri care verifică încă o dată, 
plin, justețea și clarviziunea politicii parti

al, caracterul realist și totala ei concordanță 
interesele fundamentale ale poporului, cu 

ințele obiective ale dezvoltării țării.
Anul 1965 a fost anul unor evenimente poli
țe de importanță istorică pentru viața și des- 
nele poporului român. El este anul celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Român 
.•are a stabilit liniile directoare ale conti
nuării pe o treaptă mai înaltă a procesu
lui de desăvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră. Sinteză a calculului lucid, științific, 
și grijii fierbinți pentru viitorul țării, îmbinînd 
armonios îndrăzneala, revoluționară, care însu
flețește și entuziasmează, cu chibzuiala înțeleap
tă, hotăririle Congresului sînt pătrunse de la 
un capăt la altul de preocuparea pentru a asigura 
perfecționarea întregii activități economice, 
sociale și de stat. Ele exprimă cerințele trecerii 
într-o nouă etapă, superioară, de dezvoltare a 
societății noastre, caracterizată prin promova
rea largă a unor criterii științifice riguroase, de 
organizare a producției materiale, a întregii 
vieți sociale, prin studierea profundă și aplica
rea la condițiile noastre concrete a învățăturii 
marxist-leniniste, a legilor obiective ale socia- 
'smului. Hotărîrile Congresului sînt îndreptate 

spre asigurarea dinamismului continuu al eco
nomiei, obținerea unei mai înalte productivități 
a muncii sociale, a unei eficiențe sporite în toa
te sectoarele de activitate.

în spiritul hotărîrilor Congresului, partidul și 
guvernul au elaborat măsuri importante într-o 
serie de sectoare hotărîtoare pentru progresul 
multilateral al societății noastre. în rîndul a- 
cestora se înscriu, cele cu privire la îmbunătă
țirea activității de conducere și planificare a 
agriculturii, la întărirea bazei ei tehnico-materiale 
și la modernizarea producției agricole. în
tregul popor a primit, de asemenea, cu o deose
bită satisfacție măsurile adoptate de recenta se
siune a Marii Adunări Naționale, cu privire la 
creșterea rolului științei și al slujitorilor ei în 
opera de construcție socialistă, la orientarea și 
coordonarea mai eficientă a activității de cer
cetare.

O dată memorabilă pentru istoria noastră 
nouă, înscrisă pe agenda anului ce-l încheiem 
acum, este cea a adoptării noii constituții a țării, 
proclamarea României Republică Socialistă. O- 
glindind esența marilor prefaceri revoluționare 
^trecute în țara noastră, legea de bază a sta

tului nostru consfințește o măreață și impună
toare realitate plămădită prin munca și lupta 
milioanelor de muncitori, țărani, intelectuali 
din patria noastră conduși de partid : triumful 
deplin al socialismului la orașe și sate.

Intrăm în noul an cu perspectiva limpede a 
obiectivelor și sarcinilor pe care le avem de 
realizat. Stă în putința oamenilor muncii să le 
realizeze la nivelul cerințelor noii etape de dez
voltare a țării. Poporul român e înarmat cu o 
adîncă încredere în sine, cu optimism generator 
de mari elanuri și energii, izvorît din conștiința 
că pășește pe drumul fericirii sale, al prosperi
tății Republicii noastre socialiste a cărei ani
versare o sărbătorim azi.

Joi 30 decembrie 1965
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Excelenței Sale
Domnului CHARLES DE GAULLE

Președintele Republicii Franceze 
palatul Eliysée PARIS

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Republicii franceze, vă rog să primiți, Excelență, sincere felicitări, din 
partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea per
sonal, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Sînt deosebit de mișcat de amabilul mesaj de felicitare al Excelenței 
Voastre și vă mulțumesc pentru urările transmise.

Doresc, din partea mea, să-mi exprim satisfacția pentru stadiul fe
ricit al relațiilor dintre Franța și România ca și pentru viitorul care se 
deschide pentru dezvoltarea lor.

CHARLES DE GAULLE

ra ■ ” -:Â'|Kt. c

Acad. Zaharia STANCU

în ochii oamenilor — 
mulți oameni — cu 

de vorbă de-a lungul

„O 1 Patrie română 1 îngăduie-mi 
să trăiesc pentru tine, să muncesc 
pentru tine și — dacă va fi nevoie 
și mi-o vei cere — să mor pentru 
tine".

Nu-mi mai aduc aminte unde 
am citit aceste cuvinte. Poate le-am 
citit într-o carte veche. Poate 
le-am citit într-o carte nouă. Poa
te le-am citit 
a celor mai 
care am stat 
vieții mele.

O 1 Patrie română 1... Am deschis 
ochii asupra ta și-am început să 
te cunosc cam pe la începutul a- 
cestui veac. Bogată erai. Și săracă 
erai. Frumoasă erai. Și mîndră 
erai. Dar în acelaș timp — o, 
scumpa mea patrie română — erai 
aspră, erai dîrză, erai neînduple
cată.

Erai bogată pentru cei puțini. 
Și erai săracă pentru cei mulți. 
Frumoasă erai pentru, cine te ză
rea din fugă. Și mîndră erai pen
tru cine te vedea de departe. Dar 
noi cei mulți, noi cei dezbrăcați, 
noi cei desculți și aproape tot
deauna înfometați, nu te zăream 
din iugă și nu te vedeam de de
parte. Trăiam în țărîna ta și te ve
deam din țărîna ta. Trăiam în 
iarba ta și te vedeam din iarba 
ta. Trăiam în colibele tale și-n 
bordeiele tale. Și te vedeam din 
pragul bordeielor tale și 
prispa colibelor tale.

Erai a noastră și nu erai 
stră. Te iubeam pentru cît 
noastră, Și io iubeam pentru olt

de pe

a noa- 
erai a

aveai să devii a noastră. Nădăj
duiam că într-o zi vei fi întreagă 
a noastră. Ne-o spunea țărîna ta. 
Ne-o spunea iarba ta. Ne-o spu
neau arborii tăi și florile tale șl 
mormintele în care se odihneau, to
piți în pămîntul tău, înaintașii 
noștri. Zecile, sutele și miile de rîn- 
duri de înaintași ai noștri.

O 1 Scumpa mea patrie română 1 
Tu erai aspră pentru că noi eram 
aspri. Tu erai dîrză pentru că noi 
eram dîrji. Tu erai neînduplecată 
pentru că noi eram neînduplecați. 
Neînduplecați și însetați după 
dreptate, după libertate, după feri
cire.

Tu erai încrezătoare în viitor pen
tru că noi eram încrezători în vii
tor.

Dimitrie Bolintineanu n-a fost, 
poate, un poet de geniu dar a fost 
un mare poet patriot. Din încrede
rea lui în viitorul patriei, din încre
derea lui în viitorul poporului ro
mân au izvorît, inspirate și profe
tice, aceste versuri.

Viitor de aur țara noastră are
Și prevăz prin secoli a ei înălțare
Citind paginile zbuciumatei tale 

istorii — o, patrie română — te-am 
văzut cînd îngenuncheată și umi
lită jelind, cînd mîndră, zîmbind și 
cîntînd, cîntînd și zîmbind, cu 
fruntea în soare.

ROMANIA
Republica
a ® s ®in istoria

poporwfaï
roman

I

Bill
III

Desen de V. DOBRIAN

Te-am iubit și te-am slujit cînd 
ai fost îngenuncheată și umilită, 
cînd ți-ai plîns și ți-ai jelit morții. 
Te-am iubit și te-am slujit cînd ai 
cîntat și ai zîmbit cu fruntea în 
soare. Te-am iubit totdeauna. Tot
deauna te-am iubit, o, patrie ro
mână.

Ieșirea din ilegalitate a comuniș
tilor români — petrecută acum 
douăzeci și ceva de ani — lupta lor 
eroică pentru cucerirea puterii în 
stat, înflăcăratele lor chemări și 
munca lor neobosită pentru înlătu
rarea moștenirii burghezo-moșie- 
rești și pentru construirea socialis
mului au cîștigat, treptat, inimile tu
turor oamenilor din țara noastră. 
Flacăra patriotismului a prins pu
teri noi și s-a înălțat. Patriotismul 
poporului român a căpătat un nou 
conținut, mult mai bogat și a de
venit dinamic, constructiv, atingînd 
dimensiunile întregului nostru po
por.

Partidul ne-a chemat, pe noi toți, 
care laolaltă alcătuim poporul, să 
fim făuritorii conștienți ai propriei 
noastre istorii. Și iată, de mai bine 
de douăzeci de ani, sîntem făuri
tori conștienți de istorie, făuritori 
de istorie și făuritori de țară nouă. 
Muncim pentru construirea socialis
mului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, pentru a ajunge 
să trăim în comunism, pentru a a- 
tinge culmile civilizației, ale cultu
rii, ale buneistări, ale fericirii.

(Continuare în pag. a IH-a>
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Acad. Constantin DAICOVICIU

Sărbătoare națională da 
mare însemnătate pentru 
poporul român, ziua Repu
blicii are în acest an o 
semnificație deosebită. E 
primul an cînd, însuflețite 
de fierbinte patriotism, cla
sa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea sărbătoresc 
Ziua Republicii Socialiste 
România.

Ca istoric, mă tentează 
totdeauna incursiunile în 
trecut. O atentă descifrare 
a sensului mișcărilor revo
luționare din ultimele 
veacuri demonstrează lim
pede stăruirea în mintea și 
inima maselor a gîndului și 
a voinței pentru o cîrmuire 
cu adevărat democratică a 
țării. Această Idee și aceas
tă luptă au îmbrăcat, fireș
te, în diferite etape ale 
istoriei forme deosebite, 
corespunzătoare condițiilor 
specifice vremurilor de a- 
tunci. Este cunoscut, de 
pildă, caracterul antifeudal 
și antiregesc al revoltei ță-

rănești de la Bobîlna (1437) 
sau al celei conduse de Doja 
(1514). Prin mișcările pro
gresiste din Europa, cul- 
minînd cu marea 
lujie franceză de la sfîr- 
șitul secolului al 
lea, idealul

revo-

In pag. a l!-a

Cum se materializează 
principiile democratice ale 
statului nostru în sfera 
în care trăiți și munciți ?

In ce împrejurare ați sim 
fit, nemijlocit, manifestîn 
du-se mai pregnant de' 
mocrafia socialistă ?

In ce constă, după pă
rerea dumneavoastră, for
ța acestui atribut al so
cietății noastre ?

Cum participați personal 
la rezolvarea treburilor 
obștești ?

XVIII- 
republican a 

dobîndit sensuri noi dato
rită intereselor de clasă ale 
burgheziei aflată atunci în 
ascensiune. Cauze obiecti
ve asemănătoare au de
terminat și mișcările anti
monarhice de la noi, deose
birile fiind doar de moda
litate și intensitate. Ideea 
republicană a dobîndit o 
factură și valoare deosebi
tă prin mișcarea revoluțio
nar democratică din 1848. 
Nicolae Bălcescu spunea în 
„Manualul bunului român” : 
Republica este un stat în 
care „poporul va fi su
veran, adică sfăpîn pe si- 
neși... Un sfat în care oa
menii adunați îngrijesc sin
guri de soarta lor, fără a-și 
pune sfăpîni pe cap”. După 
revoluția din 1848, reven
dicările republicane devin 
curenfe. Ele se întețesc du
pă instalarea dinastiei Ho- 
henzollern. Mișcarea anti
monarhică cu caracter net 
republican capătă forma 
multiple de manifestare. 
La începutul noului veac 
Eminescu și Caragiale, Vla- 
huță și N. D. Cocea, Xeno- 
pol și afîfea alte minți lumi
nate ale poporului român 
au dat prin gîndurile lor 
strălucire idealurilor demo
cratice, au militat pentru 
ideea republicii.

Mișcarea muncitorească și 
socialistă din România și-a 
înscris în program încă de 
la început lupta pentru 
răsturnarea formei monarhi
ce de sfat, a demascat ru
șinoasa față a dinastiei, 
cumplitul jaf ce-l făcea re
gele din avutul țării în cîr- 
dășie cu oligarhia exploa
tatoare, a dus mai depar
te aspirațiile de libertate și 
democrație.

Marile idealuri de pro
gres social au primit o con
cretizare categorică și au 
fost ridicate pe o treaptă 
superioară în programul 
primului Congres al Parti
dului Comunist Român din 
anul 1921 în care se arăla 
că unica soluție pentru în
făptuirea visurilor de veacuri 
ale poporului este cu
cerirea puterii de către pro
letariat și instaurarea dic
taturii celor mulți, fără regi 
și lacheii acestora. Șirul de

(Continuare 
în pag. a III-a)

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE NOUL AMBASADOR AL ELVEȚIEI LA BUCUREȘTI

’ 7

Președintele 
al Republicii 
Chivu Stoica, 
29 decembrie
basador al Elveției la București,

Consiliului de Stat 
Socialiste România, 
a primit miercuri, 
1965, pe noul am-

Charles Albert Dubois, care a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Cu această ocazie au fost rostite 
cuvîntări. (In pag. a III-a cuvîn- 
tările rostite).
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URIAȘ GENERATOR Văzută și din acest unghi, 
al științei, democrația so
cialistă în acțiune repre
zintă un nesecat stimul al 
energiilor creatoare.
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ENERGII
Cum se materializează 
principiile democratice 
ale statului nostru 
în sfera în care trăiți 
și munciți ?

SOCIALE
In ce împrejurare 
ați simțit, nemijlocit, 
manifestîndu-se
mai pregnant 
democrația socialistă ?

Propunîndu-ne tema acestei anchete, am bănuit "de Ta 
Început dificultățile de a o realiza : vastitatea ariei so
ciale și bogăția, practic inepuizabilă, a aspectelor con
crete. Căci democrația socialistă trăiește, acționează, stă 
la temelia întregii noastre realități — începînd cu marile 
evenimente politice, cu adîncile prefaceri revoluționare 
și siîrșind cu un lung șir de fapte cotidiene din contextul 
vieții sociale. Ea este creația vie, în plină desăvîrșire, a 
milioanelor de oameni, reprezintă participarea la exer
citarea puterii, la conducerea țării a întregului popor, 
antrenat într-o operă istorică conștientă și de o am
ploare fără precedent.

Sentimentul de participare este născut din conștiința 
unanimă că fiecare efort își află finalizarea socială, că 
marele fluviu devine mai puternic, mai larg prin aceea 
că adună toate izvoarele de energie pentru înfăptuirea 
măreței opere de construire a socialismului condusă de 
partid ; el însuflețește pe toți cetățenii statului nostru 
liber, suveran și independent. în același timp, democra
ția socialistă găsește ecouri particulare în fiecare om, 
pe măsura experienței de viață, a locului său în vastul, 
complexul organism al societății.

Dar să nu anticipăm...

In ce constă, după 
părerea dumneavoastră, 
forța acestui atribut 
al societății noastre ?

Cum participați 
personal la rezolvarea 
treburilor obștești ?

Puțini oameni întîlneștl 
în Focșani mai umblați 
prin magazine decît mun
citorul PETRICÄ RADU 
de la Fabrica de mobilă.

— Am auzit că vă 
noaște multă lume...

— Fiindcă sînt 
dintre cei 50 000.

— Locuitori ?
— Nu, membri ai 

pelor de control 
Bineînțeles, nu numai 
Focșani ! In toată țara.

— Care sînt atribuțiile 
dumneavoastră ?

— Cred că nu-mi cereți 
un „instructaj“, așa că 
v-aș răspunde în două 
vorbe : sîntem ochii opi
niei publice. E o treabă de 
răspundere : de a veghea 
la calitatea deservirii. 
Cînd m-au ales pe mine în 
echipă, o cunoștință m-a 
întrebat : „Faci tu pîinea, 
tranșezi tu carnea, vinzi 
laptele 1 Nu ! Păi atunci ce 
poți tu să ajuți acolo ?“.

— Ce i-ați răspuns ?
— Pot, fiindcă m-a 

însărcinat colectivita
tea.

Cînd pui un lucru la 
punct, cînd umbli ore în
tregi pentru ceva care nu 
suferă amînare și te bați 
pentru acest ceva, asta n-o 
faci pentru că ești Petrică 
sau Radu și vrei să te afli 
în treabă. Sau să te vadă 
cei din jur că ești grozav.

O faci nu pentru 
tine, o faci pentru toa
tă lumea.

Ascultînd aceste cuvinte 
ne-am reamintit ceea ce 
auzisem mai Înainte despre 
electricitatea, la fel de ne
cesară oamenilor, fie că 
pune în mișcare o locomo
tivă sau un Sec.■ }SW!

cu-

unul

echi- 
obștesc. 

în
se mai a-

doar să-i 
Se intere- 
amănunt :

— Tovarășe GHEORGHE 
ACHIMESCU, sînteți mais
tru în producție la „Semă
nătoarea“, deputat al Marii 
Adunări Naționale, și aveți 
și alte sarcini. Cînd, în ce 
împrejurare a vieții ați 
simțit mai puternică, mai 
revelatorie forța democra
ției socialiste?

— Vă pot da data exactă: 
sîmbătă, 21 august 1965.

— în momentul procla
mării Republicii Socialiste 
România ?

— Mai mult decît în mo
mentul propriu-zis al intro
ducerii votului în urnă. în 
întreaga atmosferă a acelei 
zile, atît în incinta Marii 
Adunări Naționale, cît și a- 
fară, în oraș, printre cu- 
noscuți și necunoscuți.

Am trăit un eveni
ment excepțional în 
viața poporului român. 
Este ceea ce istoria în
registrează, în marile 
ei momente de 
drept act istoric.

— Cum ați reda 
sentiment ?

— în sală domnea 
moție unică. Fiecare 
simțea părtaș direct, vedea 
consfințirea înfăptuirii unui 
ideal care a încălzit ini
mile atîtor generații și a 
călăuzit lupta lor prin 
veacuri... Nu sînt scriitor, 
îmi lipsesc cuvintele, dar 
știu o carte care redă in
comparabil tot ceea ce simt. 
Am colaborat la apari
ția ei.

— La 
— La 
— Să

vîrf,

acest

o e-
se

ce vă referiți î 
Constituție.

reluăm subiectul 
inițial. Dacă, să zicem, ați 
explica unui străin noțiu
nea de democrație socialis
tă, care ar fi primul lucru 
pe care i l-ați spune ?

— Exact ceea ce ar înțe
lege din primul moment al 
vizitei în țara noastră, a- 
devărul fundamental : în
treaga putere în Republica 
Socialistă România aparți
ne poporului, liber și stăpîn 
pe soarta sa.

Prima întrebare pusă to
varășului Achimescu am a- 
dresat-o și lui VICTOR 
ȘTEFĂNESCU. electrician 
la atelierele I.T.B.

Am regăsit astfel același 
eveniment văzut din două 
unghiuri diferite (în incin
ta Marii Adunări Națio
nale și în afara ei), dar 
trăit, redat într-un chip sen
sibil asemănător. Similitu
dinea punctelor de vedere 
nu e deloc întîmplătoare. 
Puternica emoție a repre
zentanților națiunii în ma
rele ei for de stat a trecut 
dincolo de zidurile sălii, re- 
verberîndu-se în conștiința 
întregului popor, la tensiu
nea înaltă a aceluiași entu
ziasm.

Victor Ștefănescu a ținut 
să adauge :

— Fiecare simte probabil 
în felul său, după inima sa, 
puterea noastră, a tuturor, 
a poporului. Eu, de pildă, 
ca un electrician.

— Nu înțeleg. Credeți că 
meseria îl face pe un elec
trician să simtă într-un fel 
al Iul forța poporului?

— Să nu vă mire.
Pentru mine, care

trăiesc în lumea ener
giilor, puterea poporu
lui are înfățișarea celei 
mai înalte, mai lumi
noase energii dintre 
toate cîte s-au născut 
pe acest pămînt. Elec
tricitatea pune în miș
care o uzină 
tren, dar și un bec. 
Spun asta 
du-mă că democrația 
socialistă o simți nu 
numai în formele cele 
mai puternice. Forța ei 
stă în mulțimea „becu
rilor“ care ard necon
tenit în orice colectiv.

— Tovarășe Achimescu 
— am revenit la primul in
terlocutor — să vă conec
tăm și pe dvs. la tema 
energiilor...

— Oricum ți-ai reprezen
ta imaginea democrației so
cialiste, cert este că ea ac
ționează pretutindeni.

E o ambianță și în 
același timp o forță a 
societății noastre, care 
e alimentată de toate 
energiile, mari sau 
mici, dar pe care, la 
rîndul ei, Ie alimentea
ză, le propulsează.

Dacă nu mă bănuiți 
de lipsă de modestie, mă o- 
fer ca etalon. De curînd 
am participat la o obișnuită 
consfătuire de producție, cu 
multe propuneri prețioase 
pentru munca atelierului 
unde lucrez.

Am amintit aceasta pen
tru a face o legătură, cred 
foarte semnificativă. La 
cîteva zile, m-am întîlnit cu 
un grup de cetățeni din cir
cumscripția mea electorală, 
din Giulești. Aveau un pro
iect de gospodărire comu
nală, mi-au arătat o schi
ță, am zăbovit cu toții în
delung asupra ei. în sfîrșit, 
în aceeași săptămînă am 
votat la Sesiunea Marii A- 
dunări Naționale planul 
1966.

— Un calendar bogat.
— Ceva mai mult, și 

voiam

sau un

gîndin-

pe

de 
săfapt tocmai asta 

ilustrez : că
democrația 
se manifestă 
mai diferite înfățișări. 
De Ia cei mai simpli 
atomi ai organizării 
noastre sociale — co
mitetul de cetățeni, 
grupa sindicală — pînă 
la organismul complex, 
suprem, care e Marea 
Adunare Națională. Te 
atrage pretutindeni, te 
face să dai colectivită
ții tot ce e mai bun în 
tine.

— Există astăzi o singură 
problemă fundamentală în 
viața țării asupra căreia 
masele să nu se pronunțe ? 
Să luăm ultimul an, atît de 
bogat în evenimente pentru 
perspectiva viitorului nos
tru. Mă gîndesc în primul 
rînd la Congresul partidu
lui. Milioane de oameni, po
porul întreg a fost chemat 
să dezbată Directivele Con
gresului.

socialistă 
sub cele

Partidul nostru, con
ducerea sa au ținut 
seama de înțelepciunea 
poporului, care te în
deamnă ca, înainte de 
a lua o hotărîre im
portantă, să te sfă- 
tuiești cu ai tăi. Pe cît 
de important, pe atît 
de simplu : politica 
partidului nostru este 
însăși expresia năzu
ințelor poporului.

în asta și constă, după 
mine, deosebirea fundamen
tală dintre adevărata de
mocrație, socialistă, și su
rogatele atîtor „demo
crații“ burgheze.■

Ascultăm o pagină din 
epilogul contemporan al 
istoriei „Moromeților“... 
Sîntem la Siliștea-Gumești 
din raionul Roșiorii de 
Vede, cum s-ar zice, „acasă 
la Moromete“.

— Nu încape nici o în
doială : așa a fost — au
tentifică moș TĂNASE N. 
STÄNCESCU. Iile Moro
mete, pe care l-am cunos
cut bine, a murit acum cîți- 
va ani. La fel și Iocan, 
fierarul.

— Ești și dumneata în 
carte ?

— Nu. Pe mine scriitorul 
m-a „iertat“. Mergeam 
însă și eu odinioară la în- 
tîlnirile alea de lîngă fieră
rie, cînd se apùcau oame
nii de făcut politică, 
teau dezbaterile din ] 
ment. Apă de ploaie.

— Sînteți om în 
ați apucat vechiul 
care făcea mare caz 
mocrație. Se vorbea 
vinte umflate despre „tal
pa țării“. Unde simțeați că 
era minciuna ?

— Eu mă cam lămurisem 
din ’907 cum devine cazul 
cu politica și „democrația“. 
Roata parlamentului se-n- 
vîrtea în gol, fără să le 
pese celor de la conducere 
de ce ne durea pe noi, de 
„fonciire“ sau de salcîmul 
lui nea Ilie. Ne îmbătau cu 
apă rece.

— Ce făceați cînd vă ci
tea Moromete gazeta?

— Tăceam. Dar mă mîn- 
ca limba.

— Ce-aveați de zis ?
— De dumnezeii lor... 

însă atîta aștepta jandar
mul. Toată politica domni
lor era comedie curată.

— Acum faceți politică ? 
Tănase N. Stăncescu mă 

privește pătrunzător.
— S-au dus, tovarășe, vor

bele de clacă. Zilele trecu
te ne-am adunat cu toții să 
discutăm despre legea nouă 
a cooperativelor agricole, 
Statutul.

Și despre măsurile de 
îmbunătățire a agriculturii. 
Nu e om pe care să nu-1 pri
vească. Realizarea lor stă 
pe umerii tuturor. Ne tre
buie, să zicem, mai multe 
îngrășăminte. S-a vorbit 
despre fabrica de la Turnu 
Măgurele și uite că ne 
și sosesc iarna asta prime-

. Ci- 
parla-

vîrstă, 
regim, 
de de
in cu-

— Tocmai bine ați venit 
la noi — spune cu bono
mie CSUTAK ISTVAN, un 
bărbat în vîrstă care deține 
mandatul de deputat oră-

că știe de

Desen de G. P1RJOL

vadă mai 
se ames-

din- 
lor,

le tone de îngrășăminte. 
Vorba și fapta merg mînă 
în mînă.

— Am auzit pe-aici, pe la 
dumneavoastră, că o propu
nere bună, chibzuită, în
grașă pămîntul. •

— Ajungem și la asta. 
Mă uit la oamenii noștri în 
adunări. Nici nu te-ai 
gîndi unde-i duce mintea. 
Chiar ăia mai tăcuți, altă
dată, care nu vedeau 
colo de gardul curții 
iau cuvîntül, se bagă, sînt 
tari pe părerea lor.

Noi zicem de cuta
re că s-a făcut mai 
deștept nu fiindcă l-a 
luminat dintr-odată 
sfintul duh, ci fiindcă 
interesul față de tre
burile obștești îl face 
să priceapă mai adînc 
lucrurile, să 
departe, să 
tece.

Omul se zbate 
ce, cum, cît. Eu, deși n-am 
o funcție anume, sînt sim
plu membru cooperator, 
m-am ținut de capul consi
liului și al președintelui să 
dezvoltăm grădina legumi
colă. întîi știți cum e la în
ceput, cîr, mîr. Da’ nu 
i-am lăsat. La primăvară 
construim două baraje, să 
avem apă pentru irigații.

Iată, tovarășe, cum 
fac eu politică. Politi
ca, după mine, sînt 
faptele.

Iar asta mai înseamnă, 
vorba strămoșească, „unde-i 
unul...“ Aveam într-un timp 
un președinte care spunea 
că le face el pe toate. Cum 
putea să le facă ? Parcă era 
surd la părerea altora și 
treaba rămînea pe loc. Oa
menilor nu le-a venit la so
coteală, că nu e nimeni 
mafaldă, și l-au schimbat. 
Acuma ne batem capul tot 
poporul. Adunarea genera
lă e sfîntă, mie-mi place 
foarte mult ce zice noul 
statut în privința asta.

Te uiți la partid și 
înveți de la el cum 
gîndește și cum luptă : 
niciodată „eu“, ci tot
deauna, la fiecare pas, 
„noi“ — așa cum se 
cade în republica so
cialistă.

După jocul distrat al cre
ionului pe fila ce-i stătea 
în față am dedus că între
bările pe care le adresasem, 
îi păreau academicianului 
GRIGORE C. MOISIL mai 
curînd tema unui studiu 
decît un răspuns în spațiul 
acestei anchete. Cunoscutul 
matematician ne-a răspuns 
cu modestie că n-ar putea 
să aducă o contribuție 
deosebită față de sentimen
tele, de gîndurile unanim 
cetățenești.

Indiferent de profe
siune, de nivel de cul
tură, oricare cetățean 
al țării, martor și păr
taș la marea operă de

desăvîrșire a construc
ției socialiste, este în 
egală măsură benefi
ciar al înaltelor drep
turi și libertăți înscri
se în Constituție, un 
factor al democrației 
socialiste.

în acest climat, savantul 
nu e un izolat, ci e „om al 
cetății“.

Ascultîndu-1, am obser
vat cum, în acest răstimp, 
vîrful de grafit a început 
să descrie o curbă în plan 
vertical, pînă la un punct 
notat „2 000“. Ultima între
bare fusese despre căile a- 
firmării multilaterale a 
personalității umane în 
condițiile democrației noas
tre socialiste — principiu 
înscris în Constituție.

— Prin faptul că 
deschide larg, gene
ros, accesul la învăță
tură și cultură întregii 
populații, în forme 
dintre cele mai variate, 
orînduirea noastră ne 
dă certitudinea că po
tențialul poporului va 
fi în întregime valori
ficat

Precum atît de frumos o 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., în 
Expunerea cu privire la 
îmbunătățirea organizării 
și îndrumării activității de 
cercetare științifică, po
porul român a dat întot
deauna dovadă că e capa
bil de o puternică creație.

Creionul din mîna sa
vantului reface, întărind, 
curba descrisă înainte.

— Vezi ? Am notat anul 
2000... în perspectiva unui 
timp mai îndelungat, pro
blema organizării cerce
tării științifice e de o im
portanță nebănuită. După 
calcule făcute de alții mai 
pricepuți, se pare că nu
mărul celor angajați în 
cercetarea științifică pînă 
la sfîrșitul acestui mileniu 
va trebui să devină — 
cum încearcă s-o sugereze 
traiectoria însemnată aici 
pe hîrtie — de douăzeci de 
ori mai mare. în acest con
text, al grijii de a nu ră- 
mîne în urmă pe plan 
mondial, apare importanța 
cu totul deosebită a înfiin
țării Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

șenesc într-unul din car
tierele mărginașe din Tîr- 
gu-Mureș. Ne spune invi- 
tîndu-ne în casă : — Aș
tept acum să se adune co
mitetul de cetățeni. Eu mi-s 
în concediu, mi-am lăsat 
băieții din brigadă singuri 
la zugrăveli, dar în munca 
de deputat nu-i concediu.

Părerea mea este 
că s-a activizat spiritul 
cetățenesc. Pe de o 
parte oamenii au mult 
mai multă tragere de 
inimă, manifestă inte
res față de tot ceea ce 
îi înconjoară. Mai e 
însă ceva : le-a crescut

priceperea. Nu mă re
fer la aceea de a vărui 
un gard sau de a plan
ta un pom, în fond nu 
e mare filozofie, ci la 
priceperea de a gîndi, 
de a acționa în comun, 
de a-și pune mereu 
sarcini sporite.

Da, pot s-o spun cu gura 
plină, am 12 ani de expe
riență ca deputat.

— înseamnă că treburi
le merg ușor...

— Dimpotrivă, dar asta 
nu e rău. E chiar bine. Să 
vă explic. înainte, cînd 
prezentam dări de seamă 
în fața cetățenilor, ei erau 
mulțumiți să știe că pro
blema cutare e în curs de 
rezolvare sau 
mînă. Acum,

nu ajunge 
informezi, 
sează la
cum o să se rezolve, de 
ce se amină, unde s-a 
oprit hîrtia cutare, cu 
cine mă duc să vorbesc. 

Nu de mult, într-o consfă
tuire cu cetățenii, ei s-au 
arătat nemulțumiți de felul 
cum se atacă lucrările de 
gospodărie comunală. Ex- 
primînd opinia alegători
lor, am făcut o interpelare 
într-o sesiune a sfatului 
orășenesc. Comitetul exe
cutiv a luat măsuri.

— Ce alte satisfacții vă 
oferă munca dv. de depu
tat ?

— E o întrebare la care 
mi-e mai greu să răspund, 
fiindcă nu sînt deloc pu
ține și nu de un singur fel. 
Pe această stradă trăim 
laolaltă români, maghiari și 
alte naționalități. Trăim în 
bună vecinătate, iar asta o 
puteți vedea cînd ieșim la 
treabă. Umăr lîngă umăr. 
Aș vrea să nu-1 uitați și 
pe deputat...

— Cum să-1 uităm? Mai 
bine decît oricine 
despre deputat 
realizările din 
scripție.

— A, tovarășe, 
înțeles. N-am spus asta ca 
să-mi tipăriți numele în 
articol. E vorba de altceva, 
de o mare satisfacție, 
aceea de a fi părtaș la 
ceea ce înfăptuim cu toții, 
de orice naționalitate am 
fi. Nimeni nu-mi spune 
„măi, Csutak, dă-te mai 
încolo“, ci am văzut senti
mentele oamenilor și ro
mâni, și maghiari, și de altă 
naționalitate din faptul că 
mi-au acordat în unanimi
tate încrederea de a mă a- 
lege ca deputat.

Te bucuri din toată 
inima să fii cetățean al 
unei țări în care omul 
nu e judecat după fap
tul că e de o naționa
litate sau alta, ci după 
meritele lui, după fe
lul cum pune suflet la 
înflorirea patriei so
cialiste.

altcineva 
vorbesc 
circum-

nu m-ați

nația juridică a voin
ței suverane a poporu
lui.

Ca judecător, am o repre
zentare aproape fizică a a- 
cestui principiu.

— Care ?
— Oamenii văd în jude

cător un păzitor al adevă
rului, al legilor. Dar nu 
numai la tribunal. Sînt in
vitat adesea la întreprin
deri, la case de cultură 
pentru a ține conferințe. 
Cu cît interes sînt ascul
tate expunerile pe teme 
educative ! Oamenii dis
cută, pun întrebări. Nu vi 
se pare un fenomen deo
sebit de semnificativ?

Opinia publică devi
ne tot mai mult o a- 
liată a justiției.

— Ați preîntîmpinat în
trebarea următoare. Este 
cunoscut că datorită for
melor obștești de înrîurire, 
numeroase virtuale proce
se se sting înainte de a 
trece pragul tribunalului.

— Vă referiți desigur la 
consiliile de judecată și la 
comisiile de împăciuire. 
Da, ele ne scutesc de o 
mare parte din cazuri. Im
portantă nu-mi pare însă 
atît „ușurarea“ noastră, cît 
înaltul sens social al exis
tenței acestor organe de in
fluențare obștească.

Preluarea de către 
mase a unei părți 
din atribuțiile socotite 
„clasice“ ale justiției 
este un aspect propriu 
umanismului democra
ției socialiste.

Totodată, viața impune 
unele perfecționări ale 
activității lor educative.

— Ce propuneți ?
— Cunosc activitatea co

misiilor de împăciuire de 
pe lîngă sfatul popular al 
raionului nostru. Ce se 
întîmplă ? Cîteodată se 
întrunesc în fața comisiei 
doar împricinații. Asta nu 
ajută. Dacă nu sînt che
mați și vecinii de stradă, 
de bloc, toți cei în mă
sură să aducă clarifi
cări, să ia atitudine îm
potriva infracțiunii și să 
determine un curent să
nătos de opinie te întrebi : 
despre ce eficiență social- 
educativă mai poate fi 
vorba ? După mine, pu
blicitatea este o condiție 
sine qua non a perfecțio
nării acestor prețioase or
ganisme, a democratismu
lui lor. Necesară ca oxige
nul.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦»

»’***♦*

preșe- 
popu-

Băl-

La Palatul de justiție ne 
întîmpină, ieșind dintr-o 
sală de deliberare, tovară
șul NICA TILICĂ, 
dintele Tribunalului 
Iar al raionului N.
cescu.

— Sînteți obișnuit cu an
chetele judiciare. Vă pro
punem un alt gen de an
chetă... Cum priviți demo
crația socialistă din unghiul 
de vedere al omului legii ?

— în cîteva cuvinte? Nu 
e simplu.

Justiția populară re
prezintă un fenomen 
de veritabilă democra
ție.

Și un fenomen complex.
— Plecînd poate chiar de 

la aceste săli de tribunal 
care au văzut și au auzit 
atîtea...

— N-am vîrsta amintiri
lor personale despre fosta 
„sală a pașilor pierduți“, 
dar știu din cele povestite 
de colegii mai bătrîni. Nu 
exista un singur tribunal 
pe frontonul căruia zeița 
dreptății să nu fie legată la 
ochi. Cei care împărțeau a- 
cest dar al ei îl puneau do
cil în talgerul celor cu bani. 
Nu „dreptatea“ făcea să 
se încline balanța, ci pur 
și simplu greutatea în aur. 
Singura forță care acțio
nează astăzi în justiție — 
iar această forță derivă fi
resc din spiritul democra
ției socialiste — este obiec
tivitatea. Cîndva în aceste 
săli răsuna formula : „în 
numele majestății sale...“, 
îndărătul căreia, evident, 
așa-zisa obiectivitate a 
vechii justiții murea înainte 
de a se naște !

Vechea teamă 
neîncredere sînt înlo
cuite în conștiința o- 
mului muncii de azi 
prin respectul firesc 
față de legalitatea so
cialistă, care este ema-

Ajungînd la Platonești, 
comună dintr-o margine a 
Bărăganului, și făcînd cu
noștință cu președinta co
operativei agricole de pro
ducție, DOBRIȚA DIMA. 
ne-am amintit că i 
mai văzusem cîndva; ba 
chiar o și auzisem vorbind. 
Cînd ? La sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Na
ționale consacrată încheierii 
cooperativizării.

Atunci, printre cifrele 
comparative și planurile 
minuțioase, aproape ingine
rești, din expunerea pe care 
o făcuse de la înalta tribu
nă, a răsunat deodată, emo
ționant, o mărturisire per
sonală rostită cu o gravita
te nebănuită : „Stau cîte- 
odată și mă gîndesc la ceea 
ce sînt astăzi și mai că 
nu-mi vine să cred că eu, o 
țărancă care în urmă cu 
douăzeci de ani abia ridi
cam ochii din basma, con
duc acum o cooperativă a 
cărei avuție obștească se 
numără în milioane“.

Am invitat-o la reflecți 
mai generale legate de ro
lul femeii în societatea 
noastră.

— Vă mai aduceți aminte, 
m-a întrebat ea, cu ani în 
urmă cît se vorbea, de pil
dă, despre Maria Zidaru?

Prima femeie pre
ședintă de cooperativă, 
prima Eroină a Muncii 
Socialiste. Acum însă 
ea nu mai e o femeie 
„ieșită 
multe 
acoperit 
mele.

— Adevărat. Dar totuși, 
ce i-a făcut pe oamenii 
din Platonești să-și aleagă 
o președintă și nu un pre
ședinte ?

... Această întrebare nu 
i-am mai pus-o Dobriței 
Dima, ci unui bărbat, u- 
nuia dintre cei care au 
ales-o, VASILE MOCAN" 
cooperator de mulți ani.

— Cînd ne-am oprit 
asupra ei, nici nu știu 
să ne fi gîndit dacă e 
bărbat sau femeie. 
Ne-am gîndit la hăr
nicia, la priceperea ei, 
la dragostea ei față de 
cooperativă, pe care 
le-a dovedit vreme de 
atîția ani. Și se pare 
că ne-am orientat 
bine.

din comun“, 
altele și-au 
de cinste nu-

Și

ajunși Ia capătul investigației noastre... Oameniilată-ne
opinii... Atîtea cîte au putut încăpea în spațiul inevitabil 
strimt pentru bogăția de gînduri și sentimente pe care le 
declanșează acest uriaș generator de energii sociale : demo* 
crațla socialistă în acțiune.

Sîntem cu toții, cei 19 milioane, martorii si părtașii ei —* 
operă vie, fără precedent în istoria acestei țări. Inepuizabilul 
izvor al înțelepciunii și capacității creatoare a poporului re
prezintă garanția mersului victorios înainte spre orizonturile 
deschise de partid, spre culmile civilizației comuniste.

Victor VÎNTU, Aurelia GOLIANU, Dumitru TÎRCOB
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al Elveției 

la București
Cuvîntările rostite

Arătînd că este onorat de numi
rea a în Republica Socialistă 
România, noul ambasador al Elve
ției a declarat că se va strădui să 
contribuie la menținerea și dez
voltarea relațiilor favorabile și de 
bună înțelegere care există între 
cele două țări. El și-a exprimat 
încrederea că va primi sprijin din 
partea guvernului Republicii So
cialiste România în îndeplinirea 
misiunii sale.

Charles Albert .Dubois a rele
vat că încă din primele zile petre
cute în România a putut constata 
eforturile guvernului român pen
tru asigurarea dezvoltării tării și 
a bunăstării poporului român.

„Voi fi fericit — a spus el — să 
mă familiarizez cu aceste eforturi 
constante, precum și cu cultura 
atît de luminoasă a României“.

In încheiere, ambasadorul elve
țian a adresat urări de fericire 
personală președintelui Consiliului 
de Stat și urări de prosperitate po
porului român.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
după ce a urat bun sosit noului 
ambasador, a spus : „Vom fi 
bucuroși să vă sprijinim în înde
plinirea dorinței dumneavoastră de 
a vă familiariza cu eforturile 
noastre îndreptate spre asigurarea

dezvoltării tării și bunăstării po
porului“.

Arătînd că aceste eforturi sînt 
indisolubil legate de politica de 
pace și colaborare cu toate țările, 
pe baza respectului și avantajului 
reciproc, președintele Consiliului 
de Stat a exprimat satisfacția gu
vernului român pentru relațiile 
bune statornicite între cele două 
țări și a asigurat pe noul amba
sador că în activitatea sa îndrepta
tă spre dezvoltarea acestor relații 
se poate bizui pe concursul și în
țelegerea deplină a guvernului ro
mân.

în încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a mulțumit pentru urările 
adresate poporului român și, la 
rîndul său, a transmis guvernului 
și poporului elvețian cele mai bune 
urări de pace, prosperitate și fe
ricire.

Președintele Consiliului de Stat. 
Chivu Stoica, a avut apoi o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Elveției, Charles Albert Dubois.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Elveției a fost în
soțit de Charles Stroele, secretar 
de ambasadă.

Plenara Consiliului General al Uniunii 
de cultură fizică și sport

In ziua de 29 decembrie a avut 
loc plenara Consiliului General al 
U. C. F. Ș., la care au participat 
membri și membri supleanți ai 
Consiliului General, președinții 
consiliilor regionale, secretari ai 
cluburilor sportive și alți activiști 
ai mișcării sportive, precum și re
prezentanți ai Consiliului Central 
al Sindicatelor, ai Uniunii Tinere
tului Comunist și ai altor organi
zații obștești și de stat.

La plenară au luat parte tova
rășii Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., și Petre 
Lupu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a analizat activitatea 
organelor și organizațiilor U.C.F.S. 
pentru dezvoltarea educației fizice 
și a sportului de masă, îndeplini
rea măsurilor referitoare la conti
nua dezvoltare a sportului de per
formanță și a aprobat planul de 
venituri și cheltuieli al U.C.F.S. pe 
anul 1966.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru Dră
ghici.

Plenara a adoptat unele măsuri 
organizatorice. A fost eliberat din 
funcția de membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului General al

U.C.F.S. și de președinte al U.C.F.S. 
tovarășul Aurel Duma, care a pri
mit alte însărcinări, pe linie de 
stat. Plenara a ales pe tovarășul 
Anghel Alexe președinte al Consi
liului General al U.C.F.S.

(Agerpres)

Cocteil oferit 
de ambasadorul
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul plecării definitive din 
țara noastră, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, a oferit miercuri seara un 
cocteil. Printre invitați se aflau 
acad. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Gh. Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Ion Pas, pre
ședintele Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, și alte persoane oficiale.

De asemenea, au participat șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

FAPTUL DIVERS COTIDIAN
:■.:iiin..

BARAJUL DE PE ARGEȘ 
A ATINS COTA FINALĂ

Eveniment important pe șantie
rul marelui obiectiv energetic al 
țării, hidrocentrala de pe Argeș : 
ieri barajul de la Vidraru a atins 
cota finală de 165 m. Masivele mun
toase Frunții și Ghițu, despărțite 
odinioară de panglica argintie a 
rîului, s-au unit pentru totdeauna.

• ' ■ I

ASTA SEARĂ LA TEATRUL 
DE OPERĂ ȘI BALET are locpre- 
miera spectacolului coregrafic cu- 
prinzînd lucrările „Concertino" 
(realizat de Gelu Matei pe muzica, 
lui Dinu Lipatti) și „Domnișoara 
Nastasia" (realizat de Oleg Danov- 
ski pe muzica lui Cornel Trăilescu). 
Dirijor : Constantin Petrovici.

I 10000 de turiști

Sesiunea Comitetului Național 
pentru Deceniul hidrologic internațional

Ședinfa plenară 

a Consiliului pentru 

răspîndirea cunoștințelor 

cultural - științifice

Tn cadrul unei ședințe plenare, 
Care a avut loc miercuri în Capi
tală, Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice a 
analizat activitatea desfășurată în 
anul care se încheie. Un referat a 
fost consacrat activității de pro
pagandă vizuală în perioada 1963— 
1965.

STATIE
DE TELEVIZIUNE
ÎN BUCEGI

Pe munții Bucegl, la o înăl
țime de 2 500 de metri, a fost 
dată în funcțiune o nouă sta
ție de televiziune. Stația trans
mite pe canalul 6 programele 
Studioului central de televiziune 
pentru o parte din localitățile 
situate în regiunile Brașov, 
Ploiești, Oltenia și Argeș.

Pline „noua"
Tot teri, benzile mecanice ale 

noii fabrici de produse de panifi
cație din Botoșani au livrat pri
mele cantități de pîine. Fabrica 
dispune de trei linii tehnologice ; 
cuptoarele de coacere sînt prevă
zute cu instalații electronice de co
mandă automată.

Noul an va fi întîmpinat în mij- 
n locul munților de peste 10 000 tu- 
H riști. La Predeal, Pîrîul Rece, Cio- 
g plea, Poiana Brașov, Bran, Rîșnov, 
I restaurantele își așteaptă oaspeții.

Foto ! M. Cioo

La 28 decembrie la secția de motoare a uzinelor constructoare de 
mașini Reșița a fost terminată construcția primului motor de 1250 C.P. 
pentru locomotive Diesel hidraulice, a fost pregătit pentru expediere 
ultimul motor din planul pe acest an pentru locomotivele Diesel elec
trice de 2 100 C.P.,

I
La Țiglina II, au fost dale 
ieri în folosință siderurgișfilor 
gălățeni 142 apartamente. S-au 
asigurat condiții ca în primul 
trimestru al anului viitor să se 
termine construirea altor 570 de 
apartamente.

LA PARAMETRII PROIECTAȚI
După aproape o lună de la in

trarea în funcțiune, fabrica de oxi
gen și azot din cadrul combinatu
lui petrochimic Ploiești a atins 
miercuri parametrii proiectați pre- 
văzuți pentru o producție anuală 
de 4,8 milioane mc oxigen și 16 
milioane mc azot.

Prime de vechime
La întreprinderile miniere 

Vatra Dornei și Cîmpulung Mol
dovenesc a început ieri dimi
neață plata primelor de vechi
me. Minerilor, tehnicienilor șl 
inginerilor cu activitate îndelun
gată în subteran li se vor dis
tribui prime de vechime fotali- 
zînd peste 1 300 000 lei.

• Duminică a rulat în premieră 
la cinematograful din Sînnicolaul 
Mare filmul „împliniri“, ultima 
realizare a cineclubului din loca
litate.

Artiști de la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" și de la Opera 
de stat din Iași, împreună cu stu- 
denți de la conservator și de la 
celelalte institute de învățămînt 
superior din Iași au prezentat ieri 
pentru tineretul din localitate spec
tacolul „Baba Hîrca... la estradă*.

LA COMPLEXUL C.F.R. BRA
ȘOV se efectuează ultimele probe 
ale instalației de centralizare dis
pecer cu cod de frecvență. Prin 
intrarea în funcțiune a noii in
stalații se va putea comanda de 
la un dispecer central stații aflate 
la distanță.

A ÎNCEPUT CONSTRUIREA la 
Eforie Nord a unul nou pasaj 
peste linia de cale ferată Con
stanța—Mangalia, care va per
mite o circulație continuă auto 
pe acest traseu principal de le
gătură cu stațiunile din sudul 
litoralului.

• Tn cadrul festivalului regional 
„Sărbătoarea cînfecului, jocului și 
portului", la Bacău s-a deschis o ex
poziție de covoare, cusături, costume 
naționale, lucrări de ceramică etc.

CINEMATOGRAF ÎN DELTĂ

Zilele trecute în Duna- 
vățu de Jos—Delta Dunării — 
s-a dat în folosință un nou 
cinematograf sătesc. Este cea 
de-a 4-a localitate cineficată 
în Delta Dunării.

• ÎN PARTEA DE NORD A ORA
ȘULUI TULCEA au fost deschise 
lucrările de construcție à unul an
samblu de locuințe care va cuprin
de 720 de apartamente.

o Zilele acestea, în orașele Bacău, 
Piatra Neamț și Roman au fost re
cepționate aproape 300 apartamente. 
Numărul apartamentelor date în fo
losință în anul 1965 se ridică astfel ia 
1 700. Alte 270 apartamente sînt în 
curs .de recepționare.

Începută în lu
na aprilie, montarea 
celor 22 600 tone de 
utilaje și aparatură, 
ale laminorului de 
tablă groasă de la

Combinatul siderur
gic Galati se apropie 
de sfîrșit. Evenimen
tul cel mai important 
pentru montori a a-

vut loc ieri, cînd a 
început rodajul în 
go] al căii cu role 
destinată transportă
rii lingourilor de la 
cuptoarele adîncl.

Pregătiri „în a- 
salt" la gara

jele O.N.T.

Foto :
I A. Cartojan

Republica în istoria 
și conștiința 
poporului român

(Urmare din pag. I)

lupte și greve din deceniul al IV-lea 
al secolului nostru, culminînd cu lup
tele eroice ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933, urmate de 
crîncenele represiuni ale guvernelor 
regale, n-au făcut decît să accen
tueze și mai apăsat ura populară îm
potriva orînduirii exploatatorilor și a 
regimului monarhic.

Prin grandioasa, istorica acțiune re
voluționară a poporului condus de 
Partidul Comunist Român, de la 23 
August 1944, s-a deschis calea înfăp
tuirii celor mai înalte idealuri nutrite 
de popor. După o luptă grea, plină 
de jertfe și sacrificii, poporul a biruit. 
A fosf desăvîrșifă revoluția burghezo- 
democratică, puterea politică a fost 
cucerită de către clasa muncitoare, s-a 
instaurat dictatura proletariatului, s-a 
trecut la înfăptuirea revoluției socia
liste. La 30 Decembrie 1947 a fost 
abolită monarhia și proclamată repu
blica, consfinfindu-se juridicește marea 
victorie a maselor muncitoare. Româ
nia și-a aruncat șt cel din urmă ba
last în zborul ei spre independență, 
libertate și bunăstare.

Istoria păstrează amintirea adunări
lor populare din Agoraua Atenei și 
din Forumul Romei, dezbaterile ade
seori furtunoase din parlamentele bur

gheze. Dar toate aceste democrații 
s-au dovedit ciuntite și limitate la in
teresele înguste ale claselor dominan
te, deoarece nu reprezentau totalita
tea poporului și cu atît mai puțin in
teresele lui vitale, constituiau un mij
loc de exploatare mai mult sau mai 
puțin mascat în mîna unei minorități. 
Despre democrația care domnea în 
România antebelică un politician al 
vremii scria : „Camera, ca toate ca
merele noastre, nu este o Adunare 
de aleși ai țării, ci o adunare de 
miluiți ai regimului rotativei*.

Ca urmare firească a vic’oriel so
cialismului în țara noastră, România 
a devenit anul acesta Republică So
cialistă prin proclamarea căreia de
mocrația s-a realizat la o treaptă su
perioară. Ca o supremă expresie a 
acesteia, în Republica Socialistă Româ
nia, puterea aparține poporului care 
o exercită suveran. Chemate la o 
viață nouă, masele participă înțelept 
și creator la elaborarea politicii atît 
pe plan intern cît și extern, la stabi
lirea și realizarea obiectivelor menite 
să asigure înflorirea țării, întărirea pu
terii sale economice și spirituale. 
Ceea ce garantează mersul înainte în 
toate domeniile este faptul, consem
nat de Constituția țării, că forța con
ducătoare a societății noastre e Parti
dul Comunist Român. După cum 
consfințește Constituția, bogățiile de 
orice natură ale subsolului, fabricile 
și uzinele, băncile aparțin întregului 
popor, lată baza de neclintit a ade
văratei noastre democrații.

Republica socialistă întruchipează 
unitatea de nezdruncinat a întregului 
popor, frăția dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, egalitatea 
în drepturi a tuturor celor ce mun
cesc, eliberați de exploatare. Acesta 
este cadrul progresului obiectiv al 
societății noastre, al dezvoltării și în
tăririi continue a națiunii socialiste.

Națiunea socialistă română se afirmă 
și se dezvoltă în condițiile întăririi 
și colaborării frățești cu celelalte na
țiuni socialiste, în spiritul internațio
nalismului socialist.

Victoria socialismului a împlinit 
așadar istoria, iar Republica Socialistă 
a dat răspuns, depășindu-le cu mult, 
marilor visuri de libertate și demo
crație ale înaintașilor.

Flacăra 
patriotismului

1 -

(Urmare din pag. I)

Partidul ne-a chemat să făurim 
o nouă societate.

Și iată, de mai bine de douăzeci 
de ani, făurim o nouă societate. 
Nu mai sînt neștiutori de carte pe 
cuprinsul țării. Școli. Cârti. învăță
tură. Tineret sănătos care se pre
gătește temeinic să preia, să păs
treze, să dezvolte și să ducă mai 
departe cuceririle revoluționare ale 
generațiilor vîrstnice. Vrem ca 
România Socialistă să fie una din
tre țările fruntașe ale lumii. Vrem 
ca poporul român să se afirme tot 
mai mult ca un popor de seamă.

Sintern convinși că prin muncă 
încordată, susținută, bine orientată, 
vom atinge destul de curînd aceste 
țeluri.

Forța motrice a tuturor înfăptui
rilor noastre a fost șl este iubirea 
noastră pentru patrie, patriotismul 
nostru, dragostea noastră pentru 
partidul comuniștilor, încrederea 
noastră în partidul comunist

Viitor de aur țara noastră are
Și prevăz prin secoli a ei înălțare

Abia au trecut 118 ani de cînd 
inspiratul Dimitrie Bolintineanu a 
scris aceste versuri și viitorul de 
aur al țării noastre s-a arătat. A 
devenit prezent și, și mai străluci
tor, ne stă în față. Mai avem cîți- 
va pași pînă la el — cîțiva pași 
numai.

Viitorul de aur va fi al patriei 
noastre, al poporului nostru, al 
tuturor celor ce vor veni după noi.

Nu numai In vederea și pentru 
necesitățile prezentului am con
struit fabrici noi și uzine noi, car
tiere noi și orașe noi, ci șl pentru 
necesitățile viitorului, pentru buna 
stare, pentru fericirea urmașilor 
noștri, a oamenilor de mîine.

Frumoasă ești. Patrie română. 
Mîndră ești. Tot mai bogată ești a- 
cum, patrie. Și-acum ești bogată 
pentru noi toji. Frumoasă ești. Șl 
ești frumoasă pentru noi toți. Mîn
dră ești. Și în mîndria ta se oglin
dește mîndria noastră, a tuturor, 
mîndria noastră de oameni liberi, 
trăitori într-o patrie liberă, con
structori ai unei vieți noi, ai unei 
societăți noi.

Arde flacăra patriotismului în 
inimile noastre — patriotismul pen
tru construcția socialismului, pentru 
desăvîrșirea construcției socialis
mului, pentru ajungerea în comu
nism.

In zilele noastre — și sub condu
cerea fermă și înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român — s-a creat 
și s-a întărit unitatea patriotică a 
națiunii noastre socialiste.

Cu aceste gînduri încheiem anul 
vechi.

Cu aceste gînduri intrăm în anul 
cel nou, patrie română.

ȘTIRI SPORTIVE
® Pe stadionul Municipal din 

Florența, în fața a peste 10 000 
de spectatori, s-a desfășurat ieri 
meciul de baraj dintre reprezen
tativele de fotbal ale Bulgariei și 
Belgiei, contînd pentru grupa 
I a preliminariilor campionatului 
mondial Partida s-a încheiat cu 
victoria formației Bulgare la sco
rul de 2—1 (2—0). Au marcat • 
Asparuhov (în minutele 19 și 24) 
și Gaganelov... în proprie poartă.

Pentru turneul final al campio
natului mondial, care se va dispu
ta în Anglia, s-au calificat urmă
toarele 16 echipe : Brazilia, An
glia, R. F. Germană, Franța, Por
tugalia, Elveția, Ungaria, U.R.S.S., 
Italia, Spania, Uruguay, Chile, 
Argentina, Mexic, R. P. D. Co
reeană și Bulgaria.

★
• In sala Floreasca din Capitală 

a continuat aseară turneul echipe
lor (masculine) bucureștene de 
baschet din cadrul campionatului 
republican. Tn primul joc Steaua a 
dispus cu scorul de 78—72 (35—
44) de Știința, iar apoi Rapid a reu
șit să învingă cu 73—69 (42—36) pe 
Dinamo.

Astăzi de la ora 17 au loc meciu
rile : Știința—Rapid și Dinamo— 
Steaua.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 52 din seara zilei de 29 decembrie 
1965 au fost extrase din urnă următoa
rele numere de bază: 27 28 21 32 46 25. 
Numere de rezervă : 19 4. Fond de 
premii : 669 651 lei.

La București a avut loc prima 
sesiune a Comitetului Național al 
Deceniului hidrologic internațional. 
După cum este cunoscut, țara 
noastră a aderat la această acțiune 
organizată pe plan internațional de 
către UNESCO în intervalul 1965— 
1974. Au fost dezbătute probleme 
privind lărgirea programului națio
nal de participare la deceniu, în 
sensul introducerii unor noi teme 
de cercetare științifică în hidrolo
gie și orientării activității acesteia 
spre o deservire cît mai eficientă 
a agriculturii, energeticii, construc
țiilor hidrotehnice și a altor ramuri 
economice. Un loc important în 
discuții l-au ocupat problemele stu
dierii regimului hidrologic modifi

cat sub influența activității omu
lui, precum și formarea cadrelor 
medii și superioare de hidrologi. 
De asemenea, s-au făcut recoman
dări privind publicațiile de specia
litate și bibliografice în domeniul 
hidrologiei. In anul 1965, primul 
an al Deceniului Hidrologic Inter
național, programul de participare 
a țării noastre a fost îndeplinit. 
In cadrul sesiunii s-au stabilit 
obiectivele activității Comitetului 
Național pe 1966 și măsurile teh- 
nico-organizatorice necesare pen
tru îndeplinirea acestora. S-au 
constituit colective lărgite de spe
cialiști pe principalele probleme 
din programe.

(Agerpres)

O Teatrul de Operă și Balet : CON
CERTINO ; DOMNIȘOARA NASTA
SIA (premieră) — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SUR1SULUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI - 19,30.
O Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) * UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 19,30, (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CANIOTA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara' (sala Ma- 
gheru) : ANTIGONA ȘI MEDEEA — 
15,30; 19,30, (sala Studio) : OPT 
FEMEI — 20.
« Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 15, CINCI SCHIȚE ȘI ClN- 
TÂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat: DOISPRE
ZECE OAMENI FURIOȘI (premieră)
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODI
LUL — 9, MINA CU CINCI DEGETE
— 19, (sala din str. Academiei) : 
UMOR PE SFORI — 9; 11,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20, (sala Victoria) : CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.
* Circul de stat : BAL MASCAT ȘI.m 
ACROBAT — 19,30.

© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
® 19,30 — Pentru noi, copiii ! ® 20,00 
— Săptămîna • 21,00 — Avanpre
mieră © 21,15 — Spectacol prezentat 
de Ansamblul artistic al Uniunii Ti
neretului Comunist • 22,45 — Jurna
lul televiziunii (II), Buletinul meteo
rologic.

CINEMATOGRAFE
© OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9| 
11,30; 14, 16,30; 19; 21,30.
O CAMERA ALBĂ : Republica <—i 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© FILE DIN ISTORIA CINEMATO
GRAFULUI : Cinemateca — 10; 12» 
14.
• MUNCILE LUI HERCULE : Lu
ceafărul — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,15, 
București — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15. Feroviar — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, Excelsior — 10,15; 
12,45; 15,15; 17,45: 20,15, Tomis — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Mo
dern — 10; 12,15; 14,30: 16,45; 19;
21,15, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30.
© COLINA : Capitol — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grivița —• 
10; 12,30: 15,30: 18; 20,30.
e OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele .serii) : Festival — 9,45; 
13,15; 17; 20,30.
• FATA LUI RUBE : Victoria — 9,45;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Arta — 
10; 12,30; 15: 17,30; 20, Melodia — 
10; 12,30; 15,30: 18; 20,30 (la ulti
mele două cinematografe completare 
Meciul de fotbal România — Portu
galia).
© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Central (completare
Universuri picturale) — 9,15; 11,30; 
13,45-. 16; 18.15; 20,30, Drumul Sării 
(completare Tot mal sus) — 111 15,30; 
17,45: 20.
© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
Floreasca — 9; 11; 13; 15; 18; 20,15 
(La ambele completare Plante acva
tice).
O ASTA-I TOT CE S-A TNTlMPLAT t 
Union — 10; 15,30; 18; 20,30.

0 LA CARNAVAL — CROITORAȘUL 
CEL VITEAZ — COCOȘELUL DE 
HÎRTIE — DOUĂ CREIOANE — IE
DUL BUN1CUȚII : Doina — 10.
® CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMIN- 
TULUI : Doina — 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
© PROGRAM DE FILME DOCUMEN
TARE : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
G 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Colentina (completare Anul nașterii : 
1805) — 10; 15,30; 17,45; 20.
• CREDEȚI-MĂ OAMENI : Giulești 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia) — 15,30; 18; 20,30. 
a DINCOLO DE BARIERĂ : Cultu
ral (completare Mărturiile trecutului)
— 10,30; 15,45; 18; 20,15; Cotroceni 
(completare Orașe vechi bulgărești)
— 15; 17; 19; 21.
• JOE LIMONADA — cinemascop ; 
Dacia (completare Surorile Press)
— 9,30—14 în continuare ; 16,15;
18,30; 20,45.
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : Buzești 
(completare Păpușarii) — 9,45; 11,45; 
13,45; 16; 18,15; 20,15. Popular (com
pletare De la pescari adunate) — 10; 
16; 18,15: 20,30, Ferentari (comple
tare Poveste cu cartonașe) — 10; 15; 
17; 19; 21.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Crîngași — 
10; 16; 19.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Bu- 
cegi — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Lira — 10; 15; 17, 19; 21, Volga — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
6 DOI COLONEI: Unirea — 11; 16» 
18,15 ;20,30.
O EXPRESUL PARIS-MÜNCHEN S 
Flacăra (completare Tot mai sus) — 
10; 14; 16; 18; 20.
O FURTUNA DEASUPRA ASIEI: 
Vitan (completare Cel mai puternici 
din Europa) — 15; 17; 19; 21.
« ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Miorița (completare Intîlnire cu fru
mosul) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20.45, Pacea (completare YR cere 
decolare) — 16; 18; 20.
9 CAVALERII TEUTONI (ambele 
serii) : Munca — 10; 13; 16; 19.
® BOCCELUȚA : Moșilor (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 15,30; 
18; 20,30.
© AVENTURILE UNUI TINAR : Vii
torul — 10; 15,30; 18; 20,30.
© ULTIMA VACANȚĂ : Cosmos — 
15,45; 18; 20,15.
© DUMINICĂ LA NEW YORKI 
Rahova — 10,30; 15; 17; 19; 21.
O ȘOARECELE DIN AMERICA 
cinemascop : Progresul (completară 
Diavolii) — 15,30; 18; 20,15.

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
umedă, dar s-a răcit ușor în nordul 
țării. Cerul a fost mai mult acoperit 
și au căzut precipitații sub formă de 
ploaie în Banat și Transilvania și sub 
formă de ninsoare în nordul Moldo
vei și regiunea de munte. Vîntul a 
suflat din sectorul vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între zero grade la Tg. Neamț, 
Avrămeni, Cotnari, Suceava șl Dej și 
10 grade la Tr. Măgurele. în Cîmpia 
Dunării ceața a persistat. în Bucu
rești : Vremea a fost în general 
umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a atins 9 grade.

Timpul probabil pentru 31 decem
brie, 1 și 2 ianuarie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ninsoare. Vînt slab 
pînă la potrivit din nord-vest. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și 2 grade, tar 
maxirpele între minus 2 și 8 grade. 
Ceață locală. Tn București : Vreme 
în general umedă cu cer schimbător. 
Vor cădea ninsori slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit din nord-vest. Tem
peratura în scădere ușoară. Ceață di
mineața și seara.



Vietnamul de sud

F. N. E. a hotärlt o nouă

Acțiunile militare din cursul zilei de miercuri
HANOI 29 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat transmis de postul de 
radio „Eliberarea“ se arată că Co
mitetul Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud a hotărît să-și suspende o- 
perațiunile militare în perioada 
dintre 20 ianuarie, ora 0, și 23 ia
nuarie ora 24 (ora Indochinei) cînd 
se sărbătorește Anul Nou în Viet
nam.

★
SAIGON 29 (Agerpres). — Bom

bardierele americane de tipul 
„B-52“, anunță corespondentul la 
Saigon al agenției Associated Press, 
au bombardat în cursul zilei de 
miercuri, în mai multe rînduri, po
zițiile armatei de eliberare națio
nală din provincia Quang Chi.

în același timp agențiile de pre
să anunță că unități ale armatei de 
eliberare au atacat și distrus mai 
multe posturi guvernamentale din 
provincia Quang Ngai, aflată la 
nord-est de Saigon. Ele au pătruns 
în centrul raional Minh Long, unde 
au ocupat comandamentul militar, 
în ajutorul trupelor guvernamen
tale, comandamentul american a 
trimis nave ale flotei a 7-a și bom
bardiere. Corespondenții de presă 
semnalează lupte violente în delta 
fluviului Mekong, în provincia 
Vinh Long, precum și în provin
cia Long An, la circa 25 mile sud 
de Saigon.

Agenția Associated Press trans
mite că miercuri noaptea a fost a- 
runcată o grenadă într-o clădire 
din Saigon unde se aflau cazați mi
litari americani. Patru americani 
au fost răniți.

*
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a anunțat marți 
că a fost deschisă o anchetă în le
gătură cu activitatea profesorului 
de istorie Staughton Lynd de la 
universitatea din Yale, a lui Tho
mas Hayden, fondatorul organiza
ției „Studenții pentru o societate 
democratică“, și a istoricului Her
bert Aptheker, director al Institu
tului american pentru studii mar
xiste, care au părăsit Statele U- 
nite la 19 decembrie pentru a a- 
junge în R D. Vietnam. El a pre
cizat că pașapoartele eliberate ce
lor trei americani nu le autorizau 
o astfel de călătorie.

*
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Comitetul pentru o politică nu
cleară sănătoasă din S.U.A.

Turneul asiatic al lui Humphrey

Atmosferă
de nesiguranță la Tokio

TOKIO 29 (Agerpres).— După 
ce a dus tratative cu autorități ale 
guvernului japonez — printre 
care primul ministru Sato — 
vicepreședintele S.U.A., Humbert 
Humphrey, a plecat miercuri spre 
Filipine. înainte de plecare, el a 
făcut o declarație relevînd că 
printre problemele abordate în 
cursul scurtei sale vizite neoficiale 
a fost cea a Vietnamului. Potrivit 
agenției France Presse, Humphrey 
a cerut guvernului japonez să con
tribuie la aprovizionarea cu măr
furi de consum a zonelor sud-viet- 
nameze aflate sub controlul Sai- 
gonului. Primul ministru Sato a 
făcut unele promisiuni în acest 
sens. Convorbirile dintre demnita
rul american și autoritățile japo
neze au decurs într-o atmosferă 
de așteptare și nesiguranță. După 
cum remarcă agenția Reuter, 
„deși guvernul japonez a sprijinit 
războiul dus de americani în Viet
nam, sondajele au dovedit că pre
sa și opinia publică japoneză sînt 
în marea lor majoritate împotriva 
politicii S.U.A.“.

Sosirea
lui A. Harriman 
la Varșovia5

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., 
la 29 decembrie a sosit în Polonia 
Averell Harriman, ambasador spe
cial al S.U.A. El a avut convorbiri 
cu Adam Rapacki, ministrul aface
rilor externe al R. P. Polone. Din 
însărcinarea președintelui Johnson, 
A. Harriman a făcut cunoscut gu
vernului R. P. Polone — în calitate 
de membru în Comisia internațio
nală de supraveghere și control în 
Vietnam — poziția guvernului Sta
telor Unite în problema vietnameză.

(S.A.N.E.) a cerut Ministerului A- 
părării clarificări cu privire la 
știrile potrivit cărora unele trupe 
americane din Vietnamul de sud 
nu au primit ordinul de încetare a 
focului în zilele de 24 și 25 de
cembrie. Telegrama subliniază că 
„se ridică problema dacă există o 
coordonare între țelurile politice și 
cele militare americane“.

Declarație a M.A.E. 
al R. P. Chineze

PEKIN 29 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității o decla
rație în care sprijină recentele 
luări de poziție ale guvernului 
Cambodglei și ale prințului Noro
dom Sianuk în legătură cu poziția 
adoptată de oficialitățile S.U.A. 
față de Cambodgia. „China este 
vecina apropiată a Regatului Cam- 
bodgiei și semnatara acordurilor de 
la Geneva din 1954“, subliniază de
clarația. Guvernul și poporul chi
nez condamnă energic imperialis
mul american pentru amenințările 
de război pe care le proferează îm
potriva Regatului Cambodgiei și 
declară că vor sprijini poporul 
cambodgian.

Bombardamentele vor fi 
întrerupte două zile 
pe frontul Futzian

PEKIN 29 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că un pur
tător de cuvînt al Cartierului ge
neral al Armatei populare chineze 
de eliberare de pe frontul Futzian 
a declarat că pentru a da posibi
litatea compatrioților chinezi, ofi
țeri și soldați ai forțelor gomin- 
daniste de pe insulele Quemoy, 
Tatan, Erhtan și altele să petrea
că anul nou, artileria Armatei 
populare de eliberare de pe fron
tul Futzian va înceta bombarda
mentele în zilele de 31 decembrie 
și 1 ianuarie.

NEW YORK 29 (Agerpres). — în 
călătoria sa în Asia, vicepreședin
tele Humphrey ar putea aduce un 
serviciu „efortului militar din Viet- 
tam“ — scrie „New York Herald 
Tribune“, întărind astfel specula
țiile care au circulat la Washing
ton cu privire la scopurile reale 
ale turneului asiatic al vicepre
ședintelui Statelor Unite.

HAVANA. Comitetul de pregă
tire a primei conferințe a solida
rității popoarelor Asiei, Africii și 
Americii Latine ce va începe la 
3 ianuarie s-a întrunit marți la 
Havana în prima sa ședință. în 
cadrul aceleiași ședințe, O. Cien- 
fuegos, șeful delegației Cubei, a 
fost ales președintele Comitetului 
international de pregătire în locul 
lui Ben Barka, liderul marocan, 
care a fost răpit din Paris la 
29 octombrie 1965.

MOSCOVA. Agenția TASS a- 
nuntă că la invitația C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam și a guvernului R. D. Vietnam, 
în viitorul apropiat va pleca la 
Hanoi o delegație sovietică condu
să de Aleksandr Șelepin, membru 
al Prezidiului și secretar al G.C. al 
P.C.U.S.

WASHINGTON. Ministerul Co
merțului S.U.A. a anunțat că 
Statele Unite au suspendat expor
turile de petrol și de produse pe
trolifere spre Rhodesia. Cu 
toate acestea, s-a menționat că 
transporturile aflate în prezent 
în drum spre Rhodesia nu vor fi 
afectate ca și cele ce vor părăsi 
S.U.A. înainte de data de 4 ia
nuarie 1966.

CAIRO. La începutul săptămînii 
viitoare urmează să se întrunească 
la sediul Ligii arabe de la Cairo 
un comitet alcătuit din reprezen
tanții personali ai șefilor de state
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Președintele Mehrios 
despre problema Ciprului

ANKARA 29 (Agerpres). — Zia
rul turc „Milliyet“ a publicat un 
interviu al președintelui Ciprului, 
Makarios, acordat corespondentu
lui special al acestui ziar la Nico
sia. Makarios relevă că personal 
dorește „începerea unor discuții cu 
reprezentanții comunității ciprioți- 
lor turci fără participarea Turciei“. 
Fără a ignora guvernul turc, a 
precizat președintele Ciprului, noi 
considerăm că este o problemă de 
principiu de a nu recunoaște nici 
unei alte țări străine dreptul de a 
se amesteca în treburile interne 
ale statului cipriot“. Makarios a 
subliniat că „guvernul cipriot va 
invita pe ciprioții turci să ia parte 
la discutarea rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. și va încerca 
prin diverse mijloace pașnice să 
diminueze tensiunea din insulă“. 
După ce a afirmat că nu intențio
nează să proclame alipirea Cipru
lui la Grecia, Makarios a arătat 
că pentru moment nu va face o 
nouă vizită la Atena. „Actualele 
condiții, a adăugat președintele 
Ciprului,, fac posibilă adoptarea de 
măsuri practice menite să îmbună

Argentina

Muncitorii 

au ocupat o rafinărie 

in orașul Tucuman

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). 
— Muncitorii care lucrează în in
dustria zahărului din orașul Tucu
man au ocupat marea rafinărie de 
zahăr „Amalia“ și au blocat cu 
camioane și tractoare toate căile de 
acces spre această întreprindere. 
Ei cer să le fie plătite salariile 
restante pe mai multe luni și pro
testează împotriva închiderii fa
bricii de către patroni. Pe barica
dele ridicate în fața porților rafi
năriei muncitorii au pus o mare 
pancartă pe care au scris : „Ne 
este foame“.

arabe. Scopul acestei reuniuni, 
menționează agenția France Presse, 
este studierea modului în care au 
fost aplicate rezoluțiile adoptate la 
cea de-a treia conferință arabă din 
noiembrie 1965.

ATENA : Filmul „Pădurea 
spînzuraților" prezentat 

publicului
ATENA. După încheierea săp

tămînii filmului românesc, fil
mul „Pădurea spînzuraților“ a 
început să fie prezentat marelui 
public. Filmul rulează la cine
matograful „Esperos“ cu sala 
plină pînă la refuz. Presa grea
că continuă să publice cronici 
elogioase la adresa filmului. Zia
rul „Kathimerini“ scrie că „fii-, 
mul este o operă perfectă, pu
ternică și umană".

BONN. Un nou proces împotriva 
unor criminali de război a început 
la tribunalul din Luneburg din 
Germania occidentală. Acuzații sînt 
foștii SS-iști, Paul Degenhardt, 
Kurt Jericho și Otto Loebel, care 
au participat la deportarea a zeci 
de mii de evrei în lagărul de ex
terminare de la Treblinka și au e- 
xecutat personal un număr de de
ținuți.

tățească climatul între cele două 
comunități ale insulei“.

în încheiere președintele Maka
rios a arătat că guvernul cipriot 
dorește ca ciprioții turci, care 
și-au părăsit căminele lor, să se 
reîntoarcă din nou la locurile lor 
unde dreptul la muncă le va fi a- 
sigurat.

CONFERINȚA
INTERNAȚIONALĂ

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei și-a început 
lucrările cea de-a XV-a sesiune a 
Conferinței internaționale „Pug- 
wash“ la care participă circa 100 
de oameni de știință din 32 de țări.

în cuvîntul de deschidere, împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie I, și-a 
exprimat satisfacția că această în
trunire are loc pentru prima oară 
pe teritoriul unei țări africane.

Buenos Aires : O demonstrație a surorilor medicale este oprită de poli
țiști cu bastoane. Ulterior, întregul personal spitalicesc, precum și alte 
categorii de salariați municipali, în total aproape 40 000 de oameni, au 

declarat grevă

Intitulat „Apele în creștere", dese
nul caricaturistului Dowling de la 
„New York Herald Tribune" înfăți
șează situația orașului New York, 
amenințat de sporirea impozitelor 
și taxelor comunale. „Remediul" este 
recomandat de o serie de experți 
pentru a se face față crizei finan

ciare a municipalității

Deși limitai» șl 
comportînd multe 
fisuri, sanc|lunlle 
economice Împo
triva guvernului 
rasist al Iul Ian 
Smith Încep sä se 
facă simțite. La 
Salisbury benzina 
a fost raționaliza
tă în urma embar
goului petrolier 
declarat împotriva 
Rhodesiei. Proprie
tarii și conducăto
rii de automobile 
fac coadă pentru 
a objine bonuri 
de benzină...

SESIUNEA ADUNĂRII 
POPULARE 
A R. P. ALBANIA

TIRANA 29 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția A.T.A., la 28 
decembrie s-a încheiat cea de-a 
8-a sesiune a Adunării Populare 
a R.P. Albania. Adunarea a adop
tat proiectul de lege cu privire la 
înființarea Ministerului Silvicul
turii și Economiei Apelor și a Mi
nisterului Comerțului Exterior. La 
propunerea lui Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Albania, sesiunea a apro
bat numirea lui Adil Ciarciani ca 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasil Kati a fost numit 
ministru al comerțului exterior. 
Adunarea a aprobat unele modifi
cări la legea cu privire la Codul 
muncii și la legea cu privire la 
asigurările sociale și decretele 
emise de Prezidiul Adunării Popu
lare.

LONDRA. Ninsori abundente și 
temperaturi scăzute sînt semnalate 
în numeroase țări din Europa oc
cidentală. Zăpezile și gheața în
greunează mult circulația rutieră 
din Marea Britanie, unde, în ul
timele cîteva zile, 55 de persoa
ne și-au pierdut viața de pe urma 
unor accidente rutiere. Circulația 
rutieră este perturbată din ace
leași cauze și în Belgia, unde sute 
de case rămîn inundate de apele 
revărsate. Ninsori abundente s-au 
produs și în nordul Suediei și 
sudul Norvegiei. în restul țărilor 
Europei occidentale și centrale, 
timpul se menține frumos, dar 
rece. Doar pe coasta meditera
neană a Spaniei, soarele își re
varsă generos razele, dînd impre
sia că a sosit primăvara. La Pa
lermo, In Sicilia, de altfel, termo
metrul a atins 26 de grade.

ANKARA. Adunarea Națională 
a Turciei a respins marți seara 
cu 213 voturi (față de 165) o mo
țiune a deputaților Partidului re
publican al poporului privind 
publicarea mesajului adresat de

PARIS. Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la nașterea cinematogra
fiei, cinemateca franceză a adus un omagiu lui Louis Lumière, care, în 1895 
în subsolul marii cafenele de pe bulevardul D,es Capucines, a prezentat 
primul film din istoria cinematografiei. Regizorul Jean Luc Godard a pre
zentat o retrospectivă a operei lui Louis Lumière printre care cîteva din 
filmele realizate între anii 1895 și 1905. Documentele au fost culese de 
Henri Langlois, directorul cinematecii franceze, care dispune de 50 000 de 
filme. La Muzeul cinematografiei situat în palatul „Chaillot” din Paris a 
fost inaugurată cu același prilej expoziția despre originile și dezvoltarea 
cinematografiei mondiale începînd din 1895 pînă astăzi.

lucrările
Scupșcinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — La 
29 decembrie, Vecea Federală și 
Vecea pentru problemele economi
ce ale Skupșcinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia au adoptat o serie de 
legi economice prin care se regle
mentează politica în domeniul cre
ditelor și investițiilor în anul 1966. 
Pentru creditarea dezvoltării eco
nomice a republicilor și regiunilor 
insuficient dezvoltate, din fondurile 
federale se alocă 126 miliarde di
nari. A fost adoptată, de aseme
nea, legea cu privire la bugetul 
federal pe 1966, care se ridică la 
867,7 miliarde dinari. Cu aceasta, 
lucrările celor două Camere ale 
Skupșcinei federale au luat sfîrșit.

CALEIDOSCOP
ITALIAN

Se naște un 
super-gigant

Lovitură de teatru în lumea 
marii.'iridustrii și a finanțelor din 
Italia,- despre care ziarul „Paese 
Sera' scrie că a provocat un ade
vărat cutremur. La bursa din Mi
lano acțiunile și-au urcat verti
ginos cursul, mai ales cînd zvo
nurile care circulau cu insistență 
în ultimele zile au început să se 
confirme. Despre ce este vorba ? 
Marile grupuri industriale „Edi
son" și „Montecatini' au hotărît 
să fuzioneze, creînd astfel cea 
mai vastă concentrare industrială 
pe care a cunoscut-o Italia. Este 
pe cale deci să se nască un su- 
per-gigant al chimiei. Acționarii 
celor două grupuri își unesc ca
pitalurile, oamenii, uzinele, dînd 
viață unui complex financiar fă
ră precedent, depășind chiar și 
grupul olandez „Unilever* care se 
află în fruntea clasamentului 
trusturilor din sfera de activi
tate a Pieței comune.

Cîteva cifre sînt concludente 
pentru noul trust. El va dispune 
de un capital de 632 miliarde de 
lire („Edison* aduce în acest ma
riaj o zestre de 375 miliarde, iar 
„Montecatini* — 257 miliarde). 
Noua societate va controla două 
treimi din sectorul chimic al Ita
liei, deținînd astfel în acest dome
niu de activitate o netă poziție 
monopolistă. De reținut că ves
tea noii fuzionări vine la numai 
cîteva luni după ce s-a anunțat 
înghițirea „Societății adriatice de 
electricitate' (Sade) de către 
„Montecatini*. Procesul de con
centrare a capitalurilor face ast
fel noi pași în Italia.

în vreme ce oamenii politici și 
preBa de dreapta prezintă fuzio
narea dintre „Edison" și „Monte
catini' ca o operație „firească*, 
cercurile progresiste văd în naș
terea noului gigant al chimiei un 
pericol și un subiect de îngrijorare. 
In ce constă acest pericol ? în 
primul rînd prin constituirea unei 
asemenea corporații uriașe, în 
măsură să acumuleze suficien
te rezerve pentru autofinanțare, 
se anulează posibilitățile guver
nului de a folosi calea creditelor 
pentru influențarea economiei

președintele S.U.A., Johnson, la 5 
iunie 1964 fostului ministru Ismet 
Inönü, privitor la criza cipriotă, 
într-o declarație făcută în fața 
grupului parlamentar al Partidu
lui dreptății, înainte de punerea 
la vot a moțiunii, primul ministru 
Suleyman Demirel a declarat că 
publicarea acestui mesaj ar 
„declanșa în țară ostilitatea față 
de S.U.A.*.

WASHINGTON. Ministrul Mun
cii al S.U.A., Willard Wirtz, a in
tervenit personal în încercările de 
a se pune capăt grevei unui nu
măr de 4 200 muncitori de la fa
brica de armament aparținînd so
cietății „Mathieson Chemical 
Company' din Alton (Illinois) ca
re a intrat miercuri în cea de-a 
29-a zi. După cum relatează a- 
genția Reuter, guvernul american 
a hotărît să intervină, deoarece a- 
ceastă fabrică este sigura produ
cătoare a unui anumit tip de mu
niții folosit de forțele S.U.A. în 
Vietnamul de sud.

CONFERINȚA 
MUNCITORILOR DIN 
ÎNTREAGA GERMANIE

BERLIN 29 (Agerpres). — La 29 
decembrie s-a deschis la Leipzig 
cea de-a 22-a Conferință a munci
torilor din întreaga Germanie. La 
lucrările ei iau parte peste 900 de 
muncitori, membri ai sindicatelor 
din Germania occidentală, din Ber
linul occidental, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din R.F.G. și 400 
de reprezentanți ai oamenilor mun
cii din R. D. Germană. La invita
ția Comitetului permanent al con
ferinței, la conferință participă o 
delegație a C.C. al P.S.U.G., condu
să de Herbert Warnke, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Uniunii sindicatelor 
libere germane, precum și repre
zentanți din partea P. C. din Ger
mania.

naționale. Se consideră apoi că 
dîndu-și avizul pentru înființarea 
unui mare monopol chimic guver
nul ar compromite posibilitatea 
funcționării unei mari întreprin
deri publice care acționează în 
același sector. După cum scriu 
ziarele mai cu seamă întreprin
derea petrolieră de stat E.N.I. 
este preocupată, deoarece vede 
pusă în pericol activitatea socie
tății ANIC pe care o controlează 
și care își desfășoară activitatea 
în același sector (chimie și pe
trol).

Intr-un comunicat dat publici
tății, conducerea P.C.I. ia atitu
dine împotriva fuzionării dintre 
„Edison" și „Montecatini* pe care 
o califică drept un act cu grave 
consecințe în viața socială a 
țării. Influența acestui gigant 
monopolist, se arată în co
municat, în sectoarele decisive 
ale economiei naționale, va con
stitui un nou obstacol pentru so
luționarea problemelor de fond 
ale țării.

La rîndul său, Confederația Ge
nerală a Muncii, principala cen
trală sindicală din Italia, a luat 
atitudine hotărîtă împotriva nou
lui gigant al chimiei, arătînd că 
el constituie un pericol pentru 
interesele oamenilor muncii.

Parlamentarii partidelor de 
stînga se pregătesc pentru o a- 
propiată dezbatere în Camera 
Deputaților asupra problemei res
pective.

După demisia

lui Fântâni
Demisia ministrului de externe 

Amintore Fanfani constituie su
biectul multor editoriale și co
mentarii în presa italiană de 
miercuri. Ziarele scriu că demisia 
este consecința divergențelor 
ivite în ultima vreme între Fan
fani, care îndeplinește, după cum 
se știe, funcția de președinte al 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., și primul ministru Aldo 
Moro, cu privire la anumite as
pecte ale politicii externe a Ita
liei, îndeosebi în ce privește ati
tudinea față de situația din Asia 
de sud-est.

Aceste divergențe s-au mani
festat încă de acum cîteva săp- 
tămîni cu prilejul interviului acor
dat de ministrul demisionar săp- 
tămînalului „l'Espresso". în ca
drul acestui interviu, Fanfani re
comandase o schimbare a atitu
dinii delegației italiene, potrivni
ce recunoașterii drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U. 
Divergențele au apărut din nou, 
și în mod și mai pregnant, după 
ce fostul primar al Florenței, 
Giorgio La Pira, unul dintre prie
tenii politici ai lui Fanfani, a fă
cut o călătorie în R. D. Vietnam.

Primind scrisoarea de demisie 
a lui Fanfani, primul ministru a 
refuzat s-o accepte și l-a invitat 
să nu ia o hotărîre definitivă 
înainte de a avea o întrevedere 
cu el. Ziarele scriu că Fanfani 
și-a menținut totuși demisia, a- 
mintind că hotărîrea sa este „ire
vocabilă";

în cercurile politice italiene se 
exprimă părerea că retragerea 
din guvern a lui Fanfani, lider al 
aripei de stînga a partidului de- 
mocrat-creștin, ar putea deschide 
o perioadă de incertitudine în ce 
privește stabilitatea guvernului 
de centru stînga.

In cercurile de la O.N.U. se sub
liniază că demisia lui Fanfani din 
funcția de ministru de externe al 
Italiei nu va afecta funcțiile sale 
de președinte al Adunării Gene 
rale a O.N.U.
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