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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia

Inslalafia de încălzire a aerului de la furnalul de 700 mc al Combinatului siderurgic Reși/a. 
foto : AGERPRES

TRU II B
La Pitești

Deasupra intrării Casei tine
retului din Pitești, meșteșugi
te artistic — 5 cuvinte : „18
mti — vîrsta de aur". Pe sub 
arcada lor, îmbujorați și feri
ciți, au trecut 270 de tineri 
muncitori și muncitoare, stu- 
denți și studente. In sala de 
festivități, împodobită cu ghir
lande, drapele și lozinci, Co
mitetul orășenesc U.T.M. a or
ganizat o frumoasă sărbătoa
re. In cuvinte calde, tovarășul 
Popescu 
comitetului 
lui popular 
Negoiescu 
comitetului 
le-au vorbit despre drepturile 
și îndatoririle lor de tineri ce
tățeni ai patriei, le-au urat 
noi succese în muncă și în 
viață. In acordurile Imnului 
de Stat al Republicii, a urmat 
înmînarea felicitărilor.

In cuvinte de mulțumire, ti
nerii Zamfir Ion, Marinescu 
Nicolae și Lambreanu Ioana 
au exprimat gîndurile, dorința 
tuturor celor 270 de tineri, de 
a munci și pe viitor cu aceeaș 
dragoste și dăruire pentru a 
deveni cetățeni demni ai pa
triei noastre socialiste. Să lu
creze numai țesături frumoase 
și trainice, să-și depășească în 
fiecare zi planul de producție, 
să termine școala medie sera
lă, să obțină cele mai bune 
calificative la examene — iată 
doar cîteva din năzuințele și

La I. M. F. Tg Mureș

În aula Institutului de medi
cină și farmacie din Tg. 
Mureș a avut loc sîmbătă 

după-amiază adunarea festivă în 
cinstea studenților care în acest 
an au împlinit 18 ani. Tovarășul 
Francisc Tallian, secretar al comi
tetului U.T.M. de la I.M.F. a des
chis adunarea, a dat cuvîntul tov. 
Andrei Wilhelm, membru în Co
mitetul executiv al sfatului popu
lar orășenesc Tg. Mureș, care a

vorbit despre drepturile și înda
toririle cetățenilor R.P.R. Tovară
șul Aron Erdos, secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M., a înmî- 
nat apoi celor peste 90 de tineri stu- 
denți de 18 ani felicitările cu pri
lejul majoratului. Tinerii de 18 ani 
au fost felicitați și de tov. Gheor- 
ghe Puskas, prorector al I.M.F. și 
de Constantin Brașoveanu, membru 
al comitetului de partid al insti
tutului. Festivitatea s-a încheiat 
cu un program artistic.

ȘTEFAN NECANIȚCHI
Florian, secretarul 

executiv al sfatu- 
orășenesc, și tov. 

Minei, secretarul 
orășenesc U.T.M.,

AURELIA POPESCU
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• BAIA MARE. Ieri, în jurul orei 11 mai multe săli de spec
tacole din Baia Mare deveniseră neîncăpătoare. Conferința inti
tulată „Republica Populară Romînă, patria noastră socialistă", 
ținută de prof. univ. Tănase Filip în sala de spectacole a cine
matografului Popular a fost audiată de peste 600 de oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici din oraș, iar alți peste 300 de băimă- 
reni au audiat aceeași conferință în sala de spectacole a clubu
lui tineretului. După conferință pe scena cinematografului Popu
lar, corul unificat al căminului cultural Valea Borcutului și Trus
tului regional de construcții Maramureș și corul Institutului pe
dagogic au interpretat un program de cîntece. De mult succes 
s-a bucurat programul închinat Republicii de către brigada artis
tică de agitație a Trustului minier Baia Mare. Formația de dan
suri a Institutului pedagogic de 3 ani a prezentat dansuri arde
lenești și oșenești, iar în încheiere, fanfara unită a orașului Baia 
Mare a interpretat cîntecele „Patrie liberă" și un potpuriu romî
nesc intitulat „Zi de sărbătoare". In sala de spectacole a Tea
trului de Stat din Baia Mare, ansamblul de cîntece și dansuri a 
prezentat spectacolul „Joc și cîntec romînesc". In cinstea celei 
de a XVI-a aniversări a Republicii, Casa de cultură a sindicatelor 
a organizat un concurs gen „Cine știe, cîștigă" dotat cu premii 
pe tema „Regiunea Maramureș — în plină dezvoltare economică 
și social-culturală, în anii regimului democrat-popular". Pârtiei- 
panții la concurs au fost elevi ai școlilor medii nr. 1 și 3. In răs
punsurile lor, concurența au vorbit despre noile obiective indus
triale. Pe scenele căminelor culturale din satele aparținătoare 0- 
rașului regional Baia Mare a fost, de asemenea, audiată confe
rința „R.P.R. — patria noastră socialistă". Formațiile cultural- 
artistice ale căminelor culturale au prezentat bogate programe 
închinate Republicii, vieții noi și fericite. La toate aceste ma
nifestări au participat peste 2; 000 de muncitori, țărani colecti
viști și intelectuali.

• CLUJ. In cinstea aniversării Republicii, la Casa de cultură 
a studenților din Cluj, sîmbătă, au avut loc mai multe mani
festări cultural-artistice : o audiție muzicală care a cuprins cîn
tece închinate partidului și patriei, simpozionul „Republica Popu
lară Romînă — succesele ei economice, științifice și culturale".

In încheierea acestor manifestări, a rulat filmul artistic romî
nesc „Alarmă în munți".

• TIMIȘOARA. Duminică dimineața, la clubul C.F.R. „16 Fe
bruarie 1933" din Timișoara a avut Ioc o manifestare consacrată 
zilei de 30 Decembrie. Vorbind despre cea de a XVI-a aniversare 
a proclamării R.P.R., tov. Gheorghe Oprea, președintele Con
siliului local al sindicatelor Timișoara, a făcut totodată bilanțul 
principalelor realizări din regiunea Banat. In încheiere, artiștii 
Teatrului de Stat din Timișoara și artiști amatori de la Fabrica 
„Banatul", „Electromotor", I.T.T., 1 Iunie, Poligrafie etc. au
prezentat montajul literar-muzical-coregrafic „Te slăvim, Repu
blică măreață". La această manifestare au luat parte peste 600 
de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile timișo
rene.

e ani de zile, bi
lanțurile tradițio
nale ale aniversă
rilor noastre sînt 
prilej de poezie : 
o poezie bărbă
tească, lucidă,

calmă și plină de încredere în 
destinul patriei, aflat pentru 
prima dată în decursul zbuciu
matei noastre istorii în mîini- 
le acelor care prin munca, in
teligența, talentul și elanul lor 
constructiv au făurit Romînia 
luminoasă, Romînia socialistă 
de astăzi.

Sînt în istoria 
popoarelor pe
rioade lungi în 
care timpul pa
re să se aștear
nă ca o cenușă 
asupra vieților, 
asupra aspira
țiilor, în care 
nădejdile par 
fără viitor, în 
care nedrepta
tea și minciu
na triumfă, dar 
totdeauna sub 
valul acesta, 
lent în aparen
ță, mocnesc furtunile viitoare, 
momentele acelea unice în care 
popoarele, luîndu-și soarta în 
propriile mîini, schimbă cursul 
istoriei, măturînd din calea lor 
toate obstacolele, momentele 
care scot la iveală tot ce e 
mai bun în om, mai nobil, mai 
avîntat, mai pur.

Și, deși e iarnă și într-o zl 
ca aceasta, cu ninsori și frig, 
ultimul vlăstar al unei dinas
tii corupte și străine de tot ce 
este acest popor, a plecat să-și 
continue cariera de negustor 
în altă parte — gîndul se în
toarce spre acel moment unic 
al istoriei noastre, fierbintea' 
noapte de 23 August 1944 în 
care erau înscrise, ca arborele 
în sămînța lui, toate victoriile 
noastre viitoare, făurirea unei 
patrii libere, fericite și respec
tate.

Nu de mult, aflîndu-mă la 
Sinaia, am răsfoit într-o doa
ră Ia început și multe ceasuri 
la rînd, după aceea, o colecție 
de fotografii: nu erau strălu
cite, nu se datorau unor pro
fesioniști conștiincioși, erau 
lucrări de „amator", iar

matorii" erau membrii fostei 
(ce plăcut sună acest cuvînt!) 
familii regale : Manevre rega
le în Dobrogea... Soldați tru
diți, frînți, în uniforme răpă
noase, cu ochi sleiți; ofițeri 
superiori împopoțonați ca niș
te călăreți de circ, felurite al
tețe... Peisagii, alese parcă cu 
o ciudată plăcere sadică : bor- 
dee, copii paludici ai căror 
ochi mari ascundeau parcă un 
imens și mut reproș, iar bor- 
dee, drumuri desfundate, sau 
mai bine zis simulacre de dru
muri. Și, în același timp, o în-

Sentimentul
PATCHEI

de Titus Popovici

treagă istorie de afaceri ve
roase, de vindere la mezat 
a țării, de panamale, de aman
te și de protejați, de oprimare 
a tuturor năzuințelor cinstite, 
de nesfîrșită mizerie a celor 
care prin munca lor produ
ceau totul în țara în care erau 
la modă frazele sforăitoare 
despre „Pathie" și „Datohie", 
pompoasele „acțiuni cultura
le", în timp ce intelectualii cei 
mai de valoare, celebrii cerșe
tori în haine negre, sfîrșeau 
prematur pe paturi de spital; 
în timp ce satul romînesc lîn-

cezea în înapoiere materială 
și culturală ; în timp ce gloan
țele zburau cu dărnicie în 
piepturile celor care nu mai 
puteau și nu mai voiau să su
porte povara curbelor de sa
crificiu ; în timp ce porțile 
blindate ale celulelor se închi
deau în urma celor mai buni 
fii ai poporului; în timp ce 
hoții și tîlharii erau copleșiți 
de onoruri; în timp ce „ma
iestățile lor“ nu neglijau ni
mic, de la mita luată discret 
Ia partidele monstre de poker, 
pînă la exploatarea bordeluri

lor, ca să-și ro
tunjească por
ția 
din 
rii.

E 
apăsătoare, de
desubtul căreia 
poporul a scris 
apăsat „Sfîr- 
șit“, acum 16 
ani. Și pentru 
totdeauna.

E ciudat cum 
uneori întîm- 
plări recente 
pot să ne pară 

mai îndepărtate decît cele de 
acum cîteva secole ; sîntem a- 
proape de Ștefan cel Mare, de 
lupta lui eroică, de pura ar
dere patriotică a lui Bălcescu, 
de tragedia lui Avram Iancu 
— și ne par străine, aproape 
neverosimile personagiile far
sei Hohenzollern — Siegma- 
ringen, văzute, de unii, în car
ne și oase. Aceasta, pentru că 
înfăptuind și conducînd revo
luția socialistă, partidul a înno
dat, făcîndu-le să trăiască vii

de pradă 
avutul ță-

o poveste

(Continuare în pag. a 111-a)
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...la îndeplinirea In timp și In bune condilil a sarcinilor de pian —Ia obținerea unor recolte cit mai bogate
...la acțiuni de muncă patriotică, 

foto: I. CUCU

CSC niCfl-1965.
— renorfyj d/n reportaj e/e dnu/ui — ’

asăzlcă, iată-ne iarăși în 
pragul unui an nou !

Cît a trecut de la revelio
nul lui 1963 ? Parcă nici o 
săptămînă, parcă nici o 
lună... Și totuși, stînd să pri
vim înapoi, cîte bucurii și 

cîte succese nu ne-a adus și acest an ! La 
îndemnul și sub conducerea partidului, 
generația cea mai tînără a țării a fost 
prezentă pe toate șantierele, a lucrat, 
alături de vîrstnici — în uzine, pe ogoare, 
în instituții — aducînd peste tot entu
ziasmul și optimismul firesc.

Stau scrise în paginile ziarelor, ca în
tr-o amplă cronică a anului, sute și mii 
de fapte care vorbesc despre succesele 
obținute de poporul nostru în anul care 
acum se încheie. 

Deschidem primul număr al ziarelor 
din 1963. Iată, în fruntea paginii întîi o 
urare scumpă nouă, tuturor : la 1 ianua
rie. tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

a urat „tinerilor și tinerelor din uzine și 
de .pe ogoare să-și consacre tot entuzias
mul și elanul lor pentru a aduce din plin 
contribuția la avîntul economiei so
cialiste ; tineretului studios — să mun
cească cu sirguință pentru a-și însuși te
zaurul de cunoștințe pe care i le pune 
la îndemînă școala, pentru a fi cit mai 
de folos patriei".

Munca și învățătura. Acestea au fost 
coordonatele principale ale activității ti
neretului în anul 1963.

Cuvîntul partidului 
devine faptă

Revedem numerele obișnuite ale zia
relor cu sentimentul cu care am citi 
versurile unui capitol de poem închinat 
de către milioane de oameni patriei 
noastre.

Odată cu veștile despre primele suc

cese, publicate în primele zile ale Iul 
1963, ziarele aduc vestea că în toate în
treprinderile din țară, mii și mii de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, cadre de 
conducere ale industriei noastre au parti
cipat in prima lună a anului la o amplă 
dezbatere privind mai buna organizare 
a muncii, în vederea îndeplinirii la timp 
și în bune condițiuni a sarcinilor în
credințate de partid. Firesc, obișnuit și 
totuși demn de subliniat : ca unul singur, 
sutele de mii de oameni ai muncii din 
industrie s-au angajat în fața partidului 
să îndeplinească toate îndatoririle care 
le-au revenit; să muncească în așa fel 
îneît toate produsele care ies din mina 
lor să fie de cea mai bună calitate. Re
vedem rîndurile febrile ale reportajelor 
de la aceste dezbateri și ne oprim asupra 
caracterului foarte concret al angaja
mentelor pe care și le-au luat cu această 
ocazie oamenii muncii. Constructorii de 
tractoare din Brașov promiteau să 

trimită agriculturii un nou tip de trac
tor, mult perfecționat, constructorii de 
strunguri din Arad se angajau să reali
zeze mașini-unelte de cea mai bună ca
litate, constructorii locomotivelor Diesel- 
electrice, muncitorii de la „Electropu- 
tere"-Craiova promiteau să-și îndepli
nească sarcinile, să trimită pe căile fe
rate ale țării mașini de înalte perfor
manțe tehnice... Erau angajamentele a- 
cestea asemenea unui desen schițat cu 
creionul, pe pînza albă pe care avea să 
se facă, cu migală și energie, broderia 
adevărată. Fiindcă, iată, la distanță de 
nici 12 luni, alte știri, venite din aceleași 
locuri. Citim în aceste reportaje că de
senul acela, abia în stare de schiță în 
ianuarie, e definitivat acum și că opera 
mîinilor și a minților miilor de munci
tori și specialiști poate fi admirată. 
Uzine și fabrici, colective de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și-au amintit, rînd pe 
rînd, în aceste zile, înfăptuirea angaja
mentelor luate.

Constructorii de utilaj chimic și petro
lier, muncitorii de la „Vulcan", con
structorii navali constănțeni, muncitorii 
din ramura chimiei organice sau con
structorii de mașini agricole de la „Se
mănătoarea" raportează că și-au îndepli
nit angajamentele înainte de timpul 
stabilit. Succese deosebite a obținut în 
anul 1963 industria noastră constructoare 
de mașini. Cel de al 15.000-lea strung 
romînesc a fost construit în anul 1963 ; 
metalurgiștii reșițeni livraseră pînă la 5 

septembrie cel de al 100-lea motor pen
tru locomotivele Diesel-electrice ; tot în 
acest an s-a construit și s-a livrat cel 
de al 10-lea cargou romînesc de 4 500 
tone ; s-a executat prototipul instalației 
de foraj pentru adîncimi de 6000 m. ale 
cărei performanțe sînt la nivelul celor 
mai bune produse similare fabricate pe 
plan mondial. In 1963 au intrat în func
țiune 14 unități noi în cadrul combina
telor cu profil complex de industriali
zare a lemnului; producția de plăci 
fibrolemnoase a crescut în 1963 de 3 ori 
față de 1962. Noul tip de autocamion fa
bricat la Uzinele „Steagul roșu“-Brașov 
și-a verificat practic calitățile superioare 
în acest an. Noul tip de tractor, — Uni
versal 650 —, mașină modernă, cu ca
racteristici superioare, a intrat — tot în 
1963 -— în obișnuitul zilelor de muncă pe 
ogoare, a trecut și granițele țărif popu- 
larizînd priceperea muncitorilor noștri.

„Rezultatele îmbucurătoare pe care 
poporul nostru le obține an de an, se 
spune în Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 1963 și 
cu privire la planul de stat pe anul 1964, 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer la Sesiunea Marii Adunări Na
ționale, se datoresc muncii însuflețite și 
susținute desfășurate sub conducerea 
părtidului, pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de al III-lca Congres al 
P.M.R. pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului".

Ce a stat, deci, între aceste două O

luri de știri — una : știrea-angajament 
și alta : anunțul îndeplinirii lui ? Firesc, 
zile de muncă, de căutări, zile de între
cere, de dragoste pentru uzina în 
care lucrezi, pentru produsele la 
care muncești... Deschidem la întîm- 
plare colecția și cităm din reportajul 
„Biografia romantică a tractorului romî
nesc", apărut în luna iunie în „Scînteia 
tineretului" : „Trecerea la noul tip de 
tractor a impus colectivului uzinei „Trac
torul" o riguroasă reorganizare tehnică 
după principiile cele mai avansate : me
canizare și automatizare. Spiritul crea
tor care domnește în această uzină — 
citim în acelaș reportaj — se vede și 
din aceea că între 1949 — 1963 s-au făcut 
peste 8 000 de inovații (peste 58.000.000 
Ici economii antecalculate)". Faptul e 
doar unul dintre multele exemple pe 
care le găsim notate în paginile ziarelor 
din 1963. Aceeași dragoste de muncă, 
același spirit creator l-au dovedit, de 
pildă, de-a lungul întregului an con
structorii unui alt oraș, muncitorii gălă- 
țeni. La 25 decembrie ziarele scriau că 
pînă la acea dată 55 de întreprinderi din 
regiunea Galați și-au îndeplinit sarcinile 
anuale. Un reportaj, publicat la 19 iunie, 
prevestește acest succes : aci s-a desfă
șurat în anul 1963 o amplă acțiune de ri-

EUGEN FLORESCU
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upă cum s-a mai 
anunțat, recent s-a 
întors dintr-o lun
gă călătorie pe în
tinsul apelor nava 
„București". Por
nind la 11 august

din portul Constanța în direc
ția vest, spre Cuba, și de aici 
spre R.P. Chineză nava „Bucu
rești" s-a înapoiat în patrie 
venind din direcție opusă după 
4 luni și jumătate de voiaj. 
Puternicul cargou de 10 000 
tone a traversat în acest timp 
apele a trei oceane (Atlantic, 
Pacific și Indian) și a 8 mări 
(Mediterana, Caraibilor, Marea 
Chinei de est, Marea Galbenă, 
Marea Chinei de sud, Marea 
Arabiei, Marea Roșie și Marea 
Neagră) și a efectuat astfel în
conjurul globului pămîntesc 
fiind cea dinții navă comer
cială romînească care realizea
ză acest lucru. Drumul par
curs — 49 444 km — întrece cu 
peste 9 000 de kilometri lungi
mea ecuatorului.

Să desprindem din filmul a- 
cestui voiaj, citeva secvențe:

Mediterana a rămas în ur
mă. Atlanticul se așterne do
mol la „picioarele" navei. Este 
23 August. Cei 50 de membri 
ai echipajului — aflați la sute 
de kilometri de țară, sărbăto
resc cu entuziasm ziua 
rării patriei. Timp de 
ore, prin intermediul 
de radio, sînt prezenți 
monstrația oamenilor 
din Capitală. La bordul navei 
are loc o adunare festivă, ur
mată de un bogat program ar
tistic și de tradiționalele jocuri 
marinărești. Spre seară ecoul 
sărbătorii de pe navă ajunge 
pină departe în patrie. Printre 
radiogramele recepționate în 
acea zi de stația de radio- 
coastă din Constanța, din par
tea navelor romînești aflate în 
larg, una era semnată de ma
rinarii de pe „București": „Ne 
angajăm să îndeplinim cu suc
ces misiunea încredințată".

La panoul de onoare

sePrima parte a voiajului 
apropie de sfirșit. Pină la San
tiago de Cuba, primul port de 
staționare, nu mai e mult. Se 
și fac de altfel pregătirile la 
mașini, la punte, se verifică 
ancorele. Intîlnirea cu uscatul, 
fie chiar numai de citeva zile, 
este așteptată cu nerăbdare.. 
Dar tocmai in aceste momente 
de la tribord parvine o veste 
neplăcută. Defecțiune la vin
ciul de ancoră.

Din țară, conducerea 
D.R.N.C aprobă efectuarea re
parației intr-un șantier. Echi
pajul, pregătit să treacă peste 
încercări mai grele, nu alege 
insă această cale ușoară. Me
canicii sint hotăriți să asigure 
respectarea întocmai a gra
ficului de navigație, să evite 
staționările și cheltuielile ne
prevăzute. Remedirea se va 
face cu mijloacele existente la 
bord. Șeful mecanic, Arghires- 
cu Nicolae, cheamă pe cei mai 
pricepuți oameni. Ofițerul me
canic III, Duță Nicolae, maiș
trii Nașeb Alexandru și Du
mitru Petre, strungarul Urum 
Dumitru și ajutorul mecanic 
Lazăr Ștefan, ajutați și de alți

membri ai echipajului, au lu
crat patru zile fără întrerupe
re, cu toată priceperea și vo
ința. Vasul a intrat la timp in 
port.

A doua zi, chipurile meca
nicilor se și aflau la panoul de 
onoare al navei. Ofițerul II, 
Moise Nicolae, își făcuse intre 
timp și datoria de fotograf a- 
mator.

Printre prieteni
Santiago de Cuba, Havana, 

Bucheron — Pierre, Cienfue- 
gos... In fiecare din cele 4 por
turi ale Cubei unde a poposit 
nava „București" marinarilor 
romini li s-a făcut o pri
mire deosebit de călduroasă, 

cit a 
ei au

In puținele zile 
durat descărcarea, 
fost oaspeții muncitorilor de la 
Fabrica de zahăr „Pepito Tey" 
și ai altor întreprinderi din 
cele 4 orașe. Li s-au pus la dis
poziție mașini pentru vizitarea 
Havanei, a unor importante 
obiective culturale și turistice. 
Au fost, de asemenea, invitați 
la numeroase spectacole, iar 
un grup de artiști ai Casei de 
cultură din Cienfuegos au 
prezentat cintece populare 
chiar la bordul navei.

...Animație pe punte. „Bucu
rești" primește vizita unui nu
meros grup de pionieri și șco
lari cubanezi. Ei arată că știu 
multe lucruri despre țara noa
stră, dar vor să afle și mai 
multe. Marinarii trebuie să 
răspundă la zeci de întrebări.

— Salutări pionierilor din 
România !

Micii oaspeți inminează co
mandantului citeva obiecte de 
artă lucrate de ei. Daruri pen
tru pionierii din Constanța, de 
la prietenii lor, de peste mări.

...Vizită prin împrejurimile 
portului Santiago. Deodată in 
autocar grupul de marinari ro
mini începe să cinte binecu
noscutul clntec „La mulți 
ani!". Cineva își amintise că 
în acea zi comandantul împli
nea 36 de ani. In timp ce ma
rinarii stringeau cu căldură 
mina sărbătoritului, mașina 
s-a oprit.

— La mulți ani, comandante. 
Urarea în limba română ve

nea din partea șoferului, un 
tînăr cubanez.

...In citeva zile tractoarele și 
celelalte utilaje romînești a- 
duse in Cuba au fost descăr
cate. Apoi din nou la drum.

— Hasta la vista, amigos !
— La revedere, prieteni!

Drumuri noi

Cien- 
conti-
R. P.

Încărcat cu zahăr la 
fuegos, ,.București" își 
nuă cursa. Destinația: 
Chineză.

Citeva zile și porțile 
lului de Panama se 
larg. Nava „București" alunecă 
maiestuoasă prin cele 6 eclu
ze care leagă două oceane. In 
aceste clipe în care nava se ri
dică la înălțimea celor 28 de 
metri la care e situat acest 
pod de apă, marinarii se află 
pe punte. Trăiesc un moment 
deosebit. Pentru prima dată 
funcționarii canalului Panama 
înregistrează în condicile 
prezența în aceste 
unui vas purtînd 
R.P. Romine.

Sînt cu toții 
minări pentru că i

cana- 
deschid

lor 
locuri a 

Pavilionul

emoționați, 
le-a revenit

Tenis de masă

C. S, M. - Cluj în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni"

• La Sttutgart e- 
chipa masculină de 
tenis de masă C.S.M. 
Cluj a învins cu sco
rul de 5—1 formația 
locală P.S.V. Stuttgart 
califieîndu-se pentru 
semifinalele „Cupei 
campionilor europeni". 
Iată rezultatele în
registrate : Giurgiucă- 
Fuchs 21—iz; 21— 
io; Negulescu-Steg-

mann 21—12; 26-—24; 
Cobîrzan-Kurz 21-15; 
21—14; Giurgîucă-

Stegmann 21—10; 21- 
10: țuchs-Cobîrzan
21—17; 21—19; Ne-

cinstea de a deschide drumul 
navelor românești spre cel mai 
întins ocean. Și cum s-ar pu
tea ca în aceste momente (fin
eturile să nu se îndrepte 
parte, spre patrie! Din cea mai 
înaltă ecluză, a treia, radiote
legrafistul transmite
în Panama. Călătoria decurge 
bine. Echipajul se simte exce
lent !'

O zi memorabilă
De citeva zile Pacificul e în

fruntat cu succes. Nava atinge 
viteza maximă. In ținută de 
sărbătoare echipajul se află pe 
punte. Vorbește comandantul:

„Dragi tovarăși marinari și 
ofițeri,

Astăzi 20 octombrie orele 
20,30 în punctul de latitudine 
29° 48’5 zecimi, vasul „Bucu
rești" taie meridianul de 180 
de grade după ce a parcurs 
15 239 mile marine ceea ce re
prezintă 70,4 la sută din cir- 
conferința ecuatorului. Cu a- 
ceastă ocazie se schimbă data 
de 20 octombrie cu data de 22 
octombrie".

Vasul „București" pășește în 
cealaltă emisferă a Pămintu
lui. Marinarii romini taie me
ridianul de 180 de grade pen
tru a face ocolul lumii, trans- 
portind mărfuri. In glasul co
mandantului se vădește emo
ția cit și mindria: „Acest vo
iaj pe care îl executăm este 
unicul pină la această dată 
din istoria marinei comerciale 
a patriei noastre".

In largul oceanului, din 
piepturile celor 50 de mari
nari izbucnesc, intr-un sin
gur glas, urale. Cu ecoul 
lor grandios întinderile ne- 
sfirșite de ape, petrec pină 
la orizont mesajul unui echi
paj curajos către patria dragă.

Tradiția marinărească a fost 
respectată întocmai. Cu prile
jul trecerii meridianului de 
180" echipajul primește vizita 
lui Neptun. Zeul mărilor și 
oceanelor, întruchipat de ma
rinarul Haranovski Dragomir, 
cu nelipsitul său trident și alai 
a venit să salute prezența ma
rinarilor romini la punctul de 
frontieră dintre cele două emi
sfere. Așa cum a făcut-o și la 
trecerea Ecuatorului, cu prile
jul altor călătorii, și-a ex
primat și cu acest prilej ad
mirația pentru îndrăzneala lor. 
De data aceasta insă Neptun 
s-a arătat a fi și poet. A vor
bit in versuri. Pentru asta, se 
vede, și l-a ales secretar pe 
Mihai Husărescu, medicul va
sului 1

In bazinul amenajat la pupa 
babord, rind pe rînd membrii 
echipajului împreună cu co
mandantul fac „baia" obliga
torie. Primesc apoi un certi
ficat de „botez" colectiv. Pre
zent și la întrecerile sportive 
și jocurile marinărești care au 
urmat, Neptun ordonă mărilor 
și oceanelor, întinderilor ne- 
sfirșite de apă, văzduhului și 
adâncurilor să se supună bra
vilor marinari. Firește, Neptun 
știe că pentru îndeplinirea or
dinului său stau chezășie însuși 
curajul, bărbăția și priceperea 
marinarilor. Are atîtea dovezi.

Spre Extremul Orient
...Călătoria în Pacific a du

rat o lună. O lună de jur îm-

Botezul lui Neptun la meridianul 180° 
Fotografiile de MOISE NICOLAE,

pre jur numai apă. 30 de zile 
la orizont nu s-a zărit nici cel 
puțin o altă navă. Peste tot 
liniște, o liniște in care zgo
motul produs de înaintarea 
navei, trezește in apa încre
menită un ecou supărător, care 
izbește nervii, sleiește puterile 
mai ceva decit o furtună. Un 
drum obositor. Dar marinarii 
de pe „București" l-au străbă
tut cu bine. Veselia și buna 
dispoziție n-au părăsit nici un 
moment puntea rasului. In 
orele de cart, fiecare are de 
lucru. Buna funcționare a ma
șinilor și instalațiilor, curățe
nia și îngrijirea navei cer o 
muncă continuă, perseverentă. 
Iar orele de răgaz sint și ele 
pline de activități bogate, a- 
trăgătoare. Se joacă tenis de 
masă, șah, se ascultă muzică, 
se citesc cărți din biblioteca 
navei, se fac repetiții pentru 
programul artistic. Radu Popa, 
Boris Cazacu ofițerul I și mulți 
alții se pregătesc pentru exa
menele pe care le vor susține 
la sfirșitul călătoriei.

Dar cit de schimbător

amenințînd cu furtunile speci
fice acestor regiuni. A ieșit 
însă infrînt. Marinarii și ofi
țerii au fost la posturi, timo
nierii și toți ceilalți au dovedit 
că au voință puternică și-și cu
nosc bine meseria.

întoarcere victorioasă

oiițer 11 ah navei „București".

dimineața. Obișnuitele mane
vre de intrare in port și nava 

cu 
la 

noi

e 
Oceanul ! La capătul celor trei
zeci de zile, Pacificul își ara
tă cealaltă față. Tocmai cind 
„Bucureștiul" se pregătea să-i 
treacă pragul în Marea Chinei 
de Est, și-a învolburat apele,

Porturile chineze Hsinkang, 
Dairen, Shanghai, Wanpoa 
n au reținut nici ele prea mult 
timp vasul in staționare. Da
torită instalațiilor cu care este 
înzestrat cargoul „București", 
operațiile de descărcare cit și 
cele de încărcare s-au efectuat 
intr-un 
vasului 
aici ca 
stea lor 
rășești, au fost invitați să vizi
teze diverse întreprinderi și 
instituții, au susținut întîlniri 
sportive cu echipe din locali
tățile prin care au trecut.

In drum spre patrie, prin 
Oceanul Indian, prin Marea 
Roșie și Suez, membrii echipa
jului se ocupă in ceasurile li
bere de înfrumusețarea navei. 
In peste 2000 de ore de muncă 
patriotică s-a făcut piturarea 
în întregime a navei.

23 decembrie, orele

ritm rapid. Echipajul 
românesc s-a simțit și 
intre prieteni. In cin- 
s-au oferit mese tovă-

„București", împodobită 
marele pavoaz, acostează 
dana 29, una din danele 
construite în ultimii ani.

In întâmpinarea marinarilor 
au venit familiile lor, zeci de 
marinari de pe alte vase și 
muncitori din port. La bordul 
navei comandantul Liviu Ne- 
guț raportează : „Voiajul s-a 
încheiat cu bine. Misiunea a 
fost îndeplinită". Echipajul 
primește felicitări.

Călătoria navei „București" 
în jurul pământului, care se va 
înscrie ca o dată importantă 
în istoria flotei noastre comer
ciale, s-a sfirșit la capătul a 
133 de zile de navigație. „Rea
lizarea acestei călătorii, a spus 
comandantul Liviu Neguf, a 
fost posibilă datorită faptului 
că prin grija partidului și gu
vernului fldta comercială a 
patriei noastre este înzestrată 
cu vase tot mai puternice și 
mai moderne, iar relațiile co
merciale ale țării noastre cu 
celelalte țări ale lumii se dez
voltă continuu".

In curind, nava „București" 
va porni spre noi orizonturi.

I
i
I
I
I
I
I
!
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gulescu-Kurz 21—10 ; 
22—20.

In urma acestei 
victorii, echipa C.S.M. 
va juca în semifinale 
în compania echipei 
Voroș Meteor Buda
pesta. In cea de-a 
doua semifinală deți
nătoarea trofeului Va- 
sutas Epitoek-Buda- 
pesta va întîlni pe 
Slavia Fraga.

Pt SCUPT
• Duminică dimineața în 

sala Floreasca s-a disputat 
derbiul campionatului republi
can masculin de baschet : 
Steaua—Dinamo București.
Baschetbaliștii de la Steaua au 
obținut o meritată victorie cu 
scorul de 80—78 (44—30). Știin
ța Timișoara a dispus cu 
68—65 (46—32) de Știința
București.

• Pe stadionul Dinamo din 
Capitală s-a disputat ieri me
ciul de fotbal dintre echipa 
lotului de juniori — U.E.F.A. 

și formația Metalul București. 
Selecționabilii au cîștigat cu 
scorul de 3—1 (0—1).

• Echipa selecționată olim
pică de fotbal a U.R.S.S. a 
susținut la Montevideo o nouă 
întîlnire, jucînd în compania

unei combinate locale. Fotba
liștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 2—0 
prin punctele marcate de Le- 
banoski.

• In campionatul englez de
fotbal West Ham United a în
vins cu 3—1 pe fruntașa cla
samentului Blackburn. Arse
nal a dispus cu 4—1 de Bir
mingham, iar Aston Villa și 
Woverhampton au făcut meci 
nul : 2—2. Ipswich Town a
reușit să învingă cu 4—2 pe 
Fulham.

In clasament, Blackburn are 
34 de puncte (din 26 de jocuri), 
fiind urmată de Tottenham 
33 puncte (24 meciuri) și Li
verpool 32 puncte (23 jocuri).•

• Formația masculină de 
baschet Steaua Roșie Belgrad 
a jucat un nou meci în Franța 
întilnind la Vichy echipa 
„Jeanne d-Arc“. Baschetbaliș
tii iugoslavi au obținut victo
ria cu scorul de 58—55.

• Selecționata olimpică de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a 
susținut alte două întîlniri în 
cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în S.U.A. Hochelștil 
sovietici au întîlnit vineri și

sîmbătă la Colorado Springs 
echipa Universității Denver de 
care au dispus cu 5—0 și 6—3. 
Cei mai buni jucători ai echi
pei U.R.S.S. au fost Petuhov 
și Urzinov.

Din cele 7 meciuri susținute 
de la începutul turneului, e- 
chipa sovietică a cîștigat 6. un 
joc terminîndu-se la egalitate.

• Echipa olimpică de hochei
pe gheață a R. S. Cehoslovace 
și-a continuat turneul în Ca
nada jucînd la Saskatoon cu 
echipa locală Saskatoon Qua
kers. Jocul a luat sfirșit cu un 
rezultat de egalitate : 2—2
(0—0 ; 2—2 ; 0—0). Pentru ce
hoslovaci au marcat Klapacz 
și Potsz, iar pentru gazde 
Dunsmore (2). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost por
tarul cehoslovac Nadrchal. 
care a apărat excepțional. în- 
tîlnirea a fost urmărită de 
peste 5 000 de spectatori.

• Jucînd la Ottawa cu se
lecționata olimpică a Canadei, 
reprezentativa de hochei pe 
gheață a Suediei a obținut 
victoria cu scorul de 3—1 
(1—0 ; 2—1 ; 0—0) prin punc
tele marcate de Obert, Peters- 
șon și Orlund. Echipa Suediei

va participa peste cîteva zile 
la un turneu programat la 
Montreal, alături de echipele 
olimpice ale R. S. Cehoslovace 
și Canadei.

• Al doilea concurs de se
lecție pentru alcătuirea unei 
echipe unite germane de sări
turi de la trambulină în ve
derea J.O. de la Innsbruck 
disputat la Garmisch Parten- 
kirchen a fost dominat de 
sportivii din R. D. Germană. 
Victoria a revenit lui Dieter 
Neuendorf cu 235,7 puncte. 
Cea mai lungă săritură a sa 
a măsurat 92 m. Max Bolkart 
(R.F.G.) — 219,6 puncte și
Kurt Schramm (R.D.G.) —
219,1 puncte s-au clasat pe 
locurile următoare.

După desfășurarea primelor 
două concursuri, clasamentul 
general se prezintă astfel : 1. 
Dieter Neundorf (R.D.G.)
463.5 puncte ; 2. Max Bolkart 
(R.F.G.) 445,1 puncte : 3. Kurt 
Schramm (R.D.G.) 433,5 punc
te : 4. Dieter Bokeloh (R.D.G.)
414.6 puncte.

Ultimele două concursuri de 
selecție vor avea loc la în
ceputul lunii iaiîuarie în RD. 
Germană.

(Agerpres)

Spartacliiada de iarnă 
a tineretului ia Onești
BACĂU (de la coresponden

tul nostru)
La Onești, continuă să aibă 

loc concursuri in cadrul între
cerilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Duminică, zeci de 
tineri de la șantierul 2 sodă 
s-au întrecut la proba de tir.

La rafinărie, concursul de te
nis de masă a atras numeroși 
pasionați ai acestui sport. Re
cordul de participare a fost 
stabilit însă de întrecerile la 
săniuțe, care s-au desfășurat' în 
parcul orașului. Aici, iarna 
„pregătise" din vreme cele mai 
bune condiții de desfășurare a 
concursului, astfel îneît comi
sia de organizare n-a avut de- 
cît de completat foile de 
concurs. In total, pe oraș, la 
întrecerile organizate într-o 
singură zi în cadrul Spartachia
dei au participat peste 500 de 
tineri.

la casele 
de cultură 

ale tineretului
• Revelioane — Anul Nou va 

fi întîmpinat cu veselia caracteris
tică tinereții în festivități comune 
organizate la casele de cultură 
ale tineretului (marți 31 decem
brie) din raioanele Grivița Roșie 
(ora 21) ; 16 Februarie (ora 20) ; 
23 August (ora 21) ; 30 Decem
brie (ora 21).

Artiști amatori, soliști de mu
zică ușoară și populară, se pregă
tesc pentru serile cultural-distrac- 
tive care vor preceda venirii Anu
lui Nou. Astfel de manifestări sînt 
pregătite la toate casele de cultu
ră din Capitală.

• Casa de cultură a raionului 
23 August — joi 2 ianuarie, ora 
17 : reuniune dedicată tinerilor 
din raion. In program, concursul 
„Cine știe literatură, cîștigă" ; 
vineri 3 ianuarie, ora 17 : „In 
fața hărții" — marile combinate 
siderurgice ale țării. Urmează 
program artistic.

• Casa de cultură a raionului 
1 Mai ■— vineri 3 ianuarie, ora 
17 : conferință despre situația in
ternațională. In continuare : film. 
Sîmbătă 4 ianuarie, ora 19 : con
cert de muzică ușoară.

• Casa de cultură a raionului 
Nicolae Bălcescu — miercuri 1 
ianuarie, ora 18, joi 2 ianuarie, 
ora 17, sîmbătă 4 ianuarie, ora 
20 : seri cultural-distractive. In 
program, concursuri de dansuri și 
cîntece, momente vesele, jocuri 
distractive etc.

• Casa de cultură a raionului 
16 Februarie — la serile cultural- 
distractive din zilele de miercuri 1, 
ora 20, joi 2, ora 16 și sîmbătă 4 
ianuarie, ora 19 vor avea loc 
momente vesele, concursuri de 
muzică ușoară, muzică populară 
și dans.

• Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August — seri 
cultural-distractive. In program, 
soliști vocali, concursuri, întîlniri 
cu eroi preferați din cărțile citite 
în anul 1963, dans (miercuri 1, 
ora 18, joi 2, ora 17).

• Casa de cultură a tineretului 
din raionul 16 Februarie — 
miercuri 1, ora 18, joi 2, ora 17 
concursuri de muzică ușoară și 
populară, dans, jocuri distractive, 
vor fi organizate la serile cultural- 
distractive găzduite la casa de 
cultură.

• îmbrăcate în straie de sărbă
toare, orășelele copiilor și-au des
chis porțile. In Piața Palatului, în 
preajma halelor Obor, în fața cine
matografului „înfrățirea între po
poare" și în parcul Palatului pio
nierilor, au apărut minunate ora- 
șe-pitici, în care copiii vor face 
cunoștință cu eroii îndrăgiți din 
basme, cu Așchiuță, cu Moș Geri- 
lă coborît din Cosmos cu racheta. 
Elevilor aflați în vacanță, Palatul 
pionierilor le-a rezervat un bogat 
program.

Teatre
Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R. : „Răpirea din Serai" — 
marți 31 decembrie, ora 19,30 ; 
„Coppelia" — miercuri 1 ianua
rie, ora 19,30 ; „Cavaleria Rusti
cană" și „Paiațe" — joi 2 ianua
rie, ora 19,30. Teatrul de Stat de 
Operetă : Mant-zclle Nitouche — 
marți 31 decembrie, ora 19,30 ; 
Văduva veselă — miercuri 1 ia
nuarie, ora 19,30 ; Paganini — 
joi 2 ianuarie, ora 19,30. Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Studio) : „Surîsul costă un mi
lion" — marți 31 decembrie 
ora 19,30 ; „Nora" — miercuri 1 
ianuarie, ora 19,30 ; „Mașina de

scris" — joi 2 ianuarie, ora 15,30; 
„Adam și Eva" — joi 2 ianuarie, 
ora 19,30. Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : „Ne
vestele vesele din Windsor" — 
marți 31 decembrie, 01a 19,30 și 
joi 2 ianuarie, ora 15,30 ; „Apus 
de soare" — miercuri 1 ianuarie, 
ora 19,30 ; „Orfcu în infern" —- 
joi 2 ianuarie, ora 19,30. Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
„Carieră pe Broadway" — marți 
31 decembrie, ora 19,30 ; „Act 
venețian" — miercuri 1 ianuarie, 
ora 19,30 ; „Peer Gynt" — joi 2 
ianuarie, ora 10,00 ; Pygmalion — 
joi 2 ianuarie, ora 15,30 ; 
„Ciocîrlia" — joi 2 ianuarie, ora
19.30. Teatrul „C. I. Nottara" 
(saia Studio) : „Băieții veseli" — 
marți 31 decembrie, ora 20, joi 
2 ianuarie, ora 16 ; „Scandaloasa 
legătură dintre dl. Kettle și d-na 
Moon" — miercuri 1 și joi 2 ia
nuarie, 01a 20 ; „Casa cu două 
intrări" — joi 2 ianuarie, ora
10.30. Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (B-dul Schitu Măgu- 
reanu 1) : „Cezar și Cleopatra"
— miercuri 1 ianuarie, ora 19,30; 
„Război și pace" — joi 2 ianua
rie, ora 10 ; „Cum vă place" — 
joi 2 ianuarie, ora 19,30 Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
Studio) : „Noaptea e un sfetnic 
bun" — miercuri 1 ianuarie, ora 
19,30; „Omul care aduce ploaia"
— joi 2 ianuarie, ora 10 ; „Tache, 
Ianche și Cadîr" — joi 2 ianua
rie, ora 19,30. Teatrul de Come
die : „Șeful sectorului suflete"
— marți 31 decembrie, ora 19,30; 
„Umbra" — miercuri 1 ianuarie, 
ora 19,30 ; „Casa inimilor sfărî- 
mate" — joi 2 ianuarie, 01a 19,30. 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. : „Bă
iat bun, dar... cu lipsuri" — 
miercuri 1 ianuarie, ora 19,30 ; 
„Paharul cu apă" — joi 2 ianua
rie, ora 15 și 19,30. Teatrul pen
tru tineret și copii (sala din str. 
„C. Miile") : „O felie de lună"
— marți 31 decembrie, ora 18 ;

I „Chirița în provincie" — miercuri 
1 ianuarie, ora 20 „De Pretore 
Vincenzo" — joi 2 ianuarie, ora

1 20. (sala din str. Eremia Grigo-

rcscu) : „Misterul cizmei" — 
marți 31 decembrie, ora 9,30; S 
miercuri 1 ianuarie, ora 17 ; 
„Descoperiți-l pe „N" — marți 
31 decembrie, ora 17, joi 2 ia
nuarie ora 9,30 ; „Emil și detecti
vii" — joi 2 ianuarie ora 17. 
Teatrul evreiesc de stat ; „Firul 
de aur" — marți 31 decembrie, 
ora 20 ; „Opera de trei parale" 
— miercuri 1 ianuarie, ora 20 ; 
„Mutter Courage" — joi 2 ia
nuarie, ora 20. Teatrul regional 
București : „Dracul uitat" — joi 
2 ianuarie, ora 20. Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
„Pagini alese din revista de altă
dată" — miercuri 1 și ioi 2 ia-A 
nuarie, ora 20. (Sala din Calea 
Victoriei) : „Expoziția de muzică r 
ușoară" — miercuri i ianuarie, ■ 
ora 20; „Stelele estradei" — joi 2 
ianuarie, ora 20. Circul de Stat : 
„Aventurile Iui Don Quijote în 
arenă" — miercuri 1 ianuarie, 
ora 19,30, joi 2 ianuarie, 
ora 10,30.

Cinematografe

GOL PRINTRE LUPI rulează la 
Victoria orele 10; 12,45; 
18; 20,30 ; Miorița orele 10; 12,30; 
15.; 17,30; 20 ; Melodia orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30. POVES
TIRILE LUI DRDA rulează la Cen
tral orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,15. ÎMPĂRAȚI A OGLINZILOR 
STRÎMBE rulează la Tineretului 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 10,30 
(de la 1 ianuarie). TUDOR : ru
lează la Lumina orele 9,30; 12,45; 
16; 19,30 (pină la 1 ianuarie) ; 
Arta orele 15,30; 19; Pacea, ore
le 10; 16; 19,30 ; Cosmos 16;
19.30. LA V1RSTA DRAGOSTEI
rulează la Lira orele 15,30; 18;
20.30. MOARTEA SE NUMEȘTE
ENGELCHEN rulează la Capitol o- 
rele 9,30; 11,45; 16,15; 18,30;
20,45 ; Giulești orele 10; 12,30;
15; 17,30 ; Tomis orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20. Aurora orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,15. NU-I LOC 
PENTRU AL TREILEA rulează la 
Patria orele 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15 , Festival orele 
9,30; 12,15; 251 27,45: 20,30 ; în
frățirea între popoare ; orele 11,30; 
14,15; 17; 19,45; Grivița, orele 
10; 12,45; 25,30; 18,15; 21 ; Mo
dern orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. CU TOȚII ACASĂ: 
rulează la Republica orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 21 ; București o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,30; 20,45 (pînă la 2 ianuarie) ; 
Excelsior orele 10,15; 12,45; 25,15; 
17,45; 20,15 : Feroviar orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. NU 
EȘTI SINGUR rulează la Tinere
tului orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 ; Dacia orele 9 și 11.
AGATHA, LASĂ-TE DE CRIME l 
rulează la Carpați orele 10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30 ; Bucegi ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 ; 
Flacăra orele 14,30, 16,30; 18,30; 
20,30. EI CUCERESC CERUL : 
Drumul serii orele 16; 18; 20 ; U- 
nion orele 15; 17,30; 20. PRIMUL 
REPORTAJ rulează la Buzești o- 
rele 16; 18,15; 20,30. CÎND VINE 
PISICA rulează la Moșilor orele 
15,30; 18, 20,30. MI-AM CUM
PĂRAT UN TATĂ rulează la Lu
ceafărul la orele 16; 18; 20. PRIN
TRE OAMENI BUNI rulează la 
Cotroceni orele 16; 18,15; 20,30.
UCIGAȘUL ȘI FATA rulează la 
Munca orele 16; 18,15; 20,30. PO
VESTEA SCUFIȚEI ROȘII rulează 
Ia Timpuri noi orele 10—21 în 
continuare ; Cultural orele 16; 18; 
20. „3 + 2" rulează la Unirea o- 
rcle 16; 18; 20. AH, ACEST TI
NERET rulează Ia Progresul 15,30; 
18; 20,75. Ă DISPĂRUT O NAVĂ 
rulează la Popular orele 10,30; 16; 
18,15; 20,30; Ferentari orele 15; 
17; 19; 21. BABETTE PLEACĂ LA 
RĂZBOI rulează Ia Crîngași orele 
16 18,15; 20,30. LEGEA E LEGE 
rulează la Dacia orele 13,15; 17; 
19; 21. VALSUL NEMURITOR ru
lează la Viitorul orele 16; 18,1s; 
20,30. POMPIERUL ATOMIC ru
lează la Doina orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30 (dimineața program 
de filme pentru copii). CAVALE
RUL PARDAILLAN rulează la 
Volga orele 10,30; 13; 15; 77; n); 
21 ; Tloreasca orele 12; 16; 78; 
20 ; Flamura orele 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30. MISTERELE PARI
SULUI rulează la Cosmos orele 
16; 78,15; 20,30 (pînă la 1 ia
nuarie).

Televiziune
Televiziunea ne invită, la 31 

decembrie, începînd cu ora 22, la 
emisiunea „Revelion 1964“, care 
grupează pe cei mai îndrăgiți ac
tori, soliști de muzică ușoară și 
populară. Miercuri, 1 ianuarie, ora
18.30 . „Varietăți... din varietăți". 
Ora 19,30 jurnalul televiziunii, 
ora 19,45, partea a doua a emi
siunii de varietăți ; 20,30 filmul 
„Generalul". In încheiere, buletin 
de știri, buletin meteorologic. 
Joi, 2 ianuarie, ora 19, pentru 
copii : „Vacanță la mare, Ia mun
te", „Pîinișoară" — film pentru 
copii ; 19,30 : Transmisiune de la 
Teatrul de Stat de Operetă : „Pa
ganini" de Franz Lehar. In pauze: 
documentarele „O completare 
despre litoral" și „Ceramica nea
gră". In încheiere, buletin de 
știri, buletin meteorologic.

La Pitești
(Urmare din pag. I) 

angajamentele exprimate la 
această minunată sărbătoare 
de către 'tinerii Cărnaru Cor
nelia și Moise Gheorghița de 
la noua Fabrică de mobilă, E- 
lena Ciucu și Paula Stan de la 
țesătoria „11 Iunie", de stu
denții Popa Ion și Drăgan Pro
fira, strungarii Grosu Marin 
și Zamfir Nicolae de la 
I.P.M.P.B.

Recitările și montajul lite
rar „Poeții noștri cîntă parti
dul", care au încheiat festivi
tatea, s-au bucurat de mult 
succes, reflectînd mulțumirile 
aduse de tinerii de 18 ani pen
tru condițiile cu adevărat mi
nunate, de viață, ce le-au fost 
create prin grija părintească a 
partidului.



/V STEMA DE AUR A ȚÂRII
Patria mai avea ferestrele mici, Și-atunci cind sondele căutau
Și-am scos din adincuri energii terestre. Soarele încă ferecat în marginea zării, 
Și-n oameni suia pînă la streașină frunții Noi îl ridicam pe umeri
Un dor, un dor de ferestre... în stema de aur a țării...

Și am pus ferestre caselor noastre — 
flăcări albe de zăpadă,
Și le-am pus ferestre Carpaților 
Dincolo de mîine să vadă.

DAMIAN URECHE

(Urmare din pag. 1)

CONSTRUCTORII ORAȘULUI NOU
Ca niște lebede portocalii 
din ape 
învăluite zări pluteau în sus 
era o dimineață de lumină 
împurpurînd văzduhul nesupus.

Și marca, prelungită pînă-n margini 
de gînduri, amintea un curcubeu 
rotit semeț pe cerul pur 
și străjuind pămîntul meu.

Și amețeau culorile prin spații 
și marea hohotea 
prelung, 
dc dor...
O altă mare-i ridicam, alături 
din cărămizi și-azur seînteietor.

O altă mare proaspătă, de blocuri 
boltită-n forme și nuanțe vii...
O, cum pluteau luminile 
pe ziduri 
ca niște lebede portocalii!

Ne Întreceam, zidarii cei mai tineri, 
făuritori de mări 
și de culori 
purtînd pe umeri — ca după lzbîndă — 
emblemele acelor falnici zori.

Crini albi statornicind pe ziduri-nalte, 
prin soarele ferestrelor, oval, 
vedeam, victorioși, 
cum țara-ntreagă 
ne aștepta, întinerind, la mal.

MARIANA FILIMON

SOARE
...Și încordarea lui era sublimă, 
Un zbucium luminos trecea prin el. 
Pe cărămidă, mîinile bronzate 
Vibrau ca două arcuri de oțel.

Așa zidea. Din cind în cind, pe zare 
Se aprindea surîsul blind, ușor ;
Și ochii lui aveau atunci lumina 
Pe care-o au cosmonauții-n zbor.

Era înaripat, înalt era și tînăr,
Și-n fiecare gest al lui era un vers. 
Ei înălța spre soare Chipul țării 
Mereu mai nou în luminosu-i mers.

ION DAVIDEANU

INIMILE LASTRE Oi IN FLOARE

în inimile și conștiințele noas
tre, cele mai mărețe tradiții 
de luptă ale poporului, a dat 
noțiunii de patrie adevăratul 
ei conținut. Visul, de atîtea 
ori stropit cu singe, al înain
tașilor noștri, care din neli
niștea, dramele și sfișierile 
vremii lor, încercau să înche
ge chipul țării de mîine, are 
astăzi un nume : Romînia so
cialistă.

Au trecut doar 16 ani, dar 
prin ceea ce înseamnă fiecare 
din ei capătă proporții 
veacuri.

Ce superbe imagini din 
toria contemporană s-au 
prapus imaginilor dezolante 
sau revoltătoare pe care le-am 
reconstituit cu ajutorul albu
mului regal mai sus pomenit. 
Descătușat, ridicat în picioa
re, poporul și-a dovedit în 
fața întregii lumi forțele sale 
de uriaș creator.

Țara „eminamente agricolă'' 
de odinioară realizează astăzi 
în 55 de zile întreaga produc
ție industrială a anului 1938, 
anul „culme" al Romîniei bur- 
ghezo-moșierești ; ori unde ai 
merge, oricît de fugar ți-ar 
trece ochiul peste oricare loc 
al țării, el va fi izbit de ima
ginea de oțel și beton a con
strucțiilor industriei noastre 
socialiste, chezășie a dezvoltă
rii patriei, 
bunăstării, 
numeroși 
meni de afaceri, 
cultură, sau simpli 
dintre care mulți nu 
pe departe partizanii 
lui nostru socialist, 
proverb vechi englezesc spune: 
„Faptele sînt încăpățînate". 
Or, faptele noastre sînt și 
foarte grăitoare. Iată doar 
două cifre : în primii patru ani 
ai șesenalului, la fiecare 18 
zile s-ă dat în funcțiune o în
treprindere de importanță re
publicană și la fiecare 8 zile o 
secție nouă industrială. Este 
limpede ca însăși evidența. O- 
rașe noi a căror linie moder
nă, avîntată, optimistă îneîntă 
privirile — și mă gîndesc la

de

is-
su-

a progresului și 
Ne vizitează țara 

oaspeți străini, oa- 
oameni de 

turiști, 
sînt nici 
sistemu- 
Dar un

Onești, Victoria, dar și la Hu
nedoara, Galați, Ploiești, Tg. 
Mures — dantelăria de piatră 
și soare a litoralului, luminile 
feerice ale giganților indus
triali — și mă gîndesc la 
Brazi, Săvinești, Govora, Bor- 
zești și altele —, prestigiul 
produselor noastre petrolie
re, chipul oamenilor pe stradă 
(cum îmi spunea un scriitor 
englez : „Oamenii sînt veseli, 
optimiști, și asta nu se poate 
pune numai pe seama tempe
ramentului lor latin ; am vizi
tat și alte țări latine"), sănă
tatea micilor viitori construc
tori, pentru a căror copilărie 
fericită nici un efort nu e 
prea mare — toate acestea în
tăresc în noi sentimentul pa
triei. El este măreț și neclin
tit ca steaua polară printre 
toate celelalte sentimente pe 
care le cunoaștem. El este a- 
cela care mobilizează energiile 
noastre. Ne umple de mîndrie 
prestigiul mereu crescînd al 
țării noastre. „Oaspetelui oc
cidental — scria ziaristul vest- 
german Harry Hamm în zia
rul „Frankfurter Allgemeine" 
— îi sare în mod deosebit în 
ochi dinamica economie romî- 
nească... Pretutindeni răsar noi 
clădiri, fabrici și blocuri de lo
cuințe. Stilul lor e modern, 
deschis. Complexe de locuințe 
amplasate generos, hale in
dustriale inundate de lumină, 
hotelurile cu multe etaje de 
pe coasta Mării Negre, vădesc 
nu numai mentalitatea roman
tică a poporului romîn, ci res
piră optimism și încredere".

Țara noastră își spune un 
cuvînt ascultat cu atenție în 
arena internațională : mesajul 
ei de pace, aportul constructiv 
în rezolvarea rațională, în 
spiritul coexistenței pașnice, a 
problemelor în litigiu — ră
sună consecvent și culege a- 
probarea și înalta apreciere a 
tuturor oamenilor de bună 
credință din lume. Un drum 
uriaș, parcurs în cîțiva ani, un 
drum care se îndreaptă neabă
tut spre culmile de viitor ale 
comunismului, rod al eroismu
lui zilnic, al oamenilor muncii 
conduși spre victorie de parti
dul lor.

PRODUCI'^
Producția globală industrială a R.P. Romîne dintr-o singură zi a anului 1963 

este echivalentă cu producția a 7 zile din anul 1938.

ZILE DE VACANTA
9
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Ni-e inima de flacără, sau soare ? 
Sub arcuri de triumf, incandescenți, 
Brăzdăm azururi, zare după zare, 
Luceferi, noi arzind în dimineți.

Și Inimile noastre dau în floare... 
Cu fruntea rezemată-n ceru-ncins, 
Și-n ochi purtînd luminile solare, 
Urcăm spre tot ce încă n-am cuprins I

OLIMPIU VLADIMIROV

\ ipărut nr. 5 — 1963 oi revistei

„Analele Institutului de Istorie a Partidului

de pe Ungă C. C. al P. M. R,“

n școlile craiovene 
te desfășoară în 
prezent activități 
interesanle care a- 
trag zilnic sute și 
sute de elevi. Care 
sînt aceste acțiuni,

cum este organizată activitatea 
cluburilor din școli în această 
perioadă ? Iată întrebări Ia care 
am căutat să dăm răspuns orga
nized zilele acestea un raid 
prin cluburile școlare ale orașu
lui Craiova.

Mal întîi, am mers la Școala 
medie nr. 1. Pe 
coridoare 
neîntrerupt du- 
te-vino. Ne

fi
„flux" 
ni se 
auto- 

sala 
Aici 

atmosfera aceea spe
cie club. Muzică, veselie.

un

în
noi

J ■

La rubrica Articole, revista pu
blică următoarele materiale : „Ac
tivitatea desfășurată de Partidul 
Comunist Romîn în primele luni 
ale anului 1945 în vederea lărgi
rii bazei de masă a Frontului na
tional-democratic și întăririi in
fluenței sale politice", P. Nichita; 
„Tactica P.C.R. în campania elec
torală din 1946", Șt. Cenușă; „Mă
surile politice și organizatorice 
stabilite de plenara C.C. al P.C.R. 
din ianuarie 1947 și însemnătatea 
lor pentru îmbunătățirea muncii 
de partid și întărirea legăturilor 
Iui cu masele, C. Olteanu; „Acti
vitatea P.C.R. pentru atragerea 
maselor țărănești la lupta împotri
va exploatării burghezo-moșierești 
și a pericolului fascist în anii 1934 
— februarie 1938", Titu Georges
cu, Gh. I. loniță ; „Date privind

mișcarea grevistă în timpul dicta
turii regale”, Al. Gh. Savu; „Le
gături între mișcarea socialistă din 
Romînia și mișcarea revoluționară 
rusă la sfîrșitul secolului 
XIX-lea“, A. Deac, I. Felea.

Rubrica Comunicări cuprinde : 
„13 Decembrie 1918 în tradiția 
mișcării muncitorești din Romî
nia", N. Petrovici; „Solidaritatea 
mișcării muncitorești din Romînia 
cu insurecția populară antifascistă 
din Septembrie 1923 din Bulgaria", 
E. Bîldescu; „Acțiuni de solidari
tate din anul 1932 ale oamenilor 
muncii din Romînia cu Imre Sal- 
lai și Sandor Furst, conducători de 
6eamă ai 
Ungaria", 
nescu.

Revista 
Recenzii, 
formații.

al

Partidului Comunist din 
Gh. Adorian, V. Mari-

mai cuprinde rubricile: 
Note bibliografice, In-

•Ut

CROniCfl-1965
. / » / * / * / / •reportaj d/n reportaje/e anu/u/
(Urmare din pag. I)

dicare a calificării muncitorilor, acțiune 
care a cuprins majoritatea tinerilor.

Anul 1963 a fost, într-adevăr, un an al 
mecanizării dar și al perfecționării în 
meserie, un an al specializării. Se găsesc 
în paginile ziarelor articole și reportaje 
care atestă că în toată țara sute de mii 
de oameni — vîrstnici sau tineri au fost 
antrenați în această acțiune, care con
tinuă și acum cu succes. Citim în pa
ginile ziarelor că în această acțiune or
ganizațiile U.T.M. au adus o contribuție 
de preț inițiind forme noi de răspîndire 
a cunoștințelor tehnice, mobilizîndu-i pe 
tineri la cursuri, desfășurînd multilate
ral munca educativă pentru întărirea 
disciplinei, a responsabilității în muncă.

Știri, reportaje despre lucruri „obiș
nuite", dar de fa>pt despre momente ale 
ascensiunii, despre niște trepte fără de 
care n-ar fi fost posibil succesul mare 
obținut de întregul popor.

Fiindcă, iată, spicuit tot din reportaje, 
un tablou mai cuprinzător. Să cităm mai 
întîi o pagină de fotografii, documente 
„vizuale" din

— Noua 
rați,

— Noul
— Noul
— Noua 

Focșani,
— Noua

Neamț,
— Noua

Iul Roșu,
— Noul 

maia...
Nou, nou, nou ! Și o i 

rală : construit în 1963. 
cîteva din obiectivele 
aflate în construcție în 
încheiat :

— Hidrocentrala de la Argeș,
— Uzina de aluminiu de la Slatina.
— Combinatul chimic Craiova.
— Combinatul chimic de la Turnu 

Măgurele,
— Termocentrala și Fabrica de za

hăr de la Luduș,
— Marele combinat petrochimic de 

la Brazi,

infăptuirile acestui an : 
hidrocentrală de la Pingă-

tip de tractor — U-650, 
cartier Balta Albă.

Fabrică de mobilă de la

școală medie din orașul Tg.

Casă de cultură de la Oțe-

teatru de vară de la Ma

explicație gene- 
Sau iată numai 
cele mai mari 

i anul care s-a

— Combinatul de industrializare a 
lemnului de la Pitești,

— Fabricile de celuloză și cord de 
Complexul din Brăila.
o constelație a luminilor s-a în- 
in cronica anului 1963 această 
de mari uzine, construcții indu- 

Simpla lor 
de ce forțe crea-

la
Ca 

scris 
suită 
striale sau social-culturale. 
enumerare ne arată 
toare dispune poporul nostru condus de 
partid. „Doar cu trei ani în urmă — 
scriau ziarele — tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și alți conducători ai 
partidului și statului nostru, au vizitat 
valea Argeșului. Țara întreagă a aflat 
atunci că acolo, in inima munților, se va 
ridica incă una din mărețele construcții 
ale socialismului. Și iată că in scurt 
timp, miile de constructori, ca urmare 
a muncii lor avintate, au tot temeiul să 
afirme cu certitudine acum : „CUVÎN- 
TUL PARTIDULUI DEVINE FAPTĂ !"

Aceeași bătălie harnică și profund 
omenească au dus-o anul acesta oamenii 
ogoarelor. Timpul s-a arătat neprielnic, 
soarele a vărsat valuri de căldură și 
ploaia a fost puțină, dar oamenii colec
tivelor, muncitorii din S.M.T. și G.A.S., 
înarmați cu știința și tehnica agricolă 
modernă au luptat pentru bogăția lanu
rilor și au obținut roade frumoase.

...Vineri, 8 martie, natura a dat primele 
semne că primăvara bate la ușă. „Alal
tăieri, se scria în ziar, soarele a răsărit 
venind parcă din alt anotimp și țara l-a 
intîmpinat rizind. Specialiștii din Consi
liul Superior al Agriculturii au transmis 
prin radio primele recomandări din cam
pania care începe".

O echipă de reporteri a parcurs, în 
prima zi a primăverii, un drum de 120 de 
kilometri prin regiunea București, prin- 
zînd pe peliculă imaginea febrilă a de
clanșării campaniilor agricole. De Ia Că- 
tunești, la 
Iaci, pînă 
ieșiseră la 
era în toi.
tractoare se aflau de mult în cîmp... Iar 
peste cîteva luni, la 5 septembrie, repor
terii au pornit pe același drum. începu
se culesul și poate că nimic nu e mai 
concludent pentru energiile și pasiunii»

depuse în răstimpul dintre cele două 
date decît imaginile alăturate — în ace
leași locuri, primăvara și toamna. Cîteva 
cifre spicuite din ziarele anului sînt con
cludente pentru marea bătălie desfășu
rată pe frontul pîinii : în 1963 agricul
tura noastră a dispus de un parc de 
66 000 de tractoare, 63 000 de semănători, 
31 000 de combine. 18 000 de cadre cu 
pregătire superioară au lucrat în 1963 în 
agricultură. In perioada 1960—1963 volu
mul 
fost 
anii 
văr
pe sute de mii de hectare de porumb s-a 
obținut o recoltă bună. Așa cum se arată 
tn Darea de seamă asupra înfăptuirii 
planului de stat pe anul 1963 și cu privire 
la planul de stat pe anul 1964, prezentată 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer la

Movilița, la Coșereni sau Ba
la Slobozia oameni și mașini 
lucru. In G.A.S.-uri munca 
iar la S.M.T.-uri parcurile de

gă. La masa de ping-pong La- 
zâr Marton, clasat pe locul III 
la recentul concurs republican 
de juniori inițiază mai mulfi 
colegi în tainele acestui joc. 
Campionul trebuie să se între
buințeze insă serios cind îl are 
in fată pe Cornel Stoenescu 
care, după cum spune el, are 
un joc foarte dificil.

— Clubul nosiru, ne spunea 
tov. Maria Pîrvuțoiu, secretara 
comitetului UIT.M. pe școală, 
este deschis zilnic. In zilele ur
mătoare vom desfășura acțiuni

unor arii din operele „Travla
ta". „Trubadurul" și „Rigolet- 
to“.

Au urmat apoi obișnuitei» 
jocuri sportive și audiții de mu
zică ușoară șl populară. Tot 
atunci a luai ființă orchestra 
de muzică ușoară a elevilor. A- 
cele ceasornicului arătau aproa
pe ora 14,00 și numărul elevi
lor prezenți la club era aproape 
identic cu cei la primele ore. 
Programul fusese interesant, 
iar în viitoarea activităților 
uitaseră că

cadrăm 
în acest 
și pașii 
îndreaptă 
mat spre 
clubului, 
domnește 
cifică
Mulfi elevi își dispută întîieta- 
tea la 
pong.
alții își așteaptă rîndui la ping- 
pong sau remi. Mesele de la in
trare sînt ocupate de pionieri. 
Jocurile distractive pionierești 
sînt in plină desfășurare. „Tele
fonul" sau „Găsește-mi locul" 
și altele au captat total aten
ția celor mici. Intr-o cameră a- 
lăturată Viorica lovița, instruc
toare superioară de pionieri, 
citește fragmente din Creangă 
și Eminescu. Pionierii trebuie 
să spună titlul operei. Cele mai 
multe răspunsuri Ie dau Gheor
ghe Vilcea, Marius Ciocan și 
Elena Bogorodiță. Gheorghe 
Vîlcea din clasa a III-a B a venit 
mai tîrziu. Mai înainte avusese 
o dispută

Prin cluburile
școlilor craiovene

mesele de șah, sau ping- 
Unii citesc reviste, ziare,

la iei de interesante. Se vor or
ganiza vizionări de filme, piese 
de teatru, elevii noștri vor par
ticipa la concursul „Cine știe, 
răspunde" pe tema „Să ne cu
noaștem regiunea", la concursul 
școlar de volei dotat cu cupa 
„30 Decembrie", la excursiile 
pe care le organizează comite
tul orășenesc U.T.M. la Combi
natul de zahăr și ulei Podari, 
la combinatul chimic, în jurul 
orașului etc. Am început, de a- 
semenea, pregătirea reuniunii 
tovărășești ce se va organiza în 
școala noastră și la care vor 
participa 
oraș.

Clubul 
amenajat
împodobită, 
zile fusese 
și operei compozitorului 
Giuseppe Verdi. 
pan, 
bise 
elevi 
viața 
zitor.
că s-a

toate cluburile din

într-o sală
Dimineața 

dedicată

Atrași de zăpada abundentă 
de pe platoul Bucegiior, 
schiorii urcă spre cabana 

Vlrful cu Dor.
Foto: V. RANGA

...Muncă făcută cu pricepere, roade bogate. 
Imaginea e simbolică pentru bucuria pe 
care ți-o dau întotdeauna roadele muncii 

tale.

de investiții pentru agricultură a 
de aproape 2 ori mai mare decît în 
anteriori. Munca a brodat într-ade- 
pămîntul cu aur : citim în ziare că

recenta sesiune a M.A.N., „In perioada 
1960—1963, s-a obținut o producție medie 
de cereale de 10 milioane tone față de 
9 milioane, media anilor 1956—1959, ceea 
ce a contribuit la dezvoltarea celorlalte 
ramuri ale agriculturii".

...Stau scrise în paginile ziarelor mo
mente ale urcușului nostru cotidian și-s 
pline aceste pagini de mărturia izbînzii. 
1963 a fost un an de roade.

...Și cintecul și dansul șl dragostea de viată ne-au fost tovarăși zilnici de-a lungul
Întregului an foto , f. CUCU

serioasă la o partidă 
de șah cu Valeriu 
Nicolau (cîștigăto- 
rul mai multor 
concursuri pionie
rești) pe care mai, 
mai era să-l învin-

Școlii medii nr. 5 este 
frumos 
acestei 

vieții 
italian

Vasile Boz- 
iubitor de muzică, vor- 

celor peste 100 de 
veniți la club despre 

și opera marelui compo- 
Apoi, profesorul de muzi- 

oprit mai mult asupra

trebuie să mai 
meargă acasă.

In aceeași zi 
am vizitat si 
cluburile școli
lor medii nr. ? 
și 3. Și aici am 
găsit un mare 
număr de elevi, 
mărturie că a- 
ceștia sînt dor

nici să participe și în perioada 
vacantei la acțiuni interesante 
în cadrul școlii. In parte, ele 
se desfășoară. La Școala medie 
nr. 2, de pildă, se ținuse recen
zia romanului „Cordovanii". A- 
poi, elevii însoțiți de un profe
sor de științe naturale, au vizi
tat muzeul regional de științe 
naturale. Dorințele elevilor nu 
sînt însă întrutotul împlinite. Șl 
ei ar dori ca la club să fie mu
zică, așa cum a fost și Jn alți 
ani, să danseze. Ar mai vrea să 
găsească aici cărți și reviste. 
Sint dorințe firești, pe care co
mitetele U.T.M. ca și conduce
rea școlilor le pot îndeplini cu 
ușurință. Și încă un lucru. In 
nici una din școlile 
n-am întilnit acțiuni 
pregătirea revelionului.

Se mai lucrează încă 
lele de înscriere. Oare pentru 
elevii acestor școli revelionul 
nu vine tot la 31 decembrie 1

vizitate
pentru

la... lis-

V. BARAC

[]■
II

Din îndemnul conștiinței 
socialiste

îndindu-ne la succese, se 
cade să ne gîndim înainte 
de toate la oamenii care 
le-au înfăptuit. Fiindcă ce 
sînt miile de tone de căr
bune scoase peste plan dacă 
nu ne gîndim la aceia care

au învins roca în adîncuri; ce sînt mi
lioanele de tone de cereale dacă nu a- 
mintim pe lucrătorii pămîntului ; ce sînt 
tractoarele, motoarele electrice sau son
dele de foraj care ne duc vestea ț>e me
ridianele globului dacă nu ne gîndim la, 
cei ce le-au dat perfecțiunea ?

O linie de profil sigură și precisă se 
conturează din miile de fapte notate in
tr-un an : e profilul omului nou, socialist, 
îndrăgostit de frumos, pasionat cititor, 
om al bibliotecii și al sălilor de specta
col, dar migălos și perseverent ucenic la 
școala muncii practice, făurar a tot ceea 
ce avem mai de preț.

Nume care ar putea fi citate din re
portajele anului sînt mii și mii. Deschi
dem la întîmplare colecția ziarului. Un 
corespondent voluntar ne scrie, de pildă, 
despre Constantin Simion, șeful unei e- 
chipe de constructori. Care sint realiză
rile lui în anul care se încheie, ce cîtime 
îi revine unui om din marile ansambluri 
arhitectonice ridicate anul acesta pe har
ta țării ? „în 1963, ne scrie coresponden
tul, constructorul nostru a realizat, îm
preună cu noi, ceilalți, lucruri deosebite : 
printre cele mai importante sînt blocuri- 
le-turn de la Floreasca". Biografia lui Si
mion este revelatoare pentru biografia ti
nerei noastre generații. La chemarea or
ganizației U.T.M., cu cîțiva ani în urmă, el 
a părăsit Bucureștiul mergînd să lucreze 
pe șantierul Uzinei din Năvodari. Aci a 
învățat cea de a doua meserie, meseria 
de constructor. Echipa lui a fost prima 
în țară care și-a însușit metoda cofraju- 
lui glisant, metodă prin care — el și to
varășii săi — au ridicat cele mai multe 
blocuri din Mamaia, o parte din blocurile 
Constanței, o parte a construcțiilor in
dustriale de la Palas. Primele luni ale 
Iui 1963 au însemnat terminarea blocuri
lor de la Floreasca, dar și începerea u- 
nui șir de blocuri noi pe Șoseaua Ștefan 
cel Mare și în Balta Albă. In locuințele 
acestea, care acum sînt terminate, sute 
de familii vor sărbători peste o zi, Anul 
Nou în casă nouă.

Din îndemnul conștiinței socialiste, 
sute de mii de tineri — din întreprinderi, 
din sate, din instituții sau școli — și-au 
îndeplinit — ca și constructorul citat — 
cu perseverență sarcinile care le-au reve
nit, adăugind sporul de inițiativă perso
nală, spiritul lor inovator la planul care

le-a fost dat. Unul — dintre mii și mii — 
e, de pildă, Vasile Ionescu, muncitor din 
Govora, care îmbunătățind procesul teh
nologic printr-o inovație a sporit produc
ția în secția sa cu 80 de tone sodă zilnic ; 
altul e inginerul agronom Edmond Pau- 
letto, din comuna dobrogeană Fintînele, 
tînăr cu dragoste pentru gospodăria co
lectivă, care i-a ajutat pe colectiviști să 
obțină roade bogate ; altul e Marin Cris- 
tea, tînăr din Gîrliciu — Hîrșova, care, 
în luna februarie 1963, s-a luptat cu vis
colul și gerul timp de 4 zile și 4 nopți 
apărînd o turmă a colectivei, izolat între 
niște bălți... Dar cîte exemple nu se pot 
da ?

De la îndeplinirea sarcinilor obișnuite 
pînă la fapte de supremă dăruire, de la 
construcția celor mai simple piese pînă 
la cercetarea științifică în stare să creeze 
mașini noi, învățînd de la oamenii mai 
în vîrstă, de la comuniști, tinerii noștri, 
educați de organizația U.T.M., și-au do
vedit și în 1963 înaltele calități morale.

Reportajele anului 1963 ne-au purtat 
în focul marilor bătălii — pe munții între 
care se ridică barajul de la Argeș ; în 
marginea Craiovei sau la marginea ora
șului Slatina, unde sînt în lucru uzine și 
combinate noi ; la uzina de tractoare său 
pe punțile cit niște terenuri de fotbal 
ale cargourilor gălățene ; în laboratoare
le institutelor superioare și în sălile de 
clasă ale școlilor ; pe scenele concursuri
lor cultural-artistice sau în zecile de mii 
de biblioteci ; în gospodării colective și 
în tabere de vară ale tractoriștilor... 
Ceea ce unește această mare diversitate 
de preocupări este firul roșu al dragostei 
de muncă manifestată de generația noas
tră, pasiunea și avîntul ei constructiv.

Bilanțul anului 1963 e unul dintre cele 
mai bogate. Este profund mobilizator a- 
cest bilanț rodnic la care se adaugă pre
vederile planului de stat pe anul viitor. 
In 1964 producția industriei grele va creș
te cu 13 la sută, producția industriei 
ușoare cu 10 la sută. în 1964 va fi mai 
mult oțel, mai multă energie electrică 
vor fi și mai multe bunuri de consum, 
mai multe alimente.

Asta va însemna și din partea noastră 
o concentrare mai mare de energii, exi
gențe sporite. Dar cît de firesc a devenit 
să auzim la fiecare 30 Decembrie că la 
șirul succeselor unui an se vor adăuga 
în anul care vine succese și mai mari ! 
Ca înșiruire continuă de succese sînt, la 
noi, anii, și e prilej de poezie trecerea 
de la an la an :
,.în vîrsta țării anii tineri suie 
Ca nemurirea-n bronzul din statuie. 
Sînt toți ai noștri, toți ai casei noastre 
împodobită eu cintări și astre.
In armonia limpede, severă 
Ei armonia ne-au schimbat-o-n eră !*
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IDr. Jose Ancizar Lopez, pre
ședintele Camerei reprezentan
ților din Columbia, mărturisea

I reporterilor care-i solicita 
presiile despre Romînia : 
resc să arăt cît de puți

I
■ superioară cunoștințelor noas

tre despre realizările obținute 
de poporul dv., atît în dome-

Iniui economic cît
științific... Poporul 
lăsat o impresie a

I muncește cu eniuziusm pen 
progres și obține rezultate 
nunate, demne de invidiat".

ID1. Vând Meltti, 
al regiunii Helsinki, 
Hrnia nară nfi nămî
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n anul care s-a 
scurs reporterii au 
avut destul de lu
cru. 1963 a adus 
pe meleagurile 
noastre nenumă- 
rați oaspeți de

pretutindeni. Cu îngăduința ci
titorilor vom răsfoi carnetele 
de notițe ale noastre și ale co- 

'i. Din frînturi 
de interviuri vom încerca să 
reconstituim opinia despre 

i a vizitatorului străin 
din anul 1963.

reporterilor care-i solicitau im-
- ' “ ‘ : „Do

resc să arăt cît de puternică 
este impresia pe care ne-o lasă 
noua dezvoltare ce am găsit-o 
în Romînia, dezvoltare mult

niul economic cît și cultural- 
! romîn ne-a 

___ „ impresie admirabilă. El 
muncește cu entuziasm pentru 

mi-

Dl. Vând Meltti, guvernator 
' ‘ ', a poposit 

a doua oară pe pămîntul romî- 
nesc. „Constat chiar de Ia în- 

t că dezvoltarea generală a 
țării dv. a fost deosebit de ra
pidă. Am constatat ritmul viu 

■ ----- "—caie s-mt -in
curs. Au apărut întregi cartiere 
noi sau renovate, cu clădiri 
care oferă o impresie plăcută, 
modernă. Am admirat foarte 
mult noile cartiere de locu-

De multe ori- impresiile în
scrise fugar pe paginile carne
telor au devenit ample articole. 
Este instructivă parcurgerea 
cîtorva din articolele despre 

în 
coloanele ziarelor occidentale. 
Realitățile romînești au deter
minat interesante concluzii că
rora le-au subscris și ziariști 
din presa burgheză.

Drew Pearson, care ne-a vizi
tat de cîteva ori, nota în „Wa
shington Post" : „Nu există în
doială că Romînia prosperă. Nu 
numai că poți vedea și simți 
acest lucru, dar statisticile in
ternaționale indică Romînia ca 
avînd o rază de creștere (ritm 
de dezvoltare n.n.) de 15 Ia sută 
pe an, care este mai mare de
cît a Germaniei occidentale, a 
doua după Japonia și de patru 
ori mai mare decît a S.U.A.'.

Iată o concluzie expusă în 
Buletinul economic pentru Eu
ropa, editat de secretariatul 
" economice O.N.U.

: „Transforma- 
economică postbelică s-a 

înfăptuit în proporție mult mai 
mare în Romînia decît în orice 
altă parte a Europei...”

Succesele 
nești rețin . 
rilor străini: 
presionează, 
mericană 
World Report". Comerțul exte
rior al Romîniei reflectă evolu
ția rapidă petrecută în econo
mia țării. înaintea celui de-al 
doilea război mondial exportul 
Romîniei îl constituiau, cam în 
proporție de 90 Ia sută, mate
riile prime, iar 10 la sută pro
duse fabricate sau semifabri
cate. Azi, acest raport este in
versat... Romînia a devenit azi

al treilea mare exportator din 
lume de utilaj petrolier".

Ziarul turc „Yeni Sabah" ob
serva la rîndul său : „Romînia 
exportă astăzi multe produse 
industriale. Succesul acesta ob
ținut în comerțul exterior de 
Romînia, (ară care înainte nu 
putea exporta decît grîne, țiței 
și cherestea, ea îl datorește 
ritmului rapid de dezvoltare a 
industriei grele".

Unii din călătorii pe melea
gurile noastre nu-și ascund 
surpriza după contactul cu rea
litatea romînească. T.Mc. Dou- 
gal de la postul de radio B.B.C. 
exclama după o vizită în țara 
noastră : „Călătorul este sur
prins să găsească o țară care 
nu numai că posedă aproape 
toate materiile prime care îi 
sint necesare, dar care știe și 
cum să le exploateze". Un alt 
ziarist englez, Nicholas Carrel 
de la săptămînalul „Sunday Ti
mes", scrie : „Pretutindeni ai 
impresia dezvoltării și a atmos
ferei de speranță și optimism". 
Iar corespondentul ziarului ita
lian „Paese Sera" vedea „un 
miracol de dinamism în pro
ducția industrială a Romîniei 
noi, o (ară transformată radi
cal în mai puțin de două de
cenii, cu o impunătoare dez
voltare industrială și cu un ni
vel de trai ce crește zi de zi“.

Oameni de cele mai diferite 
profesiuni ne-au străbătut me
leagurile. Unii s-au interesat 
doar de probleme privind spe
cialitatea lor. Alții au încer
cat să aibă o viziune mai mul
tilaterală asupra țării noastre. 
Să parcurgem carnetele re
porterilor.

Un grup de specialiști ame
ricani din domeniul petrolului 
a petrecut trei săptămîni in 
Romînia. Opiniile lor le-a sin
tetizat dl. Cram FI. Ira, vicepre
ședintele executiv al societății 
„Continental Oil Co" din New 
York: „Din cele văzute, am ră
mas cu impresia că romînii sînt 
foarte competenți în proble
mele petrolului și că fac o 
treabă bună în ceea ce privește 
extracția, prelucrarea și co
mercializarea petrolului. Aveți 
utilaje bune".

Unui profesor universitar din 
Italia, cunoscutul savant Gia
como Bevotto, i s-a pus o în
trebare privind lumea studen
țească pe care a întîlnit-o în 
Romînia. Transcriem răspun
sul :

„Voi începe cu o apreciere 
care se referă la calitatea stu
denților cu care m-am întîlnit 
aici, Ia Universitatea din 
București. Am o experiență 
largă în ce privește studenții. 
Nu de multe ori am întîlnit 
însă studenți care să reunească 
voința și capacitatea de a în
țelege lucruri complexe și di
ficile, așa cum au arătat-o stu
denții cu care am avut contact 
în Romînia". Profesorul italian 
completează că „e vorba, în 
primul rînd, de conștiința pro
fesională a studenților înșiși, 
de conștiința clară a necesității 
de a se pregăti bine spre folo
sul întregii societăți. La aces
tea se adaugă buna organizare 
a studiilor și posibilități exce
lente de studiu : cadre didac
tice suficiente și competente, 
localuri universitare bune, că
mine moderne și confortabile''.

Notăm și alte aprecieri. Tha
lia Koliva scria în ziarul ate
nian „Elephteria" : „Invăță- 
mîntul pășește vertiginos

’!
I
I
I
Ivalorificarea maximă a capaci

tăților studenților și folosirea - 
lor la niveluri științifice și cui- ■ 
turale superioare... Nici un ab-1 
solvent nu este cuprins de" 
teama pentru ce va face și I 
unde va găsi de lucru...” Iar I 
H.M.R. Keyes, secretar general- 
al Asociației internaționale al 
universităților, declara: „Mă ■ 
simt dator să afirm că studenții ■ 
din Romînia sînt mult privile-t 
giați în comparație cu studenții I 
din alte țări". ■

Interviu lîngă scara avionu-1 
lui. Deputatul japonez Soji O-1 
kada relatează : „Părăsim țara ■ 
dv., aflată în plin avînt econo-1 
mic, cu impresii deosebit de fru-1 
moașe. Vizita noastră, deși ■ 
scurtă, a contribuit Ia întregirea I 
imaginii noastre despre Romi-1 
nia. Pe mine, ca și pe colegii a 
mei, ne-au impresionat rezulta-1 
tcle remarcabile pe care le-ați I 
obținut în dezvoltarea indus- D 
triei, în transformarea socialistă I 
a agriculturii și mărirea pro-1 
ducției agricole, ca și construe- - 
țiile moderne ridicate în ora
șele pe care le-am vizitat’.

Intîia oară într-o țară pe a 
care nu au cunoscut-o decît din | 
paginile ziarelor. In privirile a- ” 
vide să rețină toate imaginile 
percepi parcă un plus de cu
riozitate. Primele impresii des
pre Romînia anului 1963... In- ■ 
trebarea a fost adresată unor 1 
tineri pe care i-am întîlnit în I 
decorul fastuos al Carpaților. n 
Din însemnările de pe bloc-no-1 
tes cităm... I

„Am vizitat Palatul Pionieri- a 
lor și Muzeul Doftana. Două ■ 
pagini de istorie trecută și pre-1 
zentă. Palatul Pionierilor întru- a 
chipează noul, conturează vii I 
torul. In acest palat te simți I 
cuprins de optimism, dc dra- ■ 
gostea de viață pe care ți-o in-1 
suflă micuții săi locatari, atît ■ 
de fericiți în copilăria lor. Dof
tana amintește ziua de ieri a 
Romîniei: tiranie, asuprire.
Este trecutul pe care poporul _ 
romîn l-a îngropat definitiv" I 
(Alicia Puyana, reprezentantă I 
a organizației de tineret a Miș- a 
cării revoluționare liberale din I 
Columbia). I

„Mi-a plăcut Oneștiul. Un o- - 
raș tînăr cu linii moderne. Con-1 
strucțiile de locuințe sînt im-I 
presionante. Și nu numai Ia O- 
nești. (Arno Rann, tînăr ziarist 
din R. F. Germană).

„Borzeștiul este un admirabil 
combinat chimic, dovadă im
presionantă a succeselor po
porului romîn în realizarea unei 
industrii puternice" (Lennart 
Julius Soderberg, reprezentant 
al Uniunii Tineretului Demo
crat din Suedia).

„In puține cuvinte aș carac
teriza astfel întîlnirea mea 
Romînia: am cunoscut o ț 
în plin progres, un popor har- “ 
nic și un tineret ospitalier, en- ■ 
tuziast, conștient de responsa-1 
bilitățile sale sociale (Jaime» 
Ballestas, reprezentant al tine- ■ 
retului Uniunii Republicane I 
Democrate din Venezuela). ■

Interviuri. Zeci, poate chiar 
sute. Răspunsuri rostite în ne
numărate limbi, de oameni cu 
felurite viziuni asupra vieții și | 
problemelor ei. Dacă aduni însă | 
laolaltă aceste declarații, obții ’ 
un însuflețitor tablou al apre-1 
cierii pe care oaspeții de pre- | 
tutindeni o acordă noii reali-H 
tăți din țara noastră.

I
I

I

I
I
I

I
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BE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Situația din Cipru

NICOSIA'. — Duncan San- 
dys, secretar de Stat pentru 
relațiile cu Commonwealthul 
și pentru colonii, care a sosit 
sîmbătă în Cipru, a declarat 
reprezentanților presei că in
tenționează să cunoască situa
ția la fața locului și să reco
mande măsuri concrete pentru 
înlăturarea unor greutăți în 
folosirea forțelor armate en
gleze, grecești și turcești, care 
se află pe insulă, pentru „în
cetarea focului și restabilirea 
ordinei în Cipru". El nu a răs
puns însă la întrebările care 
cereau să se precizeze în ce 
constau aceste greutăți și cît 
timp intenționează forțele ar
mate engleze să staționeze în 
Cipru pentru a-și îndeplini 
misiunea ce le-a fost încredin
țată.

Sîmbătă, D. Sandys s-a în
tîlnit cu președintele Ciprului, 
Makarios, și cu vicepreședin
tele Kuciuk.

După întrevederea sa cu 
Sandys, arhiepiscopul Maka
rios a declarat că au fost dis
cutate problemele puse de ac
tuala situație din Cipru, în 
deosebi măsurile legate de în-

cetarea focului ți restabilirea 
unei situații normale în 
insulă.

Agenția Associated Press a- 
nunță că în Cipru se mai sem
nalează sporadice schimburi 
de focuri care au făcut victi
me atît din rîndurile populației 
grecești cît și ale celei turce.

Cartierul grec din Nicosia 
este înconjurat de unități 
contingentului turc, care 
au dat ascultare ordinelor 
mandamentului britanic 
trupelor britanice, grecești și 
turcești din Cipru, de a se re
trage în cazărmi. Unitățile 
grecești, care s-au retras, 
fost înlocuite de unități 
tanice. Cartierul grec din 
cosia, relatează U.P.I., 
complet izolat.

Comitetul Central al Parti- 
dui progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.) a 
adresat secretarului general 
al O.N.U. o telegramă în care 
cere Consiliului de Securitate 
să adopte măsuri concrete 
pentru apărarea independen
ței Ciprului.

Comunicat comun
chino - algerian

'ALGER 29 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a transmis 
comunicatul comun al guverne
lor Republicii Populare Chineze 
și Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare în legătură 
cu vizita premierului Ciu En-lai.

Situația actuală, se spune în 
comunicat, „este favorabilă 
luptei popoarelor împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului“. Țările din Africa și 
Asia „au dobîndit succese nu
meroase în acțiunile lor de e- 
mancipare. In țările care se mai 
află sub dominația colonială 
continuă lupta de eliberare na
țională, sub toate formele”.

Cele două părți reafirmă spri
jinul lor hotărît pentru popoa
rele din Asia, Africa și Ameri
ca Latină împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului și pentru apă
rarea independenței naționale.

Comunicatul subliniază cu 
satisfacție că, după conferința 
de la Bandung, cauza solidari
tății afro-asiatice s-a dezvoltat 
impetuos și că conferința de la 
Addis Abeba a statelor africa
ne a adus o contribuție pozitivă 
la consolidarea unității popoa
relor airicane. Republica Popu
lară Chineză și Republica Alge-

Marea sărbătoare

a Cubei libere
unor uneltiri și atacuri ale cercurilor reacți- 
unii internaționale. Aceste uneltiri au suferit 
și vor suferi, cu siguranță, și pe viitor eșecuri.

In lupta sa dreaptă poporul cuban se bucu
ră de solidaritatea și sprijinul popoarelor din 
țările socialiste, al întregii omeniri progre
siste.

Poporul romîn nutrește un sentiment de 
caldă și sinceră prietenie față de eroicul po
por cuban. Intre R.P. Romină și Republica 
Cuba s-au statornicit și se dezvoltă relații de 
colaborare multilaterală și prietenie strînsă, 
relații care reflectă simțămintele de simpa
tie și prețuire ce și le nutresc reciproc popoa
rele celor două țări.

Cu prilejul marii sărbători a Cubei, tinere
tul, alături de întregul nostru popor, adresea
ză poporului și tineretului cuban un fierbinte 
salut urindu-le noi succese in construirea so
cialismului, în

n aceste zile poporul cuban ani
versează un eveniment istoric. Se 
împlinesc 5 ani de la victoria re
voluției cubanc, care a însemnat 
un moment de cotitură în viața 
poporului Cubei. Forțele patrio
tice, sprijinite de întregul popor, 

au răsturnat pentru totdeauna regimul dic
tatorial al Iui Batista, unealtă a marilor mo
nopoluri străine și a exploatatorilor autoh
toni.

Pășind pe calea unei dezvoltări libere, po
porul cuban. sub conducerea Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste, în frunte cu Fidel 
Castro, a obținut succese remarcabile în 
transformarea vieții țării pe o bază socialistă.

Realizările Republicii Cuba însuflețesc po
poarele Americii Latine în lupta pentru liber
tate și progres. Tocmai de aceea, revoluția cu- 
bană victorioasă a devenit din prima zi

au 
bri- 
Ni- 
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înflorirea patriei lor libere.
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riană Democratică și Populară 
afirmă că toate divergențele 
dintre țările afro-asiatice tre
buie să fie rezolvate pe calea 
tratativelor, pe baza celor 
cinci principii ale coexistenței 
pașnice și a celor zece principii 
ale conferinței de la Bandung, 
în comunicat se reafirmă „spri
jinul pentru rezoluția cu privi
re la dezarmarea generală a- 
doptată la conferința șefilor 
statelor africane. Cele două 
părți cer țărilor și popoarelor 
interesate să depună eforturi 
comune în vederea creării de 
zone denuclearizate în diverse 

■regiuni
După 

geriene 
lare, se
lațiile de prietenie și colabora
re între China și Algeria s-au 
dezvoltat considerabil. Dezvol
tarea în continuare a colaboră
rii lor este în interesul celor 
două popoare și al cauzei păcii.

în numele președintelui Liu 
Șao-ți și în numele său perso
nal, premierul Ciu En-lai l-a 
invitat pe președintele Ben 
Bella să viziteze R.P. Chineză 
la o dată care va fi fixată ulte
rior. Președintele Ben Bella a 
acceptat invitația.

nie Jumii".
crearea Republicii Al- 
Democratice și Popu- 

arată în comunicat, re-

Z. FLOREA 
M. RAMURA

economiei romî- 
atenția observato- 
: „Romînia te im- 
scria publicația a- 

,U. S. News and

Aniversarea proclamării

■independenței Sudanului
Criza politică din Grecia

ATENA. — în cursul dimi
neții de 29 decembrie G. 
Papandreu, premierul guver
nului grec demisionar, precum 
și Kanelopoulos liderul parti
dului E.R.E. au fost convocați 
de regele Paul în vederea gă
sirii unei soluții menite să 
ducă la ieșirea din criza poli
tică prin care trece Grecia. 
Corespondentul din Atena al 
agenției France Presse, rela
tează că regele a adresat celor 
doi lideri politici un apel de a 
se pune de acord asupra unei 
formule guvernamentale, dat 
fiind situația specială prin 
care trece Grecia în prezent, 
în special ca urmare a eveni
mentelor din Cipru. Potrivit 
agenției, atît Papandreu cît 
și Kanelopoulos au rămas pe 
pozițiile lor. Papandreu con
tinuă să insiste pentru organi
zarea cît mai grabnică de noi 
alegeri în timp ce Kanelo
poulos se opune unor eventua
le alegeri.

Vizita cancelarului 
R. F. G. în S. U. A.
AUSTIN, TEXAS. — La 

28 decembrie au început con
vorbiri între președintele Lyn
don Johnson și cancelarul R.F. 
Germane, Ludwig Erhard. Pa
ralel cu întrevederea Johnson- 
Erhard a avut loc și o între
vedere între secretarul de stat. 
Dean Rusk și ministrul de afa
ceri externe al R.F. Germane, 
Gerhard Schroeder.

Potrivit agenției U.P.I., la 
această întrevedere s-au dis
cutat pe larg viitoarele nego
cieri comerciale dintre Statele 
Unite și țările Pieței comune. 
Tn cercurile oficiale america
ne se afirmă că reprezentanții 
Statelor Unite au căutat să 
obțină „anumite clarificări", 
asupra recentei conferințe de 
la Bruxelles a consiliului mi
nisterial al Pieței comune.

oporul sudanez 
sărbătorește la 1 
ianuarie 1964 ani
versarea indepen
denței țării sale, 
rod al unei lupte 
îndelungate și dîr-

ze pentru lichidarea jugului co
lonial.

Republica Sudan este una 
din cele mai mari țări de pe 
continentul african, avînd o 
suprafață de 2,5 milioane km 
pătrați și o populație de 15 mi
lioane locuitori.

Dominația colonială a avut 
o influență nefastă asupra eco
nomiei țării, precum și asupra 
vieții poporului sudanez. In 
1956, cînd Sudanul a devenit 
independent, era aproape com
plet lipsit de industrie, deși 
dispune de bogate resurse na
turale ca aur, cupru, zinc, co
sitor, minereuri de fier și al
tele. In țară nu existau decît 
trei școli de stat și cîteva școli 
particulare. Pășind pe drumul 
independenței, poporul sudanez 
luptă pentru înlăturarea conse
cințelor dominației colonialiste, 
pentru progresul 
domeniile și cu 
cel economic.

In prezent, pe
Sudanul promovează o 
tică de neutralitate, de neade- 
rare la blocurile militare și de 
neadmitere pe teritoriul său a 
bazelor militare străine. Gu
vernul Republicii Sudan se pro
nunță pentru reglementarea pe 
cale pașnică a problemelor liti
gioase internaționale, pentru 
dezarmare generală și totală, 
pentru coexistență pașnică in
tre toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pentru 
lichidarea definitivă a rușino
sului sistem colonial.

In opera sa de lichidare a ur
mărilor trecutului, pentru con
solidarea independenței, Repu
blica Sudan se bucură de sim
patia și sprijinul țărilor socia
liste. R. P. Romînă, care a pro
movat și promovează consec
vent o politică de sprijinire a 
aspirațiilor de libertate a 
poarelor Africii, a salutat 
bucurie proclamarea indepen
denței Sudanului.

Cu prilejul celei de-a opta 
aniversări a proclamării Repu
blicii Sudan, poporul romîn, 
tineretul patriei noastre, urează 
poporului sudanez 
în lupta sa pentru 
rea independenței, 
greșul țării.

m lăsat dc mult în 
urmă 
din 
rațao, 
Deodată, 
din 
vionului companiei 

olandeze K.L.M. privesc cu cu
riozitate prin ferestrele duble : 
jos, la cîteva mii de metri se 
vede, pămîntul. E Cuba. Un vi
raj brusc și aterizăm pe aero
portul Raucho Boyeros din Ha
vana.

Pe șoseaua asfaltată ce lea
gă aeroportul de oraș, străjui
tă de siluetele zvelte ale pal
mierilor, sînt înșiruite nume
roase panouri pe care sînt în
scrise chemările 
guvern poporului pentru 
rirea producției, pentru termi
narea Ia timp a recoltării tres
tiei de zahăr. Deodată, la ori
zont apar clădirile Havanei. In
trăm în oraș. Oprim în piața 
Jose Marti unde se desfășoară 
marile mitinguri populare. Tra
versăm vechiul cartier reziden
țial Vedado, marcat de verdele 
vegetației și de clădirile ele
gante și îndrăznețe ale zgîrie- 
norilor, coborîm pe malul 
Mării Caraibilor și în stingă 
oprim în fața celui mai ele
gant hotel al Havanei — Ha
vana Riviera — unde vom sta 
o parte din timpul petrecut în 
Cuba.

Scara, ne îniîlnim cu stu
denții universității. Mare parte 
dintre ei sînt bursieri: fii de 
muncitori, țărani, intelectuali, 
albi și negri. Revoluția a dărî- 
mat toate obstacolele ridicate 
pe drumul spre școală de către 
regimurile dictatoriale de ieri. 
Mulți dintre interlocutorii noș
tri au luat parte directă la 
campania de alfabetizare. O fa
tă de lîngă noi, studentă în a- 
nul IV Ia facultatea 
ne povestește că a 
de două Juni într-o 
din răsăritul insulei.
o grupă de pescari să învețe să 
scrie și să citească, 
chiar și pe mare 
pescuitului.

Sîntem invitați să 
nul din căminele noi, 
special pentru „becados" (bur
sieri). La intrarea în universi
tate un băiat și o fată, membri 
ai miliției populare, cu arma 
pe umăr, fac de gardă.

Intr-una din zile facem o vi
zită în provincia Pinar del 
Rio. Peste tot unde oprim, în
cingem discuții prietenești cu 
țăranii. Ne vorbesc cu mîndrie 
despre realizările lor în anii de 
după revoluție. Sîntem poftiți 
să vedem o școală nouă. Elevii, 
curat îmbrăcați, întrerup cursu
rile, se string roată în jurul 
nostru, se interesează din ce 
țară venim, ne întreabă ce se 
știe în Romînia despre Cuba. 
Mergem într-un ian de trestie 
de zahăr. Lucrează o familie 
compusă din cinci persoane. 
Trei din membrii acestei fami
lii — tatăl și doi copii — fac 
parte din miliția populară. Ta
tăl dă răspunsuri competente 
cu privire la recoltă, la sarci
nile puse de guvernul revolu
ționar. A participat la înlîlni- 
rea pe (ară a fruntașilor în re-

aeroportul 
insula Cu- 

în Antile. 
o parte 

pasagerii a-

adresate de
spo-

de drept, 
stat timp 
provincie 
A ajutat

Ii însoțea 
în timpul

vedem u- 
construite

trestiei de zahăr și a 
cavlnlarea președinte-

său în toate 
deosebire în

plan extern, 
poli-

noi succese 
consolida- 

pentru pro
i

TOKIO : Aspect de Ia o re
centă demonstrație a mun
citorilor zilieri din Japo
nia. Ei au cerut asigurarea 
locurilor de muncă și sa

larii minime garantate. 
Foto JAPAN PRESS — 
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Conferința de presă

a președintelui Johnson

200 de ziariști 
S.U.A., Lyndon 

ținut o conferință 
ferma sa din sta-

eforturi. După cum 
președintele S.U.A.,

a
a-

WASHINGTON. - In fața a 
aproximativ 
președintele 
Johnson, a 
de presă la
tul Texas în cadrul căreia a 
trecut în revistă unele pro
bleme internaționale și in
terne.

Referindu-se la problema re
lațiilor dintre Est și Vest, 
președintele Johnson a decla
rat că „ele au o importanță 
capitală. Lumea trebuie să 
trăiască în pace și popoarele 
trebuie să se deprindă să vie
țuiască laolaltă". Președintele 
a declarat că se pot realiza 
progrese în această privință și 
a arătat că, în ceea ce le pri
vește, Statele Unite vor face 
totul pentru a contribui la a-

ceste 
spus 
ceasta va fi una din probleme
le pe care le va discuta în 
cursul tratativelor cu cancela
rul vest-german Erhard.

Răspunzînd la o întrebare, 
președintele Johnson a decla
rat că planul pentru coordo
narea politicii S.U.A. față de 
America Latină este încredin
țat noului secretar de stat 
adjunct pentru problemele 
interamericane, Thomas Mann 
care preia totodată și funcția 
de director al programului 
„Alianța pentru progres". 
Fostul director al acestui 
program, Teodoro Moscoso, a 
fost numit consilier special al 
lui Thomas Mann, cu gradul 
de ambasador.

LONDRA. — Ziarul „Daily 
Telegraph" publică un articol 
al corespondentului său David 
Adamson, care a pătruns in 
regiunile din nord-estul Ira
kului controlate de insurgenții 
kurzi. „Detașamentele kurde, 
scrie Adamson, se transformă 
rapid din grupuri de partizani 
slab organizate într-o arma
tă regulată". Corespondentul 
scrie că în operațiile militare 
ale kurzilor au intervenit une
le schimbări tactice. „Pînă în 
ultimul timp, scrie el, tactica 
lor (a kurzilor — n.r.) se limi
ta la lupte de apărare în munți. 
Acum planurile lor prevăd o- 
perațiuni ofensive 
menite să forțeze guvernul să 
satisfacă 
privire la înființarea în cadrul 
Irakului a unui stat kurd au
tonom".

la pește proaspăt — cu 23.2 
la sută, la legume cu 8,9 la 
sută; taxele de învățămînt au 
crescut cu 12,9 la sută, bilete
le pentru spectacole — cu 12,7 
la sută, costul confecțiilor — 
cu 6,6 la sută, iar chiriile au 
fost majorate cu 4 la sută.

limitate,

revendicarea lor cu

REYKJAVIK. — In apropierea 
insulei recent formate ca urmare a 
unei erupții vulcanice în apele te
ritoriale ale Islandei s-a produs la 
28 decembrie o nouă și violentă 
erupție. Deasupra apelor oceanului 
se poate observa o coloană imen
să de fum negru. După cum trans
mite agenția U.P.I. se consideră că 
datorită acestei erupții este posi
bil să se formeze o nouă insulă 
vulcanică.

TOKIO. — Potrivit datelor 
furnizate de Biroul de statisti
că de pe lîngă Cabinetul de 
miniștri al Japoniei, în anul 
1963 s-au înregistrat o serie 
de majorări de prețuri fată 
de anul'trecut, printre care :

PRAGA. — După cum trans
mite Ceteka, între 27 și 29 de
cembrie Adam Rapacki, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone a 
vizitat R.«S. Cehoslovacă. în 
timpul vizitei sale la Praga, 
Rapacki a făcut un schimb de 
păreri cu Vaclav David, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, în probleme

cucerit și pe mine, 
întinerit" — ne măr-

ne invită să vizităm

coltarea 
ascultat 
lui republicii, dr. Dorticos. De 
nenumărate ori ne amintește că 
„astăzi viața, s-a schimbat". Cu 
ani în urmă, pe vremea lui Ba
tista, unui din membrii . fami
liei sale, deoarece își exprima
se nemulțumirea față de fostul 
moșier, într-o zi a fost găsit 
împușcat pe cîmp. Nimeni n-a 
luat nici o măsură. Și atunci 
trestia era dulce, dar. viața, era 
amară. In sat exista un singur 
învățător și mul/i analiabcți. 
Dar toate acestea aparțin tre
cutului...

In alt sat vizităm o fermă 
zootehnică. Inginerul veterinar 
este un american. A venit aici 
după revoluție, dornic să spri
jine Cuba nouă. Muncește cu 
plăcere, se simte bine. „Deși am 
trecut de 50 de ani, entuzias
mul care a cuprins poporul cu
ban m-a 
Parcă m-a 
turisește.

Gazdele
Playa Gyron. In drum trecem 
pe lingă centrala de zahăr Aus
tralia. Privim la sfărîmăturile 
unui avion folosit de bandele 
de mercenari în timpul atacu
lui din 1961 și distrus de arma
ta populară.

în Playa Gyron discutăm cu 
mai mulți țărani care au luat 
parte la înlrîngerea mercena
rilor. Oamenii ne povestesc 
simplu, modest: au încercat să 
ne cotropească (ara, să aducă 
din nou „stăpînii de ieri" ; 
„noi am pus mina pe arme și 
i-am dat peste cap".

Ne-a impresionat puternic, in 
discuțiile avute cu muncitorii, 
țăranii și studenții, hotărî rea 
cu care aceștia sînt gala să-șt 
apere cuceririle revoluției, min- 
dria cu care subliniază că țara 
lor, cunoscută în trecut prin 
frumusețea neasemuită a peisa
jului, prin așezarea strategică, 
prin muzica și dansurile care 
au făcut înconjurul lumii —• a 
devenit acum primul teritoriu 
liber al Americii.

In timp ce urcam scările Ca
pitolului — vechea reședință a 
guvernanților de ieri — unul

din studenții de culoare mi-a 
precizat că înainte accesul ne
grilor, nu numai în acest local 
dar și la marile restaurante sau 
în parcurile elegante, era abso
lut interzis. Este un amănunt 
care ilustrează profundele 
transformări din Cuba. Insula 
libertății este prima țară din 
continentul american în care 
discriminarea pe temeiul culorii 
pielii a fost definitiv înlătu
rată.

. Oricine vizitează Cuba își dă 
seama de cuceririle importante 
ale revoluției, de sentimentele 
puternice pe care le nutrește 
poporul cuban față de revolu
ție, exprimate în munca entu
ziastă, în hotărîrea de a-și a- 
păra și consolida independența 
națională.

Peste tot, cubanezii pe care 
i-am întîlnit, aflînd că venim 
dintr-o țară socialistă, din 
R. P. Romînă, ne înconjurau cu 
multă dragoste, își exprimau 
sentimentele de mulțumire pen
tru solidaritatea dovedită față 
de lupta pe care eroicul popor 
din Caraibi o duce pentru a- 
părarea dreptului sacru de a ii 
stăpînul propriilor destine.

Nu pot uita momentele emo
ționante cînd tovarășii cuba
nezi ne-au dus la o gospodărie 
agricolă care folosea tractoare 
romînești. împreună cu cei 
peste 20 de cubanezi am stat 
cîteva minute fără să spunem 
nimic, privind tractorul produs 
de oamenii muncii din uzina 
brașoveană. Deodată, unul din
tre ci a început să ne îmbrăți
șeze. Cuvintele nu-și mai aveau 
valențele obișnuite.

...Pe aeroportul din Jamaica 
oameni simpli — hamalii — 
văzînd că pe valizele noastre 
sint prinse tichete din Havana 
se apropiau de noi, ne puneau 
întrebări privitoare la Cuba, la 
viața poporului cubanez. Cuba 
a dovedit celor 200 milioane de 
latino-americani, omenirii în
tregi, că în zilele noastre nu 
există forță care să împiedice 
împlinirea aspirațiilor spre o 
viață mai bună ale unui popor 
care a devenit stăpîn pe soar
ta sa.

ȘERBAN ULMEANUProcesul Argoud
PARIS. — Agenția France 

Presse relatează că la Tribu
nalul securității de stat din 
Paris continuă procesul inten
tat uneia dintre căpeteniile 
O.A.S. — fostul colonel An
toine Argoud. Acesta a parti
cipat la acțiunile teroriste ale 
O.A.S. atît în Algeria cît și în 
Franța. El a fost unul dintre 
principalii conducători ai pu
ciului de la Alger din aprilie 
1961, pentru care a fost jude
cat și condamnat la moarte în 
contumacie.

Completul de judecată a 
respins concluziile avocațiilor 
apărării care cer ca fostul co
lonel Antoine Argoud să fie 
condus pînă la frontiera cu 
R. F. Germană și predat auto
rităților vest-germane.

Unul dintre avocații care ii 
apără pe Argoud la proces, re
latează France Presse, a decla
rat că un demers în acest sens 
a fost făcut de autoritățile 
vest-germane pe lîngă amba
sadorul Franței la Bonn.

Intr-o scrisoare, căreia i s-a 
dat citire în cursul celei de-a 
3-a ședințe a tribunalului, 
Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
declară că nu s-a primit nici 
o notă oficială din partea R. F. 
Germane referitoare la trimi
terea lui Antoine Argoud îna
poi în Germania occidentală.

Tribunalul securității de stat 
a hotărît ca procesul intentat 
lui Argoud să continue luni.
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privind situația internațională 
actuală.

DJAKARTA. — După cum se 
anunță din Djakarta, președintele 
Indoneziei, Sukarno, a semnat 
două legi referitoare la statutul 
viitor al companiilor petroliere 
străine care operează în Indonezia. 
Potrivit prevederilor acestor letii, 
societățile petroliere străine din 
Indonezia devin lurnizoarcle în
treprinderilor petroliere de stat in
doneziene. Legislația adoptată pre
vede, de asemenea, dreptul statu
lui de a naționaliza raiinăriile si 
rețeaua de desfacere apartinind 
companiilor petroliere străine.

TEHERAN. — Agenția Reu
ter anunță că troienele de ză
padă, care au acoperit Iranul 
în cursul ultimelor 48 de ore, 
au provocat moartea a 31 de 
persoane. Avalanșele și furtuni
le de zăpadă au blocat șosele
le și circa 300 
alte mașini sînt 
tr-o trecătoare 
nordul Iranului.
tobuze și mașini sînt imobiliza-

de autobaze și 
imobilizate 
muntoasă 
Alte 60 de

In
dia 
au-
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te în apropiere de Shiraz în su
dul țării. Elicoptere încearcă 
să salveze pe pasageri și para
șutează alimente.

CAIRO. — Conferința la 
nivel înalt a șefilor statelor 
arabe, cerută de guvernul 
R.A.U. în scopul stabilirii unor 
acțiuni comune împotriva pla
nurilor Izraelului dc a abate 
apele Iordanului, se va des
chide la Cairo la 13 ianuarie 
1964. Conflictul dintre Israel 
șl țările arabe în problema 
abaterii apelor Iordanului da
tează din anul 1961 cînd Israe
lul a anunțat începerea unor 
lucrări pentru a permite iri
garea deșertului Neghev folo
sind pentru aceasta o parte a 
apelor fluviului. Intrucit Ior
danul izvorăște din Siria si 
curge pe o mare distcfnță pe 
teritoriul Iordaniei, țările ara
be au anunțat că planul izrac- 
lian va aduce daune economi
ce unora din țările arabe.
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