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NOASTRĂ PATRIE,

REPUBLICA

ROMÂNIA !

poem de Grigore Hagiu

(Continuare tn pagina a ll-a)
E-un nume care se adună, bate 
și tună. Ia Petrila, jos, în mină,

E-un nume care zi și noapte arde 
pe plaiul Hunedoarei, în cuptoare,

pe gurile cu ceru-ngemănate 
zvîrlind în șir cărbune la lumină, 
clepsidră-n înălțime răsturnind 
doar partea ei ascunsă din pămînt.
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bună cre-
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INCANDESCENTE

astăzi, 
Ziua

și bucurie 
și victorii 
asemenea 

ca Partidul

pentru
Republicii, 
cei tineri, 

alții cunosc

arbatorim
18-a oară,

Unii dintre noi,
au trăit direct, i__  _____
doar din filele cărților mo
mentul istoric cînd, luînd pu
terea în propriile-i mîini, po
porul a înlăturat de la cîrma 
țării clasele exploatatoare, în 

frunte cu monarhia, semnînd astfel actul 
de naștere al Republicii Populare. Alături 
de generațiile vîrstnice, sub conducerea 
partidului, generația tînără a fost, de-a 
lungul celor 18 ani care s-au scurs de la 
memorabila zi, martor și participant di
rect Ia continua prefacere constructivă 
prin care a trecut peisajul țării, încunu
nată cu victoria deplină și definitivă a 
socialismului. Astăzi, la a 18 aniversare 
a zilei sale, patria noastră poartă un nume 
scump tuturor cetățenilor săi — Republi
ca Socialistă România, consemnare suges
tivă a uriașului drum parcurs de popor 
sub conducerea partidului.

Făcînd bilanțul marilor izbînzi dobîn- 
dite de poporul nostru pe toate fronturile 
construcției socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — secretar general al C.C. al 
P.C.R. — arăta în Raportul asupra pro
iectului noii Constituții: „De la o țară cu 
industrie slabă în care monopolurile im
perialiste dețineau poziții dominante, cu 
agricultură înapoiată, în care mai conti
nuau să existe rămășițe ale relațiilor feu
dale — la țara socialistă ăe azi, cu o in
dustrie dezvoltată și o agricultură în con
tinuu progres: de la monarhia burghezo- 
moșierească — la Republica Socialistă 
România este o întreagă epocă istorică pe 
care poporul român a străbătut-o cu suc
ces sub conducerea Partidului Comunist 
Român“.

Liber și stăpîn pe soarta sa, pe bogățiile 
patriei, poporul își făurește propria isto
rie. Eroica noastră clasă muncitoare — 
clasă conducătoare a societății, țărănimea 
— aliata ei de nădejde, intelectualitatea, 
celelalte categorii de oameni ai muncii, 
români, și de alte naționalități, bucurîn- 
du-se de deplină egalitate în drepturi și 
înfrățiți în lupta pentru înflorirea patriei 
comune, muncesc împreună, își pun toată 
energia creatoare în slujba construcției 
socialiste. Realitățile din țara noastră con
firmă că numai în socialism se poate ma
nifesta pe deplin comunitatea reală de in
terese a tuturor cetățenilor, fiind create 
toate condițiile pentru dezvoltarea și în
florirea națiunii.

România de astăzi este o țară în plin 
avînt, cu o industrie în continuu progres, 
cu o agricultură care pune în valoare tot 
mai larg marile ei rezerve, cu o cultură 
înfloritoare. Crește bunăstarea oamenilor 
muncii de al orașe și sate. Am realizat în 
acest an o producție industrială de 9,5 ori 
mai mare decît în 1938. Sutele de fabrici 
și uzine, centrale electrice, marile combi
nate ridicate în anii aceștia, ogoarele lu
crate cu mașini agricole moderne, miile 
de blocuri de locuințe care, cu arhitectura 
lor zveltă și luminoasă, schimbă de la o 
lună Ia alta peisajul orașelor ; instituțiile 
și așezămintele destinate ocrotirii sănătă
ții, dezvoltării științei și culturii compun 
tabloul unei țări în care poporul, liber și 
stăpîn pe soarta sa, condus de Partidul 
Comunist Român, își clădește cu hotărîre 
și temeinicie viitorul și mai luminos.

S-a schimbat fața țării, s-a schimbat și 
poziția ei în lume. România, al cărei pres
tigiu în lume cunoaște o continuă creștere, 
își spune un cuvînt ascultat cu atenție pe 
arena internațională : mesajul ei de pace, 
aportul său constructiv la rezolvarea ra
țională a tuturor problemelor oricît de 
complexe și dificile ar fi — răsună con
secvent și culeg aprobarea și înalta apre
ciere a tuturor oamenilor de 
dință.

Trăim neasemuita satisfacție 
a tuturor acestor împliniri 
pentru că avem în frunte un 
conducător încercat și ferm 
Comunist Român. Toate realizările dobîn- 
dite sînt rodul muncii unite a întregului 
popor care înfăptuiește cu hotărîre poli
tica partidului, politică științifică, realis
tă, a cărei justețe a fost strălucit confir
mată de viață. Fiecare om al muncii s-a 
convins, pe baza faptelor, că tot ce între
prinde, tot ce inițiază partidul are ca tel
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e După cum am fost informați, 
pină la 28 decembrie a îndepli- 
Init planul producției globale pe 
anul 1965 și Ministerul Industri
ei Construcțiilor de Mașini. A- 
Sproximativ 70 la sută din între

prinderile acestei ramuri de pro
ducție au raportat îndeplinirea 

I sarcinilor de plan prevăzute pe 
anul în curs cu 5 pină la 12 zile 
înainte de termen.

I* Și întreprinderile aparțintnd
Ministerului Industriei Metalur- 

Igice au îndeplinit planul de 
producție la principalele sorti
mente prevăzute pentru acest an 

I(cocș metalurgic, fontă, oțel și 
laminate) la 28 decembrie.

Succesele înregistrate în crește- 
Irea producției au fost însoțite de. 

îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor prevăzute pentru creș- 

Iterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

/Continuare In pag. a U-a)
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Desen de AUGHT POPESCU

Orice cuvînt de dragoste de țară, 
pe care inima-1 rostește, gravă, 
întîi și-ntîi în miezul ei coboară 
și sărutînd acest pămînt de slavă, 
îl urcă-n sînge, leagăn greu de vieți, 
izvor adînc, tipar de frumuseți.

Cîntată, neuitată niciodată, 
ne este pururi sfîntă țara-mamă, 
din timpul ei ne făurim durată, 
spre ca același dor mereu ne cheamă, 
ne dă făpturii relief ales, 
ne-ncarcă, dulce, mintea de-nțeles.

Astfel ne-am învățat dintotdeauna, 
mîșcați de val și limpezi constelații, 
legați de soare, înfrățiți cu luna, 
să ne răsfrîngă Dunărea, Carpații, 
în loc de sabie purtind Ia șold 
iluminarea sprintenului Olt.

E-un nume-al căror noi silabe, clare 
de-a lungul Prahovei, în valea trează, 
un cîmp de sonde veșnic în mișcare, 
dintr-una-ntr-alta, ritmic, le scandează, 
pe tari tulpine-nșurubate-n gol, 
trăgîndu-și lacom seva de petrol.
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• Întreprinderile Ministerului 
Minelor au îndeplinit planul 
producției globale și marfă cu 
4 zile înainte de termen.

Producția globală realizată în 
acest an este cu 69,3 la sută mai 
mare decît în 1959. La princi
palele produse miniere au fost 
obținute creșteri însemnate față 
de primul an al șesenalului: la 
cărbune brut extras, de pildă, 
producția a sporit de 1,5 ori, la 
cupru în concentrate de 2,8 ori, 
la plumb de 1,8 ori, iar la zinc 
de 2,3 ori.

Rezultate bune s-au obținut și 
în ce privește reducerea prețului 
de cost. Pe perioada șesenalului 
acest indice a scăzut cu 16 la 
sută față de anul 1959, volumul 
economiilor obținute pe această 
cale fiind de peste 500 milioane 
lei.

(Agerpres)
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începută în luna aprilie, mon
tarea celor 22 600 tone de utilaje 
și aparatură, ale laminorului de 
tablă groasă de la Combinatul si
derurgic Galați, se apropie de 
sfîrșit. Avansul luat față de gra
fic a permis constructorilor să 
efectueze reglarea utilajelor și a 
aparaturii de comandă, -operație 
premergătoare începerii rodajului.

Evenimentul cel mai important 
pentru montori a avut loc la 29 
decembrie cînd a început rodajul 
în gol a căii cu role destinate 
transportării lingourilor de la cup
toarele adînci. Operația a antre
nat după sine intrarea în func
țiune a unor instalații și aparataie 
de comandă aferente zonei de 
producție respectivă.

-----•-----
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TELEGRAME
Excelenței Sale Domnului 

CHARLES DE GAULLE 
Președintele Republicii Franceze

PALATUL ELYSEE 
PARIS

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte ,al Republicii Franceze, vă rog să primiți, Excelență, sin
cere felicitări, din partea Consiliului de Stat al Republicii Socia- ; 
liste România și a mea personal, precum și cele mai bune urări i 
de sănătate și fericire personală.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sînt deosebit de mișcat de amabilul mesaj de felicitare al Ex

celenței Voastre și Vă mulțumesc pentru urările transmise.
Doresc, din partea mea, să-mi exprim satisfacția pentru stadiul 

fericit al relațiilor dintre Franța și România ca și pentru viitorul 
care se deschide pentru dezvoltarea lor.

CHARLES DE GAULLE

I proiectați
După apruapu o lunii do Iu in. 

trarea în funcțiune, fabrica de 
I oxigen și azot din cadrul com

binatului petrochimic Ploiești a 
atins miercuri parametrii proiec- 

Itați prevăzuți pentru o producție 
anuală de 4,8 milioane mc oxi
gen și 1.6 milioane md azot. In 

«același timp se produce azot de. 
înaltă puritate necesar obținerii 
oxidului de etilena și a. glicolului, 

Icare se utilizează ca solventi în 
industria petrolieră si pentru fa
bricarea detergenților sintetici.

! Agerpres)

O discuție asupra calității 
muncii este întotdeauna uti
lă. Echipa de vopsitori con
dusă de Ciobanu Aurel, e- 
chipă fruntașă de la Uzina 
„23 August" are in atenție 
1 opsirea tronsoanelor pentru 

morile de ciment

Foto: VICTOR COLONELU



Plenara Consiliului Gen eral O nouă stație
de televiziune

al Uniunii de cultură fizică

și sport

Pe Munții Bucegi, la o înălți
me de 2 500 de metri a fost dată 
în funcțiune o nouă stație de 
televiziune. Stația transmite pe 
canalul 6 programele Studioului 
central de televiziune pentru o 
parte din localitățile situate în 
regiunile Brașov, Ploiești, Oltenia 
și Argeș.

ai 
de

în ziua de 29 decembrie a avut 
loc plenara Consiliului General 
al U.C.F.S., la care au participat 
membri și membri supleanți ai 
Consiliului General, președinții 
consiliilor regionale, secretari ai 
cluburilor sportive și alți acti
viști ai mișcării sportive, precum 
și reprezentanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, ai Uniu
nii Tineretului Comunist și 
altor organizații obștești și 
stat.

La plenară au luat parte to
varășii Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., și Petre Lupu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al------

Plenara 
organelor 
U.C.F.S. pentru dezvoltarea 
ducației fizice și a sportului de 
masă, îndeplinirea măsurilor re
feritoare la continua dezvoltare a 
sportului 
aprobat 
cheltuieli 
1966.

în încheierea dezbaterilor

P.C.R.
a analizat activitatea 

și organizațiilor
e-

de performanță și a 
planul de venituri și 

al U.C.F.S. pe anul

în abatajele exploatării miniere

luat cuvîntul tovarășul Alexan
dru Drăghici.

Plenara a adoptat unele măsuri 
organizatorice. A fost eliberat 
din funcția de membru al Comi
tetului Executiv al Consiliului 
General al U.C.F.S. și de pre
ședinte al U.C.F.S. tovarășul Au
rel Duma, care a primit alte în
sărcinări, pe linie de stat. Ple
nara a ales pe tovarășul Anghel 
Alexe, președinte al Consiliului 
General al U.C.F.S.

De asemenea, Plenara a elibe
rat din funcția de membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui General al U.C.F.S. pe tova
rășii Aurel Ardeleanu și Con
stantin Cîrțînă și din funcția de 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al Consiliului General 
al U.C.F.S. pe tov. Nicolae Le- 
țea, care au primit sarcini în alte 
domenii de activitate. Au fost 
aleși ca membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului General 
al U.C.F.S. tovarășii Ion Popes- 
cu — secretar al C.C. al U.T.C. 
și Ion Necșoiu — adjunct de șef 
de secție la C.C.S., iar ca mem
bru supleant tov. Leon Teodo- 
rescu — rectorul Institutului de 
Cultură Fizică.

La Eforie Nord :

Construirea unui 
nou pasaj peste 

linia de cale ferată

A început construirea la 
Eforie Nord a unui nou pasaj 
peste linia de cale ferată 
Constanța-Mangalia. El va a- 
vea o lungime de 30 m, o lă
țime carosabilă de 14 m, pre
cum și trotuare pe ambele 
părți, permițînd o circulație 
continuă auto pe acest traseu 
principal de legătură cu stați
unile din sudul litoralului.

Pasajul va înlătura irosirea 
zilnică a circa 4 ore cu opririle 
la barierele de cale ferată.

La noua lucrare se vor folosi 
grinzi și console din beton ar
mat cu deschidere mare, con
structorii constănțeni avînd 
în această privință o bună ex
periență.

(Agerpres)

Lenea, din regiunea Hunedoara

Foto: AGERPRES

------------

Pe șantierul 
termocentralei 
Luduș-iernut
Uzină și totodată șantier — 

așa se înfățișează vizitatorului 
centrala termoelectrică Luduș- 
Iernut, unul din cele mai mari 
obiective energetice ale planului 
șesenal. La cele trei grupuri a 
cîte 100 MW, aflate în funcțiune 
se vor adăuga altele în anul vi
itor. în prezent, pe șantier se 
desfășoară lucrările de montaj 
ale unui nou turbogenerator de 
200 MW. Constructorii și mento
rii de aici sînt în avans față de 
grafic la principalele obiective în 
lucru. Concomitent se execută 
lucrări pentru montarea a încă 
două noi grupuri cu o putere 
instalată de 300 MW.

în acest fel, în faza finală, ter
mocentrala Luduș-Iernut va dis
pune de o putere instalată to- 
t dă de 800 MW.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către noul

ambasador al Elveției la București

29 decembrie 
ambasador al

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit miercuri, 
1965, pe noul
Elveției la București; Charles 
Albert Dubois, care a prezen
tat scrisorile de acreditare.

Cu această ocazie au fost 
rostite cuvîntări.

Președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a avut apoi

o convorbire cordială cu am
basadorul Elveției, Charles 
Albert Dubois.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul Elveției a fost 
însoțit de Charles Stroele, se
cretar de ambasadă.

INFORMAȚIE
La București a avut loc pri

ma sesiune a Comitetului Na
țional al Deceniului Hi
drologic Internațional. După 
cum este cunoscut, țara noa
stră a aderat la această acți
une organizată pe plan inter
național de către U.N.E.S.C.O. 
în intervalul 1965—1974.

La sesiune au participat

care fac parte repre- 
unor ministere 

instituții centrale, precum 
specialiști și cadre didacti- 
din domeniul hidrologiei 

din ramurile înrudite : me-

membrii Comitetului Național, 
din 
zentanți ai
Și
Și
ce
Și
teorologie, hidrogeologie, pro
tecția calității apelor etc.o

Elevi tn excursie 
spre Vîriul cu dor

30 DECEMBRIE
(Urmare din pag. I)
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SPORT
196

în

tunci cînd nu 
pot respecta cri- 
terii matematice, 
clasamentele ’n 

f W sport oferă cele
g 1mai efemere și 

mai arbitrare 
dintre ierarhii. 
Am încercat să 

respectăm tradiția, întocmind, la 
sfîrșit de an, o listă a celor mai 
buni sportivi pe care ni i-a ofe
rit calendarul pe 1965. Dar 
ne-am dat seama că — dincolo 
de farmecul pitorescului amal
gam de nume și de discipline 
sportive — preferințele exprima
te rămîn totuși un act subiectiv 
ce ne-ar putea pune în conflict 
cu... alte preferințe I

Anul 1965 a consacrat
lume o mulțime de eroi sportivi, 
i-a relevat pe unii sau i-a con
firmat pe alții. Dar pe cine vor 
vota suporterii unuia sau altuia 
dintre sporturi ?

Amatorii de fotbal vor striga 
din nou în cor — pentru a cîta 
oară ? — chiar cu ochii închiși 
Pele, pe care Congresul brazilian 
ar dori să-l treacă sub auspiciile 
serviciului național de protecție, 
transformîndu-1 în erou național 
Sub adevăratul său nume : Edson 
Arantes de Nascimento.

Iubitorii de pugilism se vor 
arăta îneîntați de fostul cam
pion olimpic Cassius Clay, mai 
ales acum cînd a învins fără 
drept de apel pe alt fost cam
pion olimpic : Flovd Patterson, 
dovedindu-se cel mai bun „greu“ 
al lumii, deși centura oficială îl 
încinge temporar pe... Emie 
Terrel I

Pasionații ciclismului se vor 
opri, poate, la figura atît de ciu
dată a englezului Tom Simpson 
care, după 10 ani de eforturi pe 
șoselele continentale, în plină 
epocă franceză (Anquetil, Pouli- 
dor, Stablinski) a reușit să cuce
rească titlul mondial la proba de 
fond si cînd nici nu se uscase bine 
tricoul cu culorile curcubeului, 
se apucă să dezvăluie curajos 
opiniei publice matrapazlîcurile 
din ciclismul profesionist.

De loc surprinzătoare ar fi op
țiunea pentru înotătoarele de

se

Pele sau Cassius Clay ?

Simpson sau înotătoarele de 1’2 ani ?

Mihaela Peneș sau Randy Matson ?

Pe locul I: RONALD CLARKE
12, de 13, de 14 ani, care 
bat recordurile mondiale de na- 
tație cu asemenea viteză îneît 
nici nu apucăm să le memorăm 
numele 1

Cei mai îndreptățiți locatari 
ai unor clasamente de acest fel 
se simt însă, din totdeauna, 
atleții lumii. Confruntarea cea mai 
directă a omului cu natura — at
letismul își merită locul fruntaș. 
Dar pe cine să alegi din noia
nul de nume care fac, într-un 
an, turul agențiilor de presă 
mondiale ? Pe James Randy Mat- 
son, pe Ludvik Danek, pe Gyula 
Zsivotski, pe Iolanda Bala?, pe 
Mna Press, pe trena Kirszen- 
sleirt, pe care dintre cei ce au 
cochetat atît de insistent cu re
cordurile lumii ? Sau, mai curînd, 
pe Mihaela Peneș care, de-a lun
gul celor 365 de zile, a dove
dit, neînfrînta, că victoria ado
lescentină și explozivă de la To
kio nu a fost o simplă întîm- 
plare ?

De loc nepotrivit ar fi să figu
reze într-o listă a celor mai buni 
dintre cei buni, în afara atlete
lor pomenite, și alți sportivi ro
mâni care ne-au adus în acest an 
multe satisfacții : caiaciștii Aurel 
Vernescu și cuplul Nicoară—Iva- 
nov.

Și sigur că pe nimeni nu l-ar 
cuprinde mirarea dacă am adău
ga aci pe reprezentantul cel mai 
de seamă al unui viitor sport o- 
limpic — handbalul, pe excelen
tul jucător român. Ion Mozer.

în epoca vitezei, ar fi poate 
nimerit să optăm pentru unul din 
cosmonauți sau pentru campio
nul automobiliștilor Jim Clark. 
Dar dacă, acum la sfîrșit, ne este 
îngăduit să ne declarăm și noi 
preferința, subscriem pentru atle
tul care a dominat cronica spor
tivă a anului 1965. oentru aus
tralianul Ronald Clarke.

Și acum cîteva date din fișa 
personală a favoritului nostru : 
născut la 21 februarie 1937 ; 
înalt de 1,83 m, greu de 74 kg ; 
locuiește la Dandenong, la 20 
km de Melbourne ; căsătorit, cu 
doi copii; de profesie reprezen
tant comercial al firmei vest-ger- 
mane de pantofi de sport Adi-

das. A debutat în atletism în 
1951, la 14 ani, și a fost record
man mondial de juniori în pro
ba de o milă. Dar nimeni nu ar 
fi putut ghici viitorul strălucit 
al tînărului care purta la Mel- 
boume (1956) făclia olimpică, 
suportînd cu stoicism arsurile pe 
care i le provocau flăcările pe 
braț 1 între 1958 și 1961, barat 
în propria sa țară, de excelentul 
Herb Elliott, se ocupă doar de 
situația sa profesională. Apoi, 
încet dar sigur, intră în arena 
marilor fondiști ai lumii. Reali
zează primul său record mon
dial la 18 decembrie 1963, la 
Melbourne î 28:15,6 pe 10 000 
m. NU e prea norocos la Tokio, 
unde obține doar o medalie de 
bronz în cursa pe 10 000 m și 
concurează fără succes pe 5 000 
m și la maraton. în schimb, ce 
revanșă glorioasă în tot cursul 
anului 1965. Acasă în Australia, 
la Turku în Finlanda, la Lon
dra, la Oslo și la Los Angeles, 
stabilește, întrece, redepășește de 
mai multe ori, recorduri mon
diale care-1 așează alături de 
Nurmi, Heino. Zatopek, Kuț, Bo- 
lotnikov, în galeria celor mai 
rezistenți alergători ai lumii. 
Figurează în 1965, pe palmare
sul recordurilor mondiale la pro
bele de : 5 000 ni, 10 000 m, 20 
km, o oră, 3 mile, 6 mile, 10 
mile. Se hrănește normal, bea 
lapte și sucuri de fructe, nicio
dată băuturi alcoolice. Se antre
nează mînuind halterele și aler- 
gînd mult : 6 km dimineața, 10 
km în diverse aluri la prînz și 25 
km, pe colinele din jurul casei, 
seara. Acesta este, în cîteva tră
sături de condei, alesul nostru : 
RONALD CLARKE.

Un singur atlet l-ar fi fi pu
tut concura pe planul perfor
manțelor, în chiar specialitatea 
lui : kenyanul Kipchoge Keino, 
care a realizat pe mai multe sta
dioane ale lumii un fulminant 
sfîrșit de sezon. Poate tocmai a- 
ceastă împrejurare calendaristi
că și mai ales promisiunile ei 
pentru 1966, ne îndreptățesc 
să-l rezervăm pe Keino pentru 
ierarhia viitoare.

VICTOR BANCIULESCU

suprem fericirea poporului, victoria 
zei socialismului.

Poporul nostru are în față perspectivele 
pline de măreție conturate prin prograriuil 
adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
— de dezvoltare multilaterală a patriei, 
de continuare, pe o treaptă mai înaltă, a 
procesului de desăvîrșire a construcției 
socialiste, de realizare a unui puternic 
avînt al industriei socialiste, făurire a 
unei agriculturi moderne, dezvoltare a 
culturii și ridicare a nivelului de trai al 
poporului. îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului de stat pe anul 1965, 
faptul că producția globală industrială 
este cu peste 1,3 miliarde lei mai mare 
decît cea prevăzută, munca plină de avînt 
ce se desfășoară în toate domeniile con
strucției socialiste, constituie dovezi ale 
voinței nestrămutate a oamenilor muncii 
de a-și pune întreaga capacitate în slujba 
înfăptuirii sarcinilor trasate de Congres.

împreună cu întregul popor, tineretul 
consideră obiectivele însuflețitoare tra
sate de cel de al IX-lea Congres al parti
dului propriul său program de muncă și 
luptă. Partidul, statul nostru socialist 
acordă o atenție deosebită creșterii și 
educării tinerei generații, asigurării celor

mai bune condiții pentru ca tinerii să-și 
poată trăi frumos anii tinereții, să-și poată 
valorifica aptitudinile, energia creatoare, 
în tnarea Cartă a izbînzilor poporului, în 
Constituția noastră, e consfințit faptul că 
„Republica Socialistă România asigură 
tinerilor condițiile necesare dezvoltării 
aptitudinilor lor fizice și intelectuale“. 
Orizonturile înalte, deschise de țara noas
tră tinerei generații sînt întruchipate în 
asigurarea dreptului la muncă, la o mun
că pasionantă, în care-ți poți dezvolta 
aptitudinile ; în școlile, facultățile și edi
ficiile de cultură puse neîngrădit la dis
poziția tineretului; în grija pentru pro
movarea tinerilor în toate domeniile de 
activitate ; în drepturile politice, în posi
bilitățile depline de a participa activ la 
viața politică, la conducerea treburilor 
obștești. Muncind cu pasiune, învățînd și 
însușindu-și temeinic știința, tehnica, cul
tura înaintată, tinerii răspund prin în
treaga lor activitate și comportare grijii 
cu care sînt înconjurați. Tînăra noastră 
generație e pătrunsă de conștiința și răs
punderea rolului pe care-1 are în socie
tate, știe că poporul așteaptă de la tineret 
să ducă cu cinste, mai departe, România 
pe culmile progresului și prosperității. în 
primele rînduri ale tinerei generații, ute- 
ciștii sînt hotărîți să cinstească înaltul

titlu de continuatori ai tradițiilor glorioa
se ale Uniunii Tineretului Comunist, dă- 
ruindu-și întreaga energie muncii și luptei 
pentru transpunerea în viață a Directive
lor Congresului al ÎX-lea al P.C.R. Alături 
de toți oamenii muncii, tineretul va munci 
cu hărnicie, adueîndu-și contribuția la 
îndeplinirea planului de stat pe anul 1966, 
primul an al planului cincinal, aprobat 
zilele trecute de Marea Adunare Națio
nală.

Tineretul, ca și întregul popor, e însu
flețit de convingerea că fiecare succes 
obținut în construcția socialistă 
noastră reprezintă un aport la 
cauzei păcii și socialismului în 
lume. Profund atașat nobilelor 
internaționalismului socialist, 
nostru dezvoltă prietenia trainică, 
țească cu toate țările socialiste, își afirmă 
solidaritatea cu toți cei ce muncesc 
lumea întreagă, cu 
continuă creștere — care militează pentru 
telurile democrației, socialismului și păcii.

însuflețit de mîndrie patriotică, de în
credere profundă în Partidul Comunist 
Român și în conducerea sa înțeleaptă, în 
viitorul de aur al patriei, poporul, tinere
tul României socialiste, pășesc neabătut, 
mereu mai departe, pe drumul bunăstării 
și fericirii.

din țara 
triumful 
întreaga 
idei ale 
poporul 

fră-

din 
uriașele forțe —în

Televiziune
JOI 30 DECEMBRIE 1965

19.00 Jurnalul televiziunii (I).
19.15 Pentru noi copiii 1 Film : 
Căciulița cu ciuc roșu. 20.00 
Săptămîna. 21.00 Avanpremieră.
21.15 Spectacol prezentat de 
Ansamblul artistic al Uniunii 
Tineretului Comunist. 22.45 Jur
nalul televiziunii (II). Buletin 
meteorologic.

VINERI 31 DECEMBRIE 1965
22.00—3.30 Program special 

de revelion.

SÎMBATĂ 1 IANUARIE 1966

(I). 
de 
de 
de

19.00 Jurnalul televiziunii
19.15 Cu Moș Gerilă 1966...
secunde 1 20.30 Spectacol
circ. Numere de jonglerie,
acrobație, iluzionism și dresură.
21.15 Selecțiuni din programul 
prezentat de Studioul de televi
ziune București în noaptea de 
Anul Nou. 22.00 Varietăți pe pe
liculă. 23.00 Jurnalul televiziunii 
(II). Buletin meteorologic.

(Urmare din pag. f)

PRIVIRE-N VIITOR

La Muzeul Ion Creangă din Humulești

și alb-incandescent, la mii de grade, 
cu fluvii năvălind, clocotitoare, 
se-ncheagă-n bloc masiv, purificat, 
cu sunet numai de oțel curat.

CINEMATOGRAFE
OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9 i 
11,30; 14; 16,30; 19;

COLINA
rulează la Capitol 
8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21,15), Grivița 
10; 12; 15,30; 18;

21,30).

(orele 
16,15; 
(orele 

20,30). 
OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop — ambele serii — 

rulează la Festival 
9,45 — 13; 15; 17;

FATA LUI BUBE
rulează la Victoria
9,45; 12,15; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Melo
dia (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

MUNCILE LUI HERCULE —
Luceafărul (orele 
15; 17,45; 21,15), 
(orele 9; 11,30 ; 
19; 21,30), Bucu- 

(orele 9 ;

(orele
20,30).

(orele

rulează la 
10; 12,30; 
Feroviar 
14 ; 16,30; 
rești
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), 
Excelsior (orele 10-, 
15,15; 18,45; 20,15),
mis (orele 9; 11,15;
15,15; * ------
dern 
13,30;
Flamura (orele 9,15;
13,45 ; 16; 18,15 ; 20.30).

CAMERA ALBĂ
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop —

18; 20,15). 
(orele 9 ;

15,45 ; 18 ;

11,15 ;

12,45;
To- 

13,30 ;
Mo

li,15 ; 
20,15), 
11,30;

NUMELE
PA TRIEI

Un nume pe măsura ta ți-am dat, 
Tu, patrie — lumină socialistă, 
un nume de cînd harta ta există 
de fiii tăi cei mai frumoși visat, 
un nume 
cu steaua

limpede și care cîntă, 
ta polară-n noi răsfrîntă

rulează Ja Central 
9,15; 
18,15; 
(orele 
— în 
sus).

AMINTIRI
— în completare Plante ac
vatice

(orele
11,30; 13,45; 16;

20,30), Drumul Sării 
11; 15,30; 17,45; 20 

completare Tot mai

DIN COPILĂRIE

rulează la Lumina (orele 
10; 12; 14; t6; 18,15; 20,30), 
înfrățirea (orele 10 ; 12 ; 
14 ; 16; 18; 20 — în com
pletare Pionieria nr. 6 / 
1965), Floreasca (orele 9; 
11 , 13 ; 15 ; 18; 20,15,
în completare Plante acva
tice.

UMBRELELE DIN CHER- 
BOURG

rulează la Union (orele 10 ; 
15,30; 18 ; 20,30)

LA CARNAVAL — CROITO- 
RAȘUL CEL VITEAZ — CO- 
COȘELUL DE HÎRTIE — 
DOUĂ CREIOANE — IEDUL 
BUNICUȚII — dimineața — 
CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează
11,30; 
20,30).

EXPRESUL 
CHEN — în
pescari adunate —

rulează la Flacăra (orele 
10—14; 16; 18; 20 în com
pletare — Tot mai sus).

JOE LIMONADA — cinema
scop — în completare Surori
le Press —

— după-amiază 
la Doina (orele 

15,45; 16; 18,15;

PARIS — MÜN- 
completare De la

rulează Ia Dacia (orele 9,30 
— 14 în continuare 16,15; 
18,30; 20,45).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
în completare Păpușarii — 

rulează la Buzești (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 10; 
16; 18,15; 20,30 — în com
pletare — De la Pescari a- 
dunate), “ 
10,15; 17;

DINCOLO DE 
în completare 
cutului —

rulează Ia Cultural (orele 
10,30; 15,45; 18; 20,15), Co- 
troceni — în completare — 
Orașe vechi bulgărești — 
(orele 15; 17; 19; 21).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— în completare Soclul —

rulează la Crîngași (orele 
10; 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii)
— în completare Soclul —

rulează la Cosmos (orele 
16; 19,30 — în completare 
— Vezi rîndunelele se duc).

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Bucegi (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,301,
Lira (orele 10; 15; 17; 19; 
21).
LUCRU FĂCUT LA

Ferentari (orele 
19; 21).
BARIERA — 
Mărturiile tre-

UN
TIMP

rulează la Unirea (orele 11; 
16; 18,15; 20,30).

FURTUNĂ DEASUPRA ASI
EI — în completare — Cei 
mai puternici din Europa — 

rulează la Vitan (orele 15; 
17; 19; 21).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER — în completare — 
întîlnire cu frumosul — 

rulează la Miorița (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Pacea (orele 16; 18; 
20).

IANOȘIK
— ambele serii

rulează la Munca (orele
10 ; 15; 18,30).

BOCCELUȚA — în completa
re Poveste despre ceasuri — 
Diavolii —

rulează Ia Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

TITANIC VALS
rulează la Viitorul (orele
11 ; 16; 18,15; 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE — în completare — Anul 
nașterii 1805 —

rulează la Colentina (orele 
10; 15,30; 17,45; 20).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Rahova (orele 
10; 15; 17; 19; 21).

ȘOARECELE DIN AMERICA
— cinemascop

rulează la Progresul (oreîe 
15,30 i 18; 20,15).

CREDEȚI-MĂ OAMENI / 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

E-un nume care din văzduh se trage, 
cu-albastra-i limpezime laolaltă, 
cînd pîlnia îl soarbe și-l preface, 
din creasta muntelui cea mai înaltă 
și pînă jos, la Măgurele,-n nea, 
să ne-ngrășăm cimpiile cu ea.

E-un nume care gingaș se coboară, 
și fraged și sfios deopotrivă, 
în grîul subțirel de primăvară, 
pe fața negrului pămînt, masivă, 
dc-același vînt înfiorat și el, 
simțindu-i taina creșterii la fel.

Tu, nume drag al țării, ne cuprinde 
boltirca ta peste acestea toate, 
cum tot ce-om face de-astăzi înainte, 
sub scutul tău de suveranitate 
își află loc și adăpost de dor, 
continuîndu-ne în viitor.

Tu, nume drag al țării, se aude 
tot mai precis ciocanul tău de soare, 
din foi de aluminiu-abia născute 
bătîndu-ne aripi nemuritoare, 
Ia Slatina, sub visătorii-ți pași, 
Ca zborul să ne fie uriaș.

Tu, nume drag al țării, vastitate, 
în tine simt o vară de amiază, 
pe piept mi-adie lanuri înspicate, 
o furnicare ageră de rază, 
și lin, din literele tale-mi cad, 
pe umeri, nouri de polen bogat.

Tu, nume drag al țării, te încape 
o sete de lumină-atît de vie, 
incit o naști tu singur chiar din ape, 
din forța ce pe sine nu se știe, 
curgînd de mii de ani din val in val, 
cu stinci și turme îngînate-n mal.

Tu, nume drag al țării, te-ncunune, 
drept mărturie a voinței tale, 
aceste rîuri nobile, bătrîne, 
zidite liber în hidrocentrale, 
să-ți cînte doar legenda ta pe drum, 
și Argeșul și Dunărea de-acum.

Tu, nume drag al țării, chezășie 
al celui care veșnic vrea și poate, 
gigantul tău de la Galați să-ți fie 
puterea centrului de greutate, 
pentru că tu metalul dur l-ai pus 
la bază decît orice mai presus.

INSCRIPȚIE PE STEAG

pe destinul său stăpîn,Un nume 
căci îl gîndește, veșnic laolaltă, 
cu fruntea Iui boltită și-ncordată 
Partidul nostru Comunist Român, 
fiindu-i veșnic el hotărîtorul 
vîrf avansat ce-i cumpănește zborul.

IMN

Azi, patrie-ți înalț un imn de slavă, 
și sevei și-nfloritului altoi, 
minunii tale ce irumpe-n noi, 
cu-a sîngelui aprindere suavă 
și-a inimei statornică bătaie, 
unindu-se în unică văpaie.

Cu trupurile noastre crești odată, 
în ce vom face ești, în ce-am durat, 
și-n drumul nostru-n viitor sculptat, 
bucata-a sufletului, luminată, 
te-nalți în noi, ești conștiința noastră, 
deschiderea de unghiuri cea mai vastă.

Ne este viața-n viața ta sporită, 
a noastră și a ta mereu va fi, 
cu-aceeași forță-n fiecare zi 
de două inimi la un loc gîndită. 
Slăvită-i țara unde fiecare 
și-acordă țara lui cu țara mare.

Sînt zone grele-n noi, de adîncime, 
acolo coborîm neîncetat 
și dăm luminii tot ce e de dat, 
luptîndu-ne să-ți fim la înălțime, 
doar noi îți aparținem, țară, ție 
cu tot ce-n noi se vrea făptură vie.

MINDRIE

Ne-ai dat la toți un singur nume, țară 
un semn de recunoaștere, deplin, 
pe coridorul anilor ce vin, 
într-o răsfrîngere cu mult mai clară, 
din inimi inimile să se cheme, 
pe-aceeași strună limpede de vreme.

E-un nume pentru cîntec, ochi și buze, 
și pentru dragoste și timp, și steag, 
și pentru tot ce-ți este pururi drag, 
pecete peste veacurile-apuse, 
mătase-a sîngelui pe care vîntul 
sonor îl sună luminînd pămîntul.

Victorie-a cuvintelor cu ele, 
stringind atîtea sensuri Ia un loc, 
incit din miezurile lor de foc 
se rup pleiadele prelungi de stele, 
într-o geneză nouă, locuite 
de chipurile noastre-ntinerite.

Tu, țară a întregului popor, 
la fel și-a fiecăruia în parte, 
ți-am scris și-ți scriem litera ce arde 
cu inimile înmuiate-n dor, 
în tine ne-am născut, trăim în tine, 
pămîntul tău ni-e leagăn și-nălțime.

Cînd este echilibru pur de astre 
urcușul tău armonizat sever 
cu toată vasta-ntindere de cer, 
fii rațiunea existenței noastre. 
Republică Socialistă — nume 
cu care astăzi ne mindrim in lume.



CLIPĂ 
SOLEMNĂ

Demostene Botez

s
aptele, evenimen
tele pe care le-am 
trăit în acești ani 
se înlănțuie intr-o 
perfectă armonie 
în sus și spre mai 
bine, din ele s-au 
desprins, firesc, 
Învățături prețioa

se pentru cele viitoare ; aceste 
fapte s-au urmat unele pe al- 
tele, intr-un proces neîntrerupt 
și dialectic, întotdeauna izvorî- 
te din conștiința iermă a ma-

selor că lucrează pentru pro
priul lor viitor.

Din mulțimea evenimentelor 
Republicii noastre, despre care 
s-ar putea scrie o carte, o bi
bliotecă întreagă, nu un simplu 
articol de ziar, mă opresc cu 
emoție la acea zi de 27 apri
lie 1962, cind în lucrările se
siunii Marii Adunări Naționale, 
desfășurate sub cupola Pavi
lionului Expoziției Economiei 
Naționale, am fost martorul și 
părtașul unui eveniment isto
ric din viața poporului: săr
bătorirea și consacrarea vic
toriei definitive a socialismului 
la orașe și sate. Acest mo
ment l-am trăit, sînt fericit că 
l-am trăit; îl știu bine, îl am 
săpat adînc în memorie și își 
află locul unei meritate întiie- 
tăți în bucuriile esențiale ale 
vieții mele de cetățean al mi
nunatei noastre patrii.

Nu mi-au scăpat privirilor, 
nu am uitat nimic din acele 
zile și, amintindu-mi, parcă-mi 
vine să spun totul deodată. 
Dar cît mi-ar trebui ? Și cîtă 
vreme ca să aleg cu migala 
celui mai pretențios aurar cu
vintul care să cuprindă în 
miezul lui, întotdeauna neîn
destulător pentru asemenea 
clipe, acele inimi mîndre, a- 
cele fețe iradiind ca niște sori 
bucuria cea mai intensă. Știu, 
văd și acum: șir de drapele 
înalte cît plopii, aliniate de-a 
lungul bulevardului larg ce 
ducea la cupola străvezie ca 
cerul in azur. Știu, văd și 
acum, șirurile înzecite ale ce
lor 11060 de țărani, înveșmîn- 
tați in portul popular. îndrep- 
tfndu-se printre aceste drapele 
ca spre un templu al patriei. 
Știu forfota mulțimii ce um
plea Piața Scinteii, îngrămădi
rea de autobuze și automobile. 
Parcă văd sub bolta cupolei, 
oameni peste tot le aud și a-
cum aplauzele pornind din
inimi optimiste și viguroase.

Pelicula cinematografică, a- 
paratele de fotografiat ale re
porterilor păstrează imagini de 
la acea sesiune memorabilă a
Marii Adunări Naționale. Le 
privesc de cîte ori am prile
jul cu adîncă emoție. Ele re
prezintă secvențe ale unui mo
ment solemn al patriei. Deslu
șesc chipuri care-mi par cu
noscute cărora le-am înregis
trat în unele momente gesturi 
diferite toate însă avînd a- 
ceeași obîrșie : bucuria. Deslu
șesc chipuri cunoscute printre 
cei 11000 de țărani veniți în 
portul lor strămoșesc, mulți cu 
sclipirea decorațiilor deasupra 
inimii, care arătau parcă sim
bolic locul unde altădată, în 
1907 țintiseră nemilos plutoa- 
nele de execuție, sub focul că
rora au căzut tot atîtea mii de 
țărani, cile erau prezente în 
primăvara lui 1962 la celebra
rea marii victorii a poporului 
condus de partid.

Îmi amintesc clipa în care au 
apărut în sală conducătorii 
partidului Îmi amintesc a- 
plauzele îndelungi ale tuturor 
celor prezenți, ovațiile înflăcă
rate pentru partidul care a că
lăuzit cu clarviziune patriotică 
poporul către această victorie.

Prin reprezentanții săi, aleși 
să-i exprime mesajul de soli
daritate indestructibilă și de 
adeziune deplină la politica 
partidului, poporul ovaționa 
tot drumul străbătut de-a lun
gul anilor, nu o dată cu efor
turi și sacrificii, pentru a se 
înfăptui pas cu pas linia tra
sată de Partidul Comunist Ro
mân.

Cei care ceruseră să facă 
parte din marea familie a ță
ranilor cooperatori, așlernu- 
seră pe coaiele albe de hîrtie, 
alături de nume, încrederea 
lor în cuvintul partidului, în 
calea pe care-i îndemna s-o 
urmeze. Țărănimea muncitoare 
știa că, cel cate a îndemnat-o 
să intre cu plugul pe pămin- 
turile moșierilor, cel cate a 
hotăril înfăptuirea reformei a- 
grare a fost partidul comunist. 
Știa că cei care au venit să-i 
ajute în zilele grele ale înce
putului la reparatul uneltelor 
agricole au fost, la chemarea 
partidului, muncitorii orașelor, 
în frunte cu comuniștii. Tot ce 
s-a înfăptuit în anii de după 
eliberare s-a răsfrint ca-n cea 
mai luminoasă oglindă, întot
deauna și asupra vieții țără
nimii noastre. De aceea oa
menii satelor pășeau cu inima 
deschisă spre noul mod de or
ganizare a muncii in agricultu
ră. Gîndind toate acestea și aso- 
ciindu-le în înlănțuirea lor, 
înțelegeam de unde izvorăsc 
acele ovații și aplauze ca o 
mărturisire de deplină adeziu
ne la politica partidului, tml 
reamintesc cu emoție acele 
zile. Ni le reamintim acum 
după trei ani, ni le vom rea
minti. după 30 de ani, și le vor 
reaminti strănepoții noștri și 
după 300 de ani.

27 aprilie 1962 este înscrisă 
cu literele victoriei în istoria 
patriei. Momentul acesta mi se 
pare unul din cele mai im
portante ale istoriei țării, căci 
el însumează o mare victorie 
a partidului.

Rechemînd aplauzele de a- 
tunci, le socotesc, întîlnindu-le 
adeseori, o expresie sinceră de 
devotament al poporului țață 
de obiectivele pe care le pro
pune întregii țări spre înfăptui
re partidul. Le-am ascultat, bu- 
curîndu-mă, la cel de al IX-lea 
Congres al partidului, la se
siunea Marii Adunări Națio
nale în care a fost vo
tată noua Constituție a țării, 
a Republicii Socialiste Româ
nia. Le-am ascultat la recenta 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale, Ele au subliniat, In a- 
cestei zile, în satele patriei, en
tuziasmul cu care au întîmpi- 
nat țăranii cooperatori hotărî- 
rile plenarei din noiembrie a 
C.G. al P.G.R.; însoțesc dezba
terile care au loc asupra pro
iectului de statut al coopera
tivelor agricole de producție. 
Le voi asculta, — deslușin- 
du-le izvoarele care le nașa, 
dedicația către înfăptuitorul 
neabătut al politicii de dezvol
tare a industriei, agriculturii, 
științei și culturii socialiste, 
Partidul Comunist Român, — 
nu peste mult timp, la primul 
Congres al țăranilor coopera
tori.

Aplauzele oamenilor munci
tori au devenit un minunat 
simbol al adeziunii cu care 
poporul întimpină hotărîrile. 
măsurile întreprinse de partid 
un simbol al convingerii că 
toate acestea sînt rodul consec
venței cu care a militat și mi
litează partidul pentru înflori
rea multilaterală a patriei, pen
tru bunăstarea celor ce mun
cesc.

trăhătînd drumurile 
țării, de la un ca
păt la altul, popo
sind pe marile 
șantiere, 
sau 
înfrățite, 
deni ritmul cople
șitor al înnoirilor ți 

se relevă puternic, punîndu-ți în 
față imaginea victoriilor socialis
mului. La temelia tuturor con
strucțiilor noastre stau inteligen
ța și spiritul profund creator ale 
omului acestei societăți, pasiu
nea și înalta răspundere cetățe
nească față de sarcinile încredin
țate de partid, o mare dragoste 
pentru patria socialistă. Se cu
vine, de aceea, ca în cîntecele 
noastre prima închinare s-o dă- 
ruirn cu nesfîrșită emoție omu
lui, acestui constructor care de
monstrează înalte virtuți creatoa
re. Cele mai frumoase rînduri, 
pornite din inimă, le închinăm 
acelora care, sub conducerea în
cercatului nostru partid 
combinatele

ei 
în uzine 

pe ogoarele 
pretutin-

înalță
și hidrocentralele

DESTIN LUMINOS
României, celor care coboară în 
adîncuri pentru a scoate la lu
mina zilei cărbunele precum și 
puternicilor îmblînzitori ai oțe
lului clocotitor și celor care pe 
ogoarele patriei dau an de an 
bătălia recoltei, slujitorilor știin
ței și culturii românești. Tuturor 
acestora, angajați prin toate fi
brele ființei lor în opera mărea
ță de construire a socialismului, 
oricînd va trebui să le dedicăm 
cele mai frumoase rînduri.

Cine nu cunoaște astfel de 
oameni ?

Am cunoscut un tînăr oțelar. 
Era la a doua aniversare a Re
publicii Populare Române, la 
încheierea celui de-al doilea plan 
anual care, datorită eforturi
lor muncitorilor oțeluri a fost în-

Anton Breitenhofer

deplinit, cu excepția cîtorva to
ne de oțel care mai fierheau în 
cuptor. Chiar atunci bolta cup
torului Siemens-Martin, care 
trebuia să dea ultimele tone de 
oțel a început să se surpe. O 
văpaie puternică răzbătea prin 
acoperișul defect al cuptorului 
Martin, pînă sus, la podul ru
lant. Topitorii, pe jumătate goi 
și leoarcă de nădușeală, știind 
ce era în joc, erau stăpîniți de 
un singur gînd: cuptorul tre
buia salvat cu orice preț. Prim- 
topitorul Trandafir, un om înalt 
și uscățiv, propuse tovarășilor săi

să acopere deschizătura învăpă
iată a cuptorului cu o tablă 
groasă. Ne existînd o altă solu
ție, oțelarii au acceptat propu
nerea. Trandafir făcu semn ma
caragiului, prinse cu ajutorul 
muncitorilor tabla de cîrligul 
macaralei și în căldura inferna
lă a început să acopere bolta 
cuptorului. In cîteva minute, gu
ra craterului cuptorului Martin 
a fost astupată și vîlvătaia opri
tă. Trandafir îndreptă un puternic 
jet de apă spre tabla care se 
înroșise repede. Dispozitivul im
provizat rezistă, și după 30 de

minute oțelul incandescent se 
revărsa prin orificiul de scurge
re. Cuptorul a fost salvat.

Cine era Trandafir ? 11 pier
dusem un timp din vedere, dar 
după 15 ani l-am regăsit. Și a- 
nume, în pavilionul Expoziției 
economiei noastre naționale. La 
standul siderurgiei l-am revăzut 
din nou pe acest om înalt și us
cățiv. El dădea vizitatorilor ex
plicații despre oțelurile aliate 
expuse la ștand, Cînd am dat 
mina cu el s-a prezentat ca... 
inginer oțelar Ion Trandafir.

Faptul n-are nevoie de multe 
comentarii. Evoluția lui Ion 
Trandafir semnifică, dincolo de 
perseverența și talentul indivi
dual. nebănuitele — altădată — 
căi de dezvoltare totală, în con-

cordanță cu valoarea omului, 
căreia le sîntem martori de două, 
zeci de ani! Este drumul par
curs de oamenii Republicii noa
stre, drum care n-a fost ușor, 
dar care a fost pietruit cu roca 
tare a energiei omenești, a en
tuziasmului coagulant, a măreției 
și durabilității tuturor edificiilor 
noastre. In mijlocul tuturor vic
toriilor Republicii se înalță, tu
telar și demn, omul socialismu
lui, crescut și educat cu nesfîr
șită dragoste de Partidul Comu
nist Român. In industrie ori a- 
gricultură, Ion Trandafir este 
imaginea simbolică a unei crea
ții fără precedent în istoria po
porului român : omul stăpîn pe 
destinul său, identificat cu desti
nul luminos al poporului. Iată de 
ce spuneam la începutul acestor 
puține rînduri: se cuvine ca în 
cîntecele noastre, prima închina
re s-o dăruim cu nesfîrșită emo
ție omului.

I
lui de- 
Munții 
ape și 
Des'Iu-

a- 
în 
de

FEȚELE OAMENILOR
arna anului 1949, sfîrșitul 
cembrie. Călătoream prin 
Apuseni, pe firul unei 
stăm de vorbă cu moții, 
șeam în vorbele și privirile
cestora mai multă încredere 
viitorul lor. Făceau planuri 
îmbunătățire a vieții lor aspre, 
de munteni, proiectau înfrumu

sețarea satului lor, dovedeau într-un cuvînt
,^o atitudine optimistă. Care era explicația a- 

r cestei încrederi ? Cine sădise în ei, în acești 
aspri locuitori ai Apusenilor, sîmburele spe
ranței în mai bine? Pentru tînărul cititor 
de azi anul acela e deja o filă de istorie. 
Scrutînd timpul aș vrea să sugerez, prin cî

teva fapte, atmosfera de avînt constructiv 
care cuprinsese întreaga țară. Anul 1949 era 
primul an de planificare a economiei noastre 
naționale. Zilnic, gazetele publicau pe prima 
pagină vești însuflețitoare : „La Baia Mare a 
fost înființat primul combinat de metale ne
feroase din
ker și 2 000

țara noastră“ ; „6 000 tone klin- 
tone de ciment peste planul a-

A
 fost o vreme în 

anii imediat ur
mători războiu
lui cind țara în
treagă își ținea 
privirile îndrep
tate înspre mine
rii din Valea Ji
ului. Cu uneltele 

primitive, cu care îi înzestraseră 
domnii patroni, coborau în sub
teran cu încălțările sparte, avînd 
drept hrană cîte un cartof ori un 
dărab de pîine mucegăită. Mi
neri din tată în fiu, cu cei cîți- 
va cartofi și poamele cîte le 
strîngeau femeile, coborau . în 
subteran. Coborau și trimeteau 
sus la „ziuă“ partea lor de căr
bune. Cărbunele cel dătător de 
lumină, de energie. Cărbunele 
— plinea cea de toate zilele a 
industriei.

Pe acea vreme mi-a fost dat 
să vin printre mineri și să-i cu
nosc la locul lor de muncă, să 
le cunosc și gîndurile.

Chemați de partid, veneau aici 
tineri din cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării. Pe cîte unii îi 
speria muntele de piatră de dea
supra, îi speria și tăcerea din ga
lerii și plecau. Dar cei mai mulți 
rămîneau să dea cărbune, învin- 
gînd cu puterea brațelor și inimii 
lor greutățile. Învățau la școala 
bătrînilor. Învățau, și cîte unii au 
ajuns să-i întreacă... Să-i întrea
că chiar pe cei de frunte.

Și se numărau fruntași pe a- 
cea vreme : Pop Ludovic — un 
bărbat mărunt, parcă din ere-

OGLINZI ALE BUCURIEI
Mihai Beniuc

nual la Fabrica de ciment-Turda“ ; „Petro
liștii rafinează în contul anului 1950“ ; „La 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii mecanicii au 
montat un motor în 16 zile în loc de 45 de 
zile“ ; „Muncitorii de la „Flamura roșie“ A- 
rad au depășit planul uzinei pe ultima săp- 
tămînă cu 40 la sută“; „Ieri dimineață, mun
citorii din hala nr. 1 vagoane a Uzinelor

„23 August“ și-au terminat programul de lu
cru pe anul 1949“ ; „în satele județului Te
leorman, caravana cinematografică e primită 
cu bucurie de țăranii muncitori“ ; „Angaja
mentele muncitorilor din întreprinderile din 
Iași“ etc., etc. Lista titlurilor apărute pe pri
mele pagini ale ziarelor din ultimele săptă- 
mîni ale anului poate continua. Unele vor

beau despre realizări mari, hotărîtoare, altele 
despre succese mai modeste, dar ele trans
mit peste timp pulsația puternică a Repu
blicii aflate la primii ani de existență. Ecoul 
lor străbate țara în lungul și latul ei. Zvonul 
lor înnoitor, prefacerile ce se prefigurau în 
viața și conștiința oamenilor, pe care i-am 
întîlnit în acel sfârșit de an, aveau deja un 
fundament trainic. De acest lucru m-am pu
tut convinge revenind în aceste locuri după 
un an. Multe din planurile pe care le chib
zuiau atunci moții le și realizaseră. De data 
aceasta, stînd la sfat cu ei, muntenii aceia, 
de obicei atît de tăcuți, nu mai conteneau în 
a-și exprima încrederea că pot face și mai 
mult, și mai bine.

Meditînd atunci asupra restructurărilor pe 
care le producea noul puls al țării în conști
ința acestor oameni dîrji, dar vitregiți gene
rații întregi de bucuriile omenești, mă gîn- 
deam că acest nou chip pe care nu-1 cu
noscusem la ei niciodată este reflexul de op
timism și bucurie cu care pornise la lungul 
său drum Republica.

TREPTELE ISTORIEI
Mihail Davidoqiumene și vioi ca un pachet de 

nervi, una cu echipa lui, gata 
să le stea în ajutor, dai și să le 
ceară. Și știa să ceară Pop Ludo
vic. Să ceară muncă... Mai era 
și Poboreni, uriașul hlînd, iubit 
de toți ortacii din vale pentru 
modestia și simțul lui de drep
tate.

Fără haveuze, fără modernele 
transportoare sau combinele de 
cărbune de astăzi, cu ciocanul 
de abataj și lopătînd cărbunele 
înspre buncăr, ei amîndoi, Pop 
Ludovic și Poboreni cu echipele 
lor într-un singur șut smulgeau 
muntelui cărbunele cît să dea 
abur trenurilor de pe o bună 
parte a țării... Erau bărbați cu 
carte puțină. In pauzele de prînz 
îl ascultau pe vreunul din ei 
cetind „Scînteia“. Era cuvintul 
Partidului. Se simțeau una cu el. 
Și trimeteau, la chemarea lui, 
cărbunele sus, la ziuă, înspre 
tovarășii din toată țara, înspre 
oameni.

★
Bag seama ca am uitat să 

amintesc de un singur lucru: 
în spatele acestui front, folo- 
sindu-se de tot felul de elemente 
decăzute, afaceriștii dezorgani
zau lovind în sectoarele sale 
cheie. Și în vremea aceasta fă
ceau să înflorească bursa neagră

cu întregul său cortegiu de ne
norociri pe care tot ei le organi
zau și le alimentau, In drumu
rile mele s-a întîmplat să po
posesc o vreme mai îndelungată 
la Reșița. Furnalele mergeau 
greu, fonta cu un procent de 
sulf peste cel admis. Platoul oțe- 
lăriei amintea de un peron de 
gară după un bombardament.

Pe aceleași locuri am trecut 
apoi mai tîrziu. M-am aflat la 
Reșița îndată după naționalizare 
— moment istoric de o mare în
semnătate în viața Republicii 
noastre — și am văzut forța, pu
terea de organizare, și mobilizare 
a partidului. Comuniștii citeau 
noaptea și învățau din cărți des
pre siderurgie, despre cocs, mi
nereuri, șamotă, guri de vînt... Și 
ce socoteau mai de seamă, în
semnau în carnetele lor. Și no
tau în carnetele lor ce prindeau 
de la bătrîni și specialiști. Parcă 
ziua se legase cu noaptea una, 
așa nu mai știau de odihnă. Și 
mult se minunau specialiștii că 
sectoarele îi ascultă ca nicioda
tă... Comuniștii n-au știut de 
odihnă pînă ce n-au adus în ju
rul lor pe toți cei de bună cre
dință, pe acei de le era dragă 
țara și ființa ei ce-avea să-nflo-

rească.. Vorbeau tinerilor și-i în
flăcărau înfățișîndu-le zilele care 
aveau să vină, li îndemnau să ci
tească, să învețe. Să învețe . — 
ca să spunem așa — din mers... 
Încet cu încet paragina lăsată, 
în fuga lor, de patroni s-a 
schimbat într-un zumzet de stup. 
Un elan, un avînt general, avîn- 
tul creației, a împletit munca în
tregului colectiv.

Nu într-o zi și nu în două 
am ajuns să-l cunosc pe bătrînul 
Obradovici, prim maistrul de la 
furnale, pe Gropșan, ajutorul lui, 
ori pe Stubnya și Linu și Mateia 
de sus de la platforma oțelăriei, 
pe Mazilu, de jos, din hala tur
nătoriei... Și nu ușor am ajuns 
să-i știu pe cei trei frați Iovano- 
viei și pe Jemănar Petru și pe 
frate-său Ion și pe toți Ionii din 
Brebu și Gătaia care munciseră 
la început ca om patru la az- 
vîrlit dolomita pe vatra cuptoru
lui. Încet cu încet, odată cu în
călțările lor țărănești lepădau și 
obiceiurile, își biruiau sfiala și în
cepeau să folosească creiontd. Cu 
creionul lor bont însemnau seria 
șarjei și compoziția și, deprin- 
zînd munca, urcau răpitori și 
chiar primi topitori și șefi de 
cuptoare. N-a fost ușor pentru

nimeni. Nici pentru cei ce învă
țau, dar nici pentru acei care-i 
învățau. Și totuși cu ei, cu acești 
oameni care însemnau cu creio
nul bont seria și compoziția șar
jelor, cu ei s-au dat primele oțe
luri speciale. Cu ei și cu maeștrii 
lor Stubnya și Mazilu s-a coborît 
timpul de elaborare a șarjelor la 
nivelul cerut de tehnica modernă.

★
Cum e firesc am avut prilejul 

să mai trec prin Reșița. Și nu 
o dată. Ultima oară a fost acum 
un an, în vară. N-am să vorbesc 
de noua înfățișare a Reșiței și 
nici de cartierele noi ridicate din 
Mociur și Pomost. Voi trece di
rect la furnale și apoi pe platoul 
oțelăriei... Ce aș putea spune ? 
Că noile furnale sînt ca niște 
uriași față cu ce știam altădată. 
Că sus de pe platoul de ames
tec în locul iadului de zgură, 
cocs și minereu și al ghiftarilor 
de muncă neagră necalificată, 
un tinerel la un pupitru de co
mandă ia seama la întreg proce
sul de încărcare al furnalelor... 
Am urcat și pe platoul oțelăriei 
cu noile cuptoare de o capacita
te de cinci și zece ori mai mare 
de cît le știam, complet automa
tizate. N-am mai întîlnit omul 
patru, cel care cu pieptul cu
prins de flăcări, lopăta dolomita.

Totul s-a mecanizat. In locul ce
lor care lopătau dolomita să în
tărească vatra arsă, macaragiul, 
la adăpost de flăcările cuptoru
lui, manevrează o mașină mo
dernă. Instrumente de precizie 
arată temperatura și compoziția, 
un buton îngăduie deschiderea 
gurii cuptorului, un altul schim
bă vîntul. Nu-i nevoie de nici 
un alt buton, că temperatura s-a 
reglat automat. Nu mai e nici 
forfota, nici ăgitația de altă dată 
cind se lansa vreo șarjă spe
cială... Nici muncitorii nu mai 
sînt aceiași. Uriașele agregate, 
odată cu noile instrumente de 
precizie, au cerut și un munci
tor de înaltă calificare, să știe a 
le conduce... Totul mecanizat la 
cel mai economic mod de utili
zare a indicilor tehnici. Dar în 
drumul acesta al nostru, ce s-a 
schimbat mai cu seamă e ele
mentul om, e muncitorul... Chiar 
de ar fi să-i mai întîlnesc pe cei 
ce i-am știut, alta li-i înfățișarea. 
Alta li-i privirea. Și nu-i vorba 
de vreo schimbare exterioară, ci 
de acel ceva cu totul particular 
care ține de viața lăuntrică. 
Oamenii au urcat, au învățat, 
și-au însușit și își însușesc teh
nica modernă. Drumul acesta 
răbdător și tenace înspre cu
noaștere, înspre învățătură le-a 
schimbat înfățișarea, privirea. 
Le-a dat acel sentiment al nou
lui, dorința și îndrăzneala de a 
păși spre mereu alte trepte, în
spre mai bine, către frumos.

omul acesta are sentimentul că a durat ceva trai
nic și măreț care va înfrunta vremea.

Am văzut o carte de vizită : Un nume, să zi
cem — oarecare (Ion Gh. M.) iar dedesubt —i 
scria : constructor, Magistrala Nord-sud, Bucu
rești. Și-am înțeles că Ion Gh., unul din construc
torii Magistralei, socotește că are dreptul său să-și 
lege numele de o operă importantă, la a cărei 
împlinire a contribuit cu efort și pasiune. Mîine 
— cartea sa de vizită va suferi modificări în 
funcție de noul loc de muncă. Asta va însemna 
că el participă la realizarea unei noi opere.

Există o memorie a epocii, care înregistrează 
toate aceste nume și numele vor dăinui prin 
atîtea opere de seamă. Cine a construit acest 
baraj, cine a ridicat această uzină modernă, cine, 
cine ? Constructorii, sutele de mii de constructori, 
mereu tineri, ce se aseamănă făuritorilor anonimi 
de basme și cîntece, făuritorilor de comori.

Iată de ce propunîndu-mi să scriu despre unul 
din momentele memorabile — și cît de multe au 
fost 1 — ale anilor care s-au scurs de la procla
marea Republicii, mi-am amintit de entuziasmul 
continuu al constructorilor, al celor care au dat, 
prin munca lor, dimensiune impresionantă și con
cretă acestor ani, înălțînd baraje și tăind tune
luri în stînci, înălțînd combinate și fabrici. S-a 
impus în acești ani un moment de ample semni
ficații, momentul continuu (în acest context apro
pierea celor două cuvinte cu înțelesuri opuse este 
perfect posibilă) al construcției.

că ați călătorit, și nuoate
pe linia Bumbești-Livezeni.
nu ați citit relatările din presa vremii, 
atunci — s-a găsit cineva, poate 
chiar un martor ocular, care să vă 
povestească în ce condiții, și cum 
s-a construit această linie ferată ; de 
cît entuziasm a fost nevoie și de cît 
spirit de abnegație. Din atîtea în- 

tîmplări, pe care s-o alegi ? Pe oricare... Iată : în
tr-o dimineață de primăvară aspră comandantul 
unui sector află că vreo 40 de tineri brigadieri, 
cam speriați de condițiile grele de lucru, vor să 
plece acasă. Socoteală simplă : linia ferată s-ar fi 
construit și fără cei 40, dar ar fi fost o rușine 
pentru ei și pentru sector. Comandantul avea cel 
mult 20 de ani și calitatea sa principală era en
tuziasmul, 
zator în 
ziasm a
Tinerii își pregăteau bagajele, în tăcere, jenați — 
era greu să-i stîrnești la vorbă ori să-i faci să te 
privească în ochi. „Voi nu vă gîndiți la șantier ? 
La succesele noastre ? Țara întreagă e cu ochii 
pe noi. Aici la Bumbești-Livezeni, marcăm un 
început al erei șantierelor 1“. In sfîrșit, cu chiu 
cu vai, s-a pornit o discuție. Unii dintre tineri 
recunoșteau că nu mai pot, nu-i mai ajută pu
terile să se lupte cu stînca... Primejdii mari. în 
baracă plouă. Mîncare puțină. „Dar vom în-

o dată, 
Și dacă

un entuziasm irezistibil mobili- 
orice împrejurare. Cu acest entu- 
trecut din baracă în baracă.

Tinerețea 
constructorilor

Nicolae Țic
vinge" 1, a spus comandantul. Și vom avea cu 
ce să ne mîndrim toată viața 1"

Am fost atunci martorul unei puteri de 
neînchipuit ; puterea entuziasmului. „Noi, noi 
care am străpuns muntele, noi vom fi 
primii călători pe această linie. De prima 
noastră călătorie, cu cîntece și steaguri, se va 
vorbi și peste o sută de ani. E în joc cinstea 
noastră, obrazul de constructor“. Poate că după 
atîția ani, cei patruzeci încă mai păstrează foto
grafii de la inaugurarea liniei ferate ; pentru ca 
să se știe că au fost acolo, au fost prezenți, ei 
care au rămas tineri prin entuziasm și prin efor
tul de fiecare zi — și au știut să transmită acest 
entuziasm noilor generații de constructori. Con

structorii țării s-au maturizat o dată cu șantie
rele, cu uzinele.

Iată imagini ale barajului de la Argeș ; unul 
dintre constructori ne explică sumar, concret : 
barajul se înalță la 165 m deasupra Argeșului. 
In trei ani, am turnat aici 470 000 m cubi de be
ton. încă două mii de metri cubi — și gata... 
Și deodată, vocea omului se înmoaie, capătă ac
cente nostalgice : Da, gata, iar noi care am ridi
cat barajul vom pleca mai departe, unde va fi 
nevoie... Ce repede au trecut trei ani 1 — nu-i 
așa că barajul nostru e... e, cum să vă spun ?... 
Privindu-și opera, căutînd cuvintul potrivit, omul 
tace clipe lungi, iar cînd revine — pare copleșit 
de emoție : e o realizare cu care ne mîndrim. Da,



IAcțiuni ale patmților

sud-vietnamezi „România —o țară
Dupa cum Infor

mează agenția As
sociated Press, tru

pele de patrioți 
sud-vietnamezi des
fășoară acțiuni in
tense Sn zone situate 
in apropierea Sai- 
gonuiui.

gu- 
de

In ultimele 24 de ore, patrio- 
ții sud-vietnamezi au ținut sub 
foc de arme șapte posturi 
vemamentale. Uri purtător 
cuvînt al forțelor militare guver
namentale a declarat că patrioții 
au atacat două puncte de obser
vație ale guvernamentalilor și au 
lovit puternic alte cinci posturi 
saigoneze situate la nord și la 
est de capitala provinciei Long 
An.

Pe de altă parte, din Vietna
mul de sud se anunță că bom
bardiere strategico americane de 
tipul B 52 au efectuat marți 
seara raiduri într-o zonă din pro
vincia Guang Tri, la 600 km 
nord de Saigon, reluînd — după 
încetarea focului de la 25 de
cembrie — operațiunile cu a- 
ceste avioane.

★
Bombardierele americane de 

tipul „B-52“, anunță corespon
dentul de la Saigon al agenției 
Associated Press, au bombardat 
în cursul zilei de miercuri, în mai 
multe rînduri pozițiile armatei de 
eliberare națională din provincia 
Quang Chi.

In același timp agențiile de 
presă anunță că unități ale ar
matei de eliberare au atacat și 
distrus mai multe posturi guver
namentale din provincia Quang 
Ngai, aflată la nord-est de Sai
gon. Ele au pătruns în centrul 
raional, Minh Long, unde au ocu
pat comandamentul militar. In 
ajutorul trupelor guvernamentale, 
comandamentul american a tri
mis nave ale flotei a 7-a șl bom
bardiere.

Corespondenții de presă semna
lează lupte violente în delta flu
viului Mekong, în provincia 
Vinh Long, precum și în provin
cia Long An, la circa 25 mile 
sud de Saigon.

Agenția Associated Press trans
mite că miercuri noaptea a fost 
aruncată o grenadă într-o clădire 

. din Saigon unde se aflau cazați 
militari americani. Patru ameri
cani au fost răniți.

într-un comunicat trans
mis de postul de radio „Eli
berarea“ se arată că Comite
tul Central al Frontului Na
țional de Eliberare din 
namul de sud a hotărît 
suspende operațiunile milita
re în perioada dintre 20 ia
nuarie, ora 0, și 23 ianuarie 
ora 24 (ora Indochinei) cînd 
se sărbătorește Anul Nou în 
Vietnam.

Viet-
să-și !

a progresului constant“

Humphrey la Manila implicațiile demisiei
Demonstrația studenților și 
tineretului din Copenhaga 
împotriva războiului agresiv 

din. Vietnam

Să răsfoim iarăși bloonotesurile pe 
care s-au strîns gînduri rostite în multe 
limbi ale pămîniului. Interlocutorii (fi
rește, cu excepții) au fost alții s cei care 
în 1965 au vizitat România. Reporterii 
au întreprins un sondaj cotidian : între
bările lor au deschis porțile gîndurilor. 
Răspunsurile primite au exprimat o im
presionantă varietate de opinii; unele 
au fost laconice, altele mai ample, în
tocmite cu grija diplomatului sau cu 
exuberanța studentului, la temperaturi 
ce variau în funcție de vizitator.

in sutele de inter
viuri pe care le-au 
obținut în anul a- 
cesta colegii noștri 
de breaslă se de
tașează cu claritate 
imaginea României 
anului 1965, așa 
cum au văzut-o

oaspeții ei. Este țara des
pre care doar cu trei decenii, 
în urmă Larousse du XX-ème 
siècle scria : „România este esen- 
țialmente o țară agricolă și de 
creștere a vitelor“. Trei decenii 
înseamnă extrem de puțin pen
tru istorie. Dar aceste trei dece-

Vicepreședînțele Statelor U- 
nite, Hubert 
sit miercuri 
va participa 
instaurare a 
te al Filipinelor, 
Marcos.
biri cu președintele filipinez 
care, după cum se știe, este 
cunoscut pentru poziția sa 
în favoarea politicii S.U.A. în 
Vietnam și a trimiterii de 
trupe filipineze pentru a lua 
parte la operațiunile împotri
va patrioților sud-vietna
mezi.

După vizita la Manila, vi
cepreședintele Humphrey își 
va continua călătoria la Tai- 
pe și Seul.

Humphrey a so
la Manila, unde 

la festivitățile de 
noului președin- 

Ferdinand 
El va avea convor-

lui Fanfani Interviul

nii din istoria României au fost 
martore ale unor profunde trans
formări în viața poporului nos
tru. Influentul ziar britanic T/te 
Times constată în 1965 — ca o 
replică peste ani la cele notate 
în vechiul Larousse : „Odinioară 
un colț vitregit al Europei, să
racă și aproape în exclusivitate 
agricolă, România se găsește în 
plin drum spre dezvoltare“. 
Mulți vizitatori încearcă să des
copere sursa prefacerilor din Ro
mânia. Răspunzînd parcă între
bărilor pe această temă, corespon
dentul cunoscutului ziar parizian 
Le Monde, care a asistat la Con
gresul partidului, transmitea : 
„Cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. va fi considerat, fără în
doială, printre marile evenimen
te ale anului. Se cunosc puține 
documente atît de sobre și de 
clare ca Directivele în legătură 
cu dezvoltarea economiei Româ-

industrializarea intensă a țării 
dv., am remarcat standardul teh
nic și organizarea întreprinderi
lor vizitate, despre care pot spu
ne că sînt egale din aceste 
puncte de vedere cu cele mai 
bune uzine similare engleze“. 
Răsfoiesc însemnări făcute grăbit 
la o conferință de presă. Vorbea 
Berthold Martin, președintele 
comisiei pentru problemele cul
turalo a Bundestagului vest-ger- 
man : „Impresia principală se 
referă la industrializarea acestei 
țări. Am putea spune că la dv., 
la fiecare 50 de km, este o fa
brică nouă. Credem că în ultimii 
ani, în România a avut loc o pu-

Oaspeți de 

pretutindeni despre 

România anului 

1965

Prezentarea demisiei de către minis
trul de externe ai Italiei, Aminîore Fan
fani, amenință să deschidă o criză mi
nisterială.

niei, în cursul noului plan cinci
nal. Atitudinea conducătorilor

lui Makarios

* riUPA încheierea săptămînii filmului româ
nesc, filmul „Pădurea spînzuraților" a început să 
fie prezentat marelui public. în fiecare seară, acest 
tilm românesc rulează Ia cinematograful „Esperos" 
cu sala plină pînă la refuz. Presa greacă continuă 
-ă publice cronici elogioase la adresa filmului. Zia
rul „Kathimerini" scrie că „filmul este o operă per
fectă, puternică și umană".

• 1N CAPITALA Etiopiei și-a început lucrările 
cea de-a XV-a sesiune a Conferinței Internaționale 
..Pugwash" Ia care participă circa 100 de oameni 
ele știință din 32 de țări. In cuvîntul de deschidere, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, și-a exprimat 
satisfacția că această întrunire are Ioc pentru pri
ma oară pe teritoriul unei țări africane. Participan
ta la conferință au adresat secretarului general al 
(J.'I.U., U Thant, un mesaj în care se subliniază 
că ,,dezarmarea constituie cheia menținerii păcii 
în lume“.

• In capitala Cubei continuă să sosească delega
țiile participante la Conferința de solidaritate a 
popoarelor din Asia, Africa și America Latină, care 
se va desfășura între 3 și 10 ianuarie. Marți au so
sit delegații din Argentina, Uruguay, Iordania, Li
ban, Irak, R.P.D. Coreeană, Congo, Sudan, Nigeria, 
Ghana, Costa Rica, Japonia. A sosit, de asemenea, 
o delegație a Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud, precum și Yousef el Sebai 
(R.A.U.), secretar general ai Comitetului de pre
gătire a Conferinței.

• COMITETUL de pregătire a primei conferințe 
a solidarității popoarelor Asiei, Africii și Americii 
Latine s-a întrunit marți la Havana, în prima sa 
ședință. Au fost prezenți toți membrii Comitetului 
și au fost discutate problemele legate de pregătirea 
conferinței ce va începe la 3 ianuarie.

In cadru! aceleiași ședințe, O. Cienfuegos, șeful 
delegației Cubei, a fost ales președintele Comitetu
lui internațional de pregătire a conferinței, în locul 
Iui Ben Barka, liderul marocan care a fost răpit din 
Paris la 29 octombrie 1965.

„Această criză, scrie ziarul 
italian „IL MESSAGGERO“, va 
fi jenantă, deoarece ea se va re
flecta asupra situației Italiei Ia 
O.N.U. și s-ar putea termina 
printr-o pierdere de prestigiu“. 
Dat fiind că este puțin probabil 
ca Fanfani să dea curs cererii 
ce i-a fost adresată de primul 
ministru Aldo Moro de a reveni 
asupra demisiei, observatorii nu 
exclud posibilitatea unui deze

Comerț
J

In ajunul Anului nou, 
copiii de pe toate me
ridianele se bucură o 
dată mai mult de dra
gostea părinților. Se 
împart daruri tuturor, 
spre mulțumirea tutu
ror, sau în orice caz 
pretutindeni domnește 
măcar căldura căminu
lui părintesc. Tocmai în 
aceste zile a sosit ves
tea că pe unul din me
ridianele lumii, care 
trece prin departamen
tul peruvian Euno, „po- 
bre populacion“ nu nu
mai că nu poate face 
nici o bucurie copiilor, 
ci din pricina cumplitei 
sărăcii își vînd fiii sau 
fiicele : 100—200 soles, 
adică între 4 și 8 do
lari, este suma cu care 
poate fi cumpărat un 
copil de 8—10 ani. 
Trista informație a fost 
dezvăluită recent de se
natorul peruvian Juan 
Zea, care a cerut adop-

tarea de măsuri pen
tru stăvilirea comerțului 
cu copiii, în plină am
ploare în Peru. „Nu
meroase familii — a ex
plicat Juan Zea — nu 
nu pur și simplu posibi
litatea să-și întrețină 
membrii“.

In această țară, sala
riul minim stabilit de 
lege este de 34 soles pe 
zi, dar cea mai mare 
parte a muncitorilor nu 
cîștigă nici o treime, 
populația indiană, ma
joritară în Peru, duce 
un trai ca în epoca de 
piatră. Cu adevărat, nu
mai un astfel de trai 
poate explica situația 
disperată a acestor pă
rinți nevoiți să se des
partă pe veci de copii 
în schimbul a cîtorva 
jalnice monede.

VIORICA
TĂNĂSESCU

Sărbătoarea

poporului cuban
• DUPĂ cum anunță agenția P.A.P., la 29 de

cembrie a sosit în Polonia Averell Hcrrimun, amba
sador special al S.U.A. El a avut convorbiri cu 
Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone.

Din însărcinarea președintelui Jolmson, A. Harri- 
man a făcut cunoscut guvernului R.P. Polone — în 
calitate de membru în Comisia internațională de 
supraveghere și control în Vietnam — poziția gu
vernului Statelor Unite în problema vietnameză.

• LA 28 decembrie a fost semnat la Belgrad pro
tocolul privind colaborarea tehnică și schimbul 
de mărfuri între Iugoslavia și Guineea pe anul 
1966. Iugoslavia va exporta în Guineea, potrivit a- 
cestui acord, produse textile, farmaceutice și alte 
produse, importând banane, ananas, cafea. Proto
colul prevede ca schimbul de mărfuri între 
două- țări să se cifreze la 6 milioane dolari.

invitați 
care să 
ale Da

li de 20 km. Costul 
de aproximativ 2 mi-

• Inginerii din lumea întreagă au fost 
să colaboreze la construirea urnii pod 
unească două dintre cele mai muri insule 
nemarcei, Sjaeland, și F.Y.N.

Lungimea acestui pod va 
grandioasei cbnstru.ctii va ti 
liarde coroane.

• CRITICII DE FILME din 
titlul de cel mai .bun film al

. engleze „Darling", iar protagonista acestui film, 
Julie 'Chriștie, a fost 'considerată drept cea mai 
bună interpretă. Cel mai bun actor al anului a fost 
ales vesl-germanul Oskar Werner, pentru rolul iucat 
în filmul „Corabia nebunilor". Filmul „Giulietta și 
spiritele" al cunoscutului producător de filme ita
lian Federico Fellini, se află pe locul îptîi printre 
filmele jucate în altă limbă decât engleza.

• ZIARUL „Neulieiten und Erfindungen" anunță 
că o fabrică de aparate din Belgia a construit un 
nou microcîntar, care poate stabili greutatea unui 
punct scris pe o bucată de hîrtie. Acest cîntar, a 
cărui precizie întrece toate aparatele similare fa
bricate pînă în prezent, este destinat cercetărilor 
științifice.

New York au acordat 
anului 1965 producție»

Pe seun

Se împlinesc 7 ani de la victoria revoluției 
cubane, care a însemnat un moment de co
titură în viața poporului Cubei. Pășind pe 
calea unei dezvoltări libere, poporul cuban, 
sub conducerea Partidului Comunist Cuban, 
a obținut însemnate succese în transforma
rea țării pe o bază socialistă, în dezvoltarea 
economiei si culturii naționale.

chilibru în coaliția de centru- 
stînga. „Este sigur — scrie agen
ția FRÂNGE PRESSE — că' în
locuirea lui Fanfani va pune un 
număr de probleme care îi vor 
cere lui Moro să facă uz de toa
te calitățile sale de 
Dacă Fanfani persistă 
țiile sale, apreciază, 
său, ziarul britanic 
„aceasta ar putea 
delicatul echilibru ; 
coaliții cu socialiștii“.

Ca succesori ai lui Fanfani se 
avansează numele a doi membri 
ai actualului cabinet — Emilio 
Colombo, ministrul trezoreriei, și 
Paolo Emilio Taviani, ministrul 
de interne. Prima candidatură — 
afirmă France Press® — se va 
lovi cu siguranță de opoziția 

■ stîngii, atît a celei reprezentate 
în guvern, cît și a celei din opo
ziție, deoarece Colombo mani
festă unele tendințe conserva
toare. Cea de-a doua candida
tură i se pare agenției a avea 
mai multe șanse, dar în acest 
caz s-ar ivi problema găsirii 
unui titular pentru Ministerul 
de Interne. Primul ministru va 
recurge, probabil, la o reîmpăr
țire a portofoliilor în cadrul ac
tualului guvern.

Încheierea
Adunării

a R. P.

mediator“, 
în inten- 

la rin dui 
„TIMES“, 

compromite 
al actualei

sesiunii
Populare
Albania

29
anunță

Ziarul turc „Milliyet“ a pu
blicat un interviu al pre
ședintelui Ciprului, Makarios, 
acordat corespondentului spe
cial al acestui ziar la Nicosia, 
în interviul său, Makarios 
relevă că, personal, dorește 
„începerea unor discuții cu 
reprezentanții comunității . ci- 
prioților turci fără participa
rea Turciei“. Fără a ignora 
guvernul turc, a precizat pre
ședintele Ciprului, noi consi
derăm că este o problemă de 
principiu de a nu recunoaște 
nici unei alte țări străine 
dreptul de a se amesteca în 
treburile interne ale statului 
cipriot. în continuarea inter
viului său, Makarios a subli
niat că „guvernul cipriot va 
invita pe ciprioții turci să ia 
parte la discutarea rezoluției 
Adunării Generale a O.N.U. 
și va încerca prin diverse mij
loace pașnice să diminueze 
tensiunea din insulă“. După 
ce a afirmat că nu intențio
nează să proclame alipirea 
Ciprului la Grecia, Makarios 
a afirmat că pentru moment 
nu va face o nouă vizită la 
Atena.

în încheiere, președintele 
Makarios a arătat că guvernul 
cipriot dorește ca ciprioții 
turci, care și-au părăsit cămi
nele lor, să se reîntoarcă din 
nou Ia locurile lor, unde drep
tul la muncă le va fi asigu
rat.

români esto caracterizată prin 
chibzuință și realism“.

în paginile ziarului Pravda ci
tim : „Poporul României socia
liste a străbătut un drum glorios 
și el are cu Ce se mîndri. Succe
sele lui sînt remarcabile și în 
industrie și în agricultură. So
cialismul a învins pe pământul 
românesc, la orașe și îa sate“. 
Victoriile României socialiste sînt 
strîns legate de înțeleaptă politi
că a partidului nostru. „Partidul 
Comunist Român se bucură de 
un mare prestigiu In rîndurile 
poporului român — scria ziarul 
Jenminjibao. El a dus cu perse
verență politica de desființare a 
proprietății capitaliste, de indus
trializare socialistă și cooperati
vizare a agriculturii. România a 
obținut mari victorii în transfor
marea ei socialistă și în con
strucția socialistă. Ea a devenit 
de pe acum o țară socialistă, in- 
dustrial-agrară înaintată“.

Dl. Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul finanțelor și al afaceri
lor economico al Franței, declara 
după vizita sa la București : 
„Văzînd metodele de industria
lizare a României am avut senti
mentul că aceasta constituie, 
fără îndoială, în fapt, un exem
plu de felul în care o țară își 
poato orienta dezvoltarea ei eco
nomică". Iar un ziarist venit din 
îndepărtatul Uruguay scria în 
ziarul El Debate: „România a 
realizat o dezvoltare care poate 
fi calificată drept impresionan
tă... Evoluția acestei țări suscită 
interes în lume și, evident, în 
Uruguay“. Să mat consemnăm și 
o opinie britanică. Cunoscutul 
fruntaș laburist Ian Mikardo 
mărturisea ziariștilor: „Am fost 
cu toții plăcut impresionați de

ternică dezvoltare a producției și 
a întregii vieți economice“.

încotro s-a îndreptat atenția 
oaspeților ? întrebările reporteri
cești au devenit oarecum comu
ne. Aceeași întrebare a primit 
sute de răspunsuri: în fraze di
ferite, mărturisiri concludente, de 
o semnificație deosebită. Senato
rul italian Luciano Mencaraglia 
afirma : „La Brașov am văzut 
cum ia naștere un tractor, de la 
proiectare pînă la finisare. Ce 
m-a impresionat mult a fost per
fecțiunea procesului de muncă, 
calificarea înaltă a muncitorilor 
în condițiile producției automa
tizate. La toate acestea se adau
gă respectul de care se bucură 
muncitorul, grija pentru viața și 
munca sa“. Sepp Fischer, secre
tar al Organizației Internaționale 
a Ziariștilor, îmi relata că a vi
zitat de mai multe ori România, 
dar că de fiecare dată cînd pă
răsește Bucureștiul se simte îm
bogățit în impresii puternice. 
„Descopăr mereu noi trăsături 
impresionante, realizări care fac 
cinste poporului român și care 
bucură pe toți prietenii săi sin
ceri. România este o țară a pro
gresului constant“.

KarI August Fagerholm, preșe
dintele parlamentului finlandez, 
a sintetizat interesul pe care i 
l-a suscitat o altă latură a dez
voltării românești: „Avîntul con
strucțiilor ce se înalță în Capi
tală, pe litoralul Mării Negre ți 
în alte orașe, ne-a oferit posibi
litatea să constatăm atenția care 
se acordă acestei importante ac
țiuni care se răsfrânge asupra ni
velului de trai“. O declarație a 
unei alto personalități din nor
dul Europei — Ilius Bomholt, 
președintele parlamentului da
nez, afirma după călătoria în 
țara noastră: „Am adevărate sen
timente de admirație față de dez
voltarea pe caro a cunoscut-o 
România. în țara dv., atît de bo
gată, se realizează astăzi foarte 
multe lucruri însemnate. Am vă
zut numeroase fabrici care sînt

la un nivel de dezvoltare mondia
lă și care contribui la făurirea 
unei țări noi. De altfel, în toate 
domeniile de activitate vă stră- 
duiți și reușiți să valorificați re
sursele pe care le aveți“. Oaspe
tele danez a ținut să facă o sub
liniere în ceea ce privește agri
cultura : „Am remarcat că mun
ciți în agricultură într-un mod 
foarte înțelept, ceea ce vă face 
să progresați și în acest dome
niu“. Iar dl. Guillhaumand, di
rectorul Centrului tehnic al cul
turilor de plante oleaginoase din 
Franța, arăta cu referire la ace
lași sector de preocupări : „Am 
fost impresionat de calitatea cul
turilor, de recoltele pe care le 
realizați, și mai ales de perspec
tivele de dezvoltare a agricultu
rii românești".

Oaspeții își concentrează pri
virile cu deosebire către acele 
zone de activitate care corespund 
profesiunii lor. Jean Roche, rec
torul Universității din Paris, se 
referea la „dezvoltarea pe care 
a cunoscut-o în ultimii ani cul
tura românească, efortul conside
rabil depus în domeniul educa
ției și învâțămîntului, valoarea 
muncii universitare care se si
tuează la un nivel ridicat“. Prof. 
Marvin Chodorow, de la Uni
versitatea din Stanfoid (S.U.A.), 
remarca : „în institutele dv. de 
cercetări științifice și de învăță- 
mînt, nivelul muncii este de o 
calitate foarte înaltă. Am stat de 
vorbă cu studenti,'și cred că sînt 
în asentimentul colegilor mei, 
exprimîndu-vă impresia deose
bită pe care ne-au lăsat-o condi
țiile de viață și de studiu ce le 
sînt asigurate“.

Doi tineri din Mexic ne-au 
vorbit despre generația tînără a 
României : „Omul tânăr al Ro
mâniei socialiste pășește sigur 
spre viitor, fără a fi împovărat 
de grija zilei de mîine, de nesi
guranța care macină energiile. 
Aveți un tineret conștient că 
munca sa liberă, părticică din 
munca întregului popor, duce la 
dezvoltarea țării, ceea ce se re
flectă în ultimă instanță în viața 
sa. Trăsăturile înaintate ale tine
rilor din România ne demons
trează că în țara voastră nu se 
construiește doar o economie 
modernă, ci și oameni demni de 
epoca pe care o trăiesc". (Vin
cente Villamar și José Enrique 
Rojas)

Dar cei care au luat contact 
cu România au subliniat nu nu
mai forța înfăptuirilor poporului 
român, ci și consecvența politicii 
sale de pace, contribuția pe care 
o aduce la dezvoltarea colaboră
rii internaționale. Cunoscutul om 
politic ghanez Alex Quaison Sa- 
ckey reliefa : „Am fost la Națiu
nile Unite timp de șase ani și 
pot să vă spun că delegațiile 
române au depus întotdeauna o 
activitate foarte eficientă... în
totdeauna reprezentanții Româ
niei au adoptat o politică con
structivă de natură să faciliteze 
un rezultat concret“. Philipe de 
Seynes, secretar general adjunct 
al O.N.U., declara : „M-am con
vins că politica țării dv. este în- 
tr-adevăr o politică de cooperare 
deplină cu toate țările lumii, ori
caro ar fi regimul lor politic sau 
economic".

împovărat ele tristețe, în anii 
Societății Națiunilor, Nicolae Ti- 
tulescu declara în fața unui au
ditoriu internațional : „Se știu 
prea puține lucruri în lume des
pre țara mea. Și este păcat“.

S-au scurs puține decenii de 
Ia această amară mărturisire și 
patria lui Nicolae Titulescu și-a 
cucerit în lume prestigiul unei 
țări cu o impresionantă dezvol
tare și cu o activă prezență pe 
arena mondială.

M. RAMURA

TIRANA 
După cum 
A.T.A., la 28 decembrie s-a în
cheiat cea de-a 8-a sesiune a 
Adunării Populare a R. P. Al
bania.

Adunarea a adoptat proiectul 
de lege cu privire la înființarea 
Ministerului Silviculturii și Eco
nomiei râpelor și a Ministerului 
Comerțului Exterior.

La propunerea lui Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania, se
siunea a aprobat numirea lui Adil 
Ciarciani . ca vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasil 
Kati a fost numit ministru ■ al 
comerțului exterior.

Adunarea a aprobat unele mo
dificări la legea cu privire la 
Codul Muncii și la legea cu pri
vire la asigurările sociale și de
cretele emise de Prezidiul Adu
nării Populare.

(Agerpres). — 
agenția

•--------
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După 
factorul 
rilor îl 
cercurilor 
mentele

le Monde“ despre evenimentele

Noile incidente petrecute în Republica Domi
nicană au atras atenția observatorilor politici 
occidentali asupra crizei latente din această ța
ră. Ziarul parizian «LE MONDE» examinează 
într-un articol de fond impasul la care s-a 
ajuns iarăși în problema dominicană și discută 
riscul unei eventuale noi intervenții militare in
tensificate a Statelor Unite.

părerea acestui ziar, 
principal al tulbură- 

constituie manevrele 
militariste. „Ele- 

militare trujiliste

I

REPUBLICA CUBA. — Vedere din Havana

continuă să creadă acum, la 
patru ani după moartea lui 
Trujillo, că totul le este per
mis. înspăimîntate de impor
tanța crescândă a forțelor de 
stânga și contând, nu fără oa
recare îndreptățire, pe com
plicitatea înaltului Comanda
ment militar american de la 
Santo Domingo, militarii de, 
dreapta caută să facă impo
sibile alegerile generale pre
văzute pentru luna iunie a 
anului viitor“.

Rezolvarea actualei situații 
critice nu poate interveni, su
bliniază ziarul, decît prin eli
minarea nucleelor trujiliste e- 
xistente încă în armata do
minicană. „Pentru restabilirea 
ordinei, scrie1 „Le Monde“, era 
indispensabilă desființarea 
fortărețelor militariste și poli
țiste ale trujilismului. Era e- 
vident că exilarea unuia sin
gur dintre acești militari, ge
neralul Wessin, care a fost 
numit consul la Miami, nu a- 
j ungea pentru a slăbi cu ade
vărat veritabilul stat în stat 
pe care-1 constituie militarii 
de dreapta“.

De altfel, cercurile milita
riste nu-și ascund intenția de 
a forța o nouă intervenție a 
Statelor Unite. „Dînd naștere 
unor incidente — tot mai nu
meroase — se spune în artico
lul din „Le Monde“, militarii 
speră să constrângă S.U.A. la 
o nouă intervenție“.
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p iirisul a îmbrăcat 
veșmintele tradițio
nale de Anul Nou. 
Marile bulevarde 
sînt luminate ase
menea platourilor u 
nul gigantic studio 
cinematografic. Pe 
o lungime de un

kilometru, strada Victoi Hugo 
formează o galerie luminiscentă 
sub bolta căreia trecătorii se în
ghesuie, asaltînd magazinele. Vi
trinele rețin privirile: mîini 
meștere au alcătuit decoruri de 
basm pline de fantezie și bun 
gust. Bineînțeles, copiii sînt cei 
care poposesc cel mai. mult în 
fața vitrinelor.

Sfirșitul de an 
doar magazine a- 
glomerate, reda- . 
me luminoase și 
pregătiri pentru 
revelion. Este a- 
devărat., viața 
politica cunoaște 
o. anumită acal
mie mai ales 
după consuma
rea celui de-al 
doilea 
scrutin al alege
rilor 
țiale. . Unii Co
mentatori mai e- 
valuează încă 
consecințele vo
tului, descifrînd 
implicațiile sale 
de viitor. Se 
emit pronosticuri 
litica oficială în 
rește, atenția este 

perspectiva reluării 
Franței cu cei cinci parteneri ai 
săi din Piața comună.

Decembrie înseamnă bucurie 
pentru milioanele de tineri care 
frecventează școlile, liceele și in
stituțiile de învățămint superior. 
A început vacanța de iarnă care 
va dura pînă în a treia zi a nou
lui an. Mulți tineri își vor petrece 
vacanța în decorul hibernal din 
munții Alpi și Jura. Pe culmile 
înveșmântate în zăpadă sînt 
amenajate piste de schi și pîrtii 
pentru săniuș.

Dar numeroși sînt tinerii care 
nu dispun de mijloacele necesa-

mi înseamnă

re pentru a-și petrece vacanța 
în stațiuni de odihnă. Cei mai 
mulți vor sărbători noul an în 
mijlocul familiei, printre cei 
dragi — rude și prieteni.

Atmosfera 
noului an nu poate umbri gri
jile cotidiene 
fante categorii ele tineri. In în
treprinderile industriale din 
Franța muncesc l 360 000 de ti
neri (în vîrstă de la 15 la 24 de 
ani). Dar dintre ei doar 35 la 
sută dispun de diplome profe
sionale. O anchetă sociologică a 
încercat să sondeze preocupă
rile acestor tineri, speranțele și 
perspectivele lor. Grija cea mai 
mare se referă la posibilitatea de 
a avea o situație sigură în

sărbătorească a

ale unor impor

tur de

preziaen-

Corespondență

din Paris

Ajun de An Nou

în „orâșul-luminâft

privind po- 
1966 și, fi- 
reținută de 

i dialogului

cîmpul muncii. 38 la sută din 
tineri speță să ajungă la o stabi
litate a situației lor profesionale, 
27 la sută ar dori să cîștige mai 
bine, 12 la sută încearcă să gă
sească un cadru mai agreabil de 
lucru. La o întrebare privind 
calificarea profesională, 66 la 
sută din cei interogat! și-au măr
turisit năzuința de a-și îmbună
tăți pregătirea, pentru că în 
fond, de calificare depind șan
sele lor de viitor.

A sosit un au nou. Locuitorii 
„orașului lumină“ îl întîmpină 
cu veselia ce le este caracteris
tică, cu speranțe de prosperitate 
și pace.

GEORGES DASCAL


