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Proletari din toate (arile, uniți-vă!

Fotomontaj : A. CAUSI RAT »I P. PAVEL

Eugen Frunză

De Anul Nou

Qntec
de petrecere

Credeți voi câ ml-e necaz 
Dacâ mâ’ntrecurâțl...

Chiar de ar fi așa, de azi 
Cugetul mi-| curăț.Cugetul

V-am fost
Și m-ați 

Pai atunci
Mie, tineretul ?

meșter, v-am săltat, 
luat cu-ncetul. 
de ce mi-l drag

Bata I vHa de bâ’eți 1 
Las’î Vâ-ntorc eu darul I 

la n turnați, mâi, nu vedeți 
Cum sta gol paharul î

Sus 1 Prieteni, eu închin 
Pentru-lzb’r.da voastră I 

Dor mai e-un pahar de vin
Care ne adastă.

Cestolalt l-oi închina
- Cum se si cuvine 

$1 oentru izbînda mea
'N anul care vine.

Multe-ntreceri încă sînt 
De aci nainte.

Doar ta tîmplă sînt cărunt ; 
lnima-1 fierbinte I

...Bun e vinul I Aromat. 
Străveziu si rece.

Nu-s cu vinul tnvătat 
$i nici a petrece.

Fost am tinăr doar șl eu. 
Dar căram pe soaie

La stăoîn, de Anul Nou, 
Vinuri șl bucate.

Rele timpuri I Strimbe vremi I 
Nalba le răsfețe I...

Spuneți, oentru dn’ să bem î 
«Pentru tinerețe 1»

« Pentru meșteri 
» Pentru caso 

« Bem șl oentru 
Care ne plac

tinerel 1 » 
nouâ I » 
ochil-ocel 
nouâ I »

«Pentru anii care vini» 
« Ba șl pentru soare 1 »

® «Măi băiete, vezi că-nchinl
Prea multe pahare ...»

Cintec să-nchinăm, băieți,
Cintec frumuseții,

Minunatei noastre vieți,
Faurilor vieții I

(Din volumul „Cuvînt despre tinerele“)

Hunedoara raportează partidului

f

Conferința orășenească de partid Hunedoara, care a avut 
loc în zilele de 26— 27 decembrie a.c., a adresat 
C.C. al P.M.R., personal tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al C.C. al P.M.R., o telegramă in care rapor
tează că In anul cate s a scurs a crescut rolul conducător 
și competența organizațiilor de partid în conducerea econo- 
nomiei, în lupta pentru traducerea în viață a mărețelor sar
cini de construire a socialismului.

„Ca urmare a activității entuziaste depuse de colectivele 
de muncă din orașul Hunedoara, sub conducerea organiza
țiilor de partid — se spune în telegramă — în acest an am 
reușii să dăm peste planul anual : 66,000 tone cocs metalur
gic, 30.000 tone, fontă, 31.000 tone aglomerat, 52.000 tone 
oțel etc.

De asemenea, s a îmbunătățit activitatea constructorilor htt- 
nedorem și calitatea lucrărilor executate de ei. Față de anga
jamentul orașului nostru de a da economii peste plan de 
48.670.000 lei. raportăm că am realizat 75.900.000 lei.

Fiind conștienți de rolul cel au muncitorii hunedoreni în 
sporirea producției de metal a patriei și în înfăptuirea măre
țelor sarcini trasate de plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959, conterința orășenească de partid raportează că 
în noul an pe care I începem, colectivele noastre de munci
tori, ingineri și tehnicieni sînt hotărîte să-și mărească efortul 
în folosirea mai deplină a rezervelor interne și, pe această 
bază, să dea peste sarcinile de plan: 17.000 tone cocs, 11.000 
tone fontă, 40.000 tone oțel Martin și electric, 10.000 tone 
blumuri, 15.000 tone țagle și laminate finite.

Conferința asigură Comitetul Central că se va face o coti
tură în activitatea de construcții industriale scurtîndu-se sim
țitor durata de execuție. Astfel, cuptorul Martin nr. 4, va fi 
terminat la 23 August 1960 (cu 68 de zile mai devreme decît 
termenul planificat): bateria de cocs nr. 4 — la I decembrie 
1960 (cu 30 zile înainte de termen) ; la două cuptoare adinei 
de la blinuing termenul de dare în folosință se va reduce cu 
15 zile etc.

Productivitatea

că și 
zburat

De mic copil îmi plăcea să 
ascult pe înserate zumzetul 
ce se strecura, leneș, adormi
tor. Din stupina noastră albi
nele se întorceau toate in 
coșnițele lor, odată cu inse
ratul, și mă lot minunam ce 
povești au să și spună de nu 
mai adorm. Bănuiam 
șoptesc pe unde au 
fiecare peste ii.

Un zumzet asemănător am 
auzit cu mul ți ani mai tîrziu, 
cînd predam și eu citeva tec
ii la școală. Apropiindu mă 

de sala de clasă micii elevi 
își repetau lecția, ori vorbeau 
în șoapte de jocurile lor și 
clasa se umplea de o fierbere 
ușoară. Așteptam o vreme lin
gă ușă, înainte de a intra, și 
simțeam cum mi se luminează 
viața. îmi aduceam aminte 
de cînd eram și eu elev în 
primii ani și îmi batea în 
urechi și cîntecul de seară al 
albinelor din stupina noastră.

Mă gîruleam că fiecare școa
lă, cu clasele ei, este ca o 
stn oină cu stiuheele pline de 
albine. Numai că albinele 
aduc mierea în coșnițe de pe 
cîmp, iar elevii în școală a- 
dună mierea învățăturii din 
cărți și din lecțiile profesoru
lui și o duc cu ei acasă și în

“/RPR.

Acad. Tudor Arghezi
Vreau să vă trimit o urare de Anul-nou. Ce să vă urez?
Frumoși sînteți, afițeri sînteți, tnteligenți sînteți, de floarea sănătății voastre 

nici nu mă îndoiesc: e în plină îmbobodre.
Să vă doresc hărnicie? o aveți Cumințenie, care-i înțelepciunea copiilor ? 

Cumințenia e a voastră! Jocuri aveți. Cîntece aveți. Mlscați-vă mult, alergați 
mult, vedeți cît mai multe frumuseți ale țării noastre. Codrii vă așteaptă, apele 
murmură pentru voi, vîntul. dirijoiul ecourilor din văile șl cimpiile noastre, se o- 
prește si vă așteaptă.

Pregătiti-vă să fiți buni clăditcri, buni Inglne rl, buni arhltecțl, buni meș
teri, buni cărturari șl buni cetățeni.

Să trălțl I

I. Agirbiceanu
viață și o folosesc în toate lu
crările lor, in munca lor.

(ie bine este de poporul 
care are multe școli, în care 
să poată învăța și să se poată 
lumina toți fii lui. (ie folosi
tor și bun lucru este să fie 
într o țară tot felul de școli, 
și mici, și mijlocii, și mari, de 
la școala elementară pînă la 
universitate, de la școala de 
meserii de tot felul pînă la 
politehnică. Nu-i mai înaltă 
o școală medie teoretică decît 
o școală de ucenici; nu-i mai 
mare lucru să ajungi un pro
fesor. un medic sau un ingi
ner, decît un bun meseriaș 
sau muncitor calificat Orice 
școală ne înarmează pentru 
viață, pentru munca ce ne 
așteaptă în lume, pentru ușu
rarea ei și pentru a o săvîrși 
cît mai temeinic. Iar munca 
creatoare, altădată batjocorită 
și furată de către trîntorii cu 
putere este cel mai adînc și 
proaspăt izvor de fericire, ea 
singură ne face viața vrednică 
de trăit. Azi, abia în regimul 
democrației populare, țara 
noastră s-a umplut și se 
umple tot mai mult de toate 
categoriile de școli și este o 
mare mîngîiere 
pentru 
zumzetul

tesc cetățenii muncitori de 
miine care vor face țara noas
tră tot mai bogată și pe po
porul nostru lot mai mul
țumit

Tineret al Republicii Popu
lare Rornîne ! Bucură te că 
toate porțile muncii iți sînt 
deschise, in măsură neajunsă 
pînă acum. învață cu dragoste 
și temeinic, conștiincios ori 
pentru ce carieră vrei să te 
pregătești. Să știi că de felul 
muncii tale atîrnă nu numai 
fericirea ta în viață ci și a 
poporului întreg din care faci 
parte Fii harnic, de copil, de 
tinăr, pentru a te obișnui cu 
hărnicia pentru toată viața. 
Să știi că rodul muncii tale 
nu va mai fi cules, ca odini
oară. de omul care stătea cu 
brațele încrucișate în lenevie. 
El va fi al tău și toto
dată va fi pentru clădirea 
tot mai frumoasă a întregii 
țări socialiste, pentru bună
starea tot mai mare a po
porului. Nu lăsa vreme urî- 
tului și plictiselii, ci le alun
gă prin munca creatoare, sau 
prin distracțiile curate, ofe
rite de mijloacele de cultura
lizare : cartea, biblioteca,
teatrul, cinematograful, con
certele, expozițiile, creațiile 
artistice l Citește, 
studiază temeinic

școală ai urma — istoria pa
triei în tot timpul tău liber, 
pentru ca să cunoști cit au 
trebuit să șuiere si să lupte 
părinții și străbunii tăi pen
tru ca tu să te poți bucura 
astăzi de o viață bogată și 
liberă. Pornește în vacanță 
prin munți și prin cîmpii să 
vezi frumusețile țării.

țața Romîmei a fost întu
necată, prin veacurile scurse, 
de năvăliri străine, de sărăcie 
și de boli, de exploatare și 
neștiință. Să privim astăzi 
fața de lumină a țării noastre 
noi. Să luptăm cu toții ca 
norii trecutului să nu se mai 
coboare peste Romînia și 
peste nici o țară din lume, 

într-o eră de pace stator
nică, să se lumineze tot mai 
mult viitorul tuturor, 
roadele muncii
pentru binele întregii 
niri.

7'ineret al republicii 
tre ! Fii bun, cinstit, 
și curat, iubește ți în 
împrejurările, și 
sufletul, patria,
vrednică de iubire ca 
noastră a tuturor.

Iată ce urez eu tinerelului 
patriei cu prilejul Noului An 
1960.

prin 
creatoare, 

ome-

noas- 
drept 
toate

din tot 
căci este 

maica

O, basmul cu îngeri și sănii de aur... 
Pindea viitorul din beznă: balaur.

An Nou!... Doar un licăr pe vechiul cadran:

Nădeji amăgite de-un cintec sărman...

Ce tristă poveste... Și nu e prea veche.

Mai sună o tîngă de-atunci in ureche.-..

Dar azi nu mai plingem cerșind fără leac

Fărîmă de soare din cerul posaci

Venifl dar, țambale cu vesel ecou: 
Azi trecem cu zestrea în anul cel nou.

Veniți șl voi, visuri ce-ați plîns în câtuși, 
Nădejdi amăgite in secolii dușii

Ce mindru-i norodul sub steaua-i de foc, 
Stăpînul pe țară și sie-și proroc:

Cu azi el își crește avei ea de ieri,

Cu mîine-ft înalță mai scumpe averi —

Șl mută din basme în lumea cea vie 
Pe rlnd, împlinita prin el bucurie.

(Continuare în pag. 6-a)
cunoaște fi
— în orice

sufletească 
noi toți să auzim 
lor. Acolo se pregă-

muncii va crește în 1960, peste sarcinile pla-

• « • « •



• Uzine care se autoroprodisc • Secretari electronici • Temperaturi de milioane de grade • Metale la comandă • In locul minelor-parcuri cu flori
• tîveiî în pusiîu • Substanțe care nu există

• Chirurgie fără singe
în natură • Motociclete submarine • Televiziune mondială • 20 de ani de via]ă răpiți somnului
• IBtsiurau cu ulfrusunefie • „Piese de schimb“ pentru organismul uman

Simple titluri de senzație ?
Nu, anticipații ale științei viitorului !

Epoca noastră se va înscrie cu siguranță, 
in întreaga istorie a omenirii, ca epoca 
celor mai fantastice realizări ale științei și 
tehnicii. Omul a făcut in cîțiva ani pași de 
uriaș.

De la dezlegarea tainelor lumii micros
copice, cu ajutorul cărora omenirea a do- 
bindit inepuizabile resurse energetice și 
pină la lansarea în Cosmos a unor corpuri 
cerești create de mina omului — iată lăr
gimea frontului științific pe care contempo 
raneitatea a repurtat victorii după victorii.

Apar mereu științe noi, doruemi de cer
cetare nqi, are loc o captivantă întrepă
trundere între științe. Domenii de cercetare 
științifice atît de diferite, ca de pildă in
gineria și medicina, s-au unit conbucrînd 
temeinic.

în această luptă pentru cunoașterea tot 
mai profundă a naturii, pentru folosirea 
legilor naturii în slujba vieții a mers în 
frunte primul stat socialist din lume. In
trarea în funcțiune a primei centrale ato- 
moelectrice din lume, lansarea primului sa
telit artificial al pămintului și a primei 
planete artificiale a sistemului nostru so
lar, realizarea primei nâve cosmice care a 
atins un alt corp ceresc, a primei fotogra
fii a reversului Lunii, lansarea primului 
spărgător de gheață acționat de energie 
atomică — iată numai cîteva din cele mai

Una din stațiunile cu ajutorul căreia deasu
pra orașelor se va aprinde în fiecare seară 

un soare artificial.

formidabile realizări ale contemporaneității 
care se datoresc geniului creator al po
porului sovietic, excepționalelor condiții de 
muncă științifică pe care le-a deschis ome
nirii orinduirea socialistă.

Oamenii de știință știu că actualele rea
lizări științifice nu reprezintă decît zorile 
cunoașterii omenești. . Cuceririle științifice 
de azi nu reprezintă decît mugurii din 
care se va naște puternicul arbore al ști
inței viitorului.

Undeva în uzinele și instituțiile de cer
cetări științifice sovietice specialiștii su
dează piesele primului conteiner care in
tr-un viitor apropiat va transporta primul 
cosmonaut în Lună, Marte sau Venus; 
Cosmobiologii studiază modul în care or
ganismul uman se poate adapta condițiilor 
spațiului interplanetar; constructorii de 
mașini proiectează diverse mașini unelte 
care vor mări- de nenumărate ori randa
mentul muncii umane, energeticenii proiec
tează marile unități ■ aiomoenergetice ale 
viitorului, chimiștii caută să găsească ele
mentele unor materiale din care oamenii 
viitorului își vor face alimente, îmbrăcă
minte. total diferite de cele ale zilelor 
noastre, inginerii se gîndesc la noi mijloa
ce de transport demne de epoca zborurilor 
cosmice, geografii întocmesc proiecte în
drăznețe de transformare a climei planetei, 
medicii cercetează noi mijloace pentru pre
lungirea vieții oamenilor.

Sîntem în pragul celui de al VI 1-lea de
ceniu al celui mai minunat veac din lunga 
istorie a omenirii. Oamenii de pe tot globul 
așteaptă din partea savanților noi și noi 
„minuni“. Ei se întreabă ce ne va aduce 
știința viitorului.

Să încercăm să răspundem acestei pasio
nante întrebări cu ajutorul recentelor re
latări făcute de 29 dintre cei mai de seamă 
savanți sovietici.. cu privire la perspecti
vele dezvoltării științei contemporane. 
Iată cîteva din interesantele aspecte pe 
care le pune viitorul apropiat în tata oa
menilor de știintă

ERA CIBERNETICII

Generația noastră trăiește începutul unei 
ere fără precedent in istoria omenim — 
era ciberneticii. Cibernetica are de con
semnat după numai 11 ani de existență 
realizări uluitoare ce deschid perspective 
de-a dreptul fantastice.

Problema mecanizării calculelor lată cea 
mai actuală problemă a multor ramuri ale 
științei. Mașinile electronice de calculat au 
pătruns de pe acum adine în domeniul fi
zicii nucleare, aerodinamicii, radiotehnicii, 
chimiei, astronauticii, biologiei etc. adică 
acolo unde apar probleme care necesită un 
volum uriaș de calcule.

In ultimul timp, calculatoarele numerice 
au început șă fie întrebuințate pentru di
rijarea automată și pentru reglarea diferi
telor procese industriale. Aceste „mașini 
de comandă’ nu numai că-efectuează cal
culele in conformitate cu programul sta
bilit dar sint chiar capabile să tragă sin
gure concluziile logice necesare desfășură
rii viitoare a procesului industrial compa- 
rînd in fiecare clipă rezultatele obținute 
din calcule cu datele reale controlate.

Mașini electronice cafe învață din pro
priile lor greșeli, mașini cu propria lor ex
periență.

SA NE IMAGINĂM...

Uzine intregi, luminoase și spațioase, cu 
mii de mașini dar fără muncitori, ce vor 
fi conduse de minusculii electroni. Uzine, 
care avind la „indeniină“ materia primă 
necesară se voi putea chiar „autorepro- 
duce". Cu alte cuvinte, o uzină va căpăta 
„comanda-program“ să creeze o uzină, fiică 
identică a ei însăși să... educe liica im 
prumutindu-i programul ca și ea să se 
reproducă la finetul ei și așa mai departe I 
Fantastic ? Fără îndoială ! Dar să nu uităm 

că posibilitățile ciberneticii sint extraordi
nar de vaste și că numeroase mașini-unelle 
și uzine complet automatizate, laminoare 
comandate de „creiere“ electronice eu co 
manda-program au și fost construite în 
Uniunea Sovietică...

Cibernetica va revoluționa de asemenea 
numeroase laturi ale muncii intelectuale. 
Contabilitatea unor uriașe întreprinderi cu 
sute de filiale in toată țara va fi efectuată 
de „creiere“ electronice capabile să pri
mească rapoarte și să extragă din ele sute 
de mii de cifre și date pe care să le în- 
drumeze spre nenumărate „memorii“ pe 
specialități, adevărate dosare electronice. 
Mașini ce vor întocmi singure bilanțuri și 
rapoarte, scrisori comerciale și lucrări 
vaste de planificare, statistici etc., etc.

Pe lingă electronii-„contabili“ vor apare 
electronii-„documeniariști“.

Dar de electronii-secretari ați auzit ?
Minuscule mașini cibernetice, care 

asistînd la o conferință internațională — 
vor face procesele-verbale în toate limbile 
participant! lor, bineînțeles dactilografiate.

Și ette ar mài fi de spu-> t N-atn pomenit 
de mașinile care vor scrie după dictare 
sau de cele care vor citi cu voce tare orice 
text scris. De mașinile electronice de diag
nosticare medicală dintre care primele au 
și fost realizate in Uniunea Sovietică și 
de la care oamenii de știință se așteaptă 
la o adevărată revoluție în medicină.

ENERGIILE VIITORULUI

Tată acum o altă problemă fundamentală 
pentru viitoarea dezvoltare a tehnicii. 
Unde vor găsi oamenii viitoarelor decenii 
resursele energetice necesare tehnicii, 
zborului cosmic etc. ?

Noi am învățat să eliberăm energia 
ascunsă în atomii metalelor grele — ura
niu și thoriu — folosind reactorii nucleari.

Oamenii de știință sovietici merg cu suc
ces inainte pe drumul stăpinirii fuziunii 
termonucleare, adică a celei mai uriașe 
surse de energie posibilă pe Pămînt. In 
natură. în apele oceanelor există atîta 
hidrogen greu incit ele vor putea fi folo
site drept combustibil timp de sute de mili
oane de ani și aceasta oricit de impetuoasă 
ar fi dezvoltarea energeticii. Să nu uităm, 
cînd această metodă va putea fi pusă în 
practică, ea v- însemna cea mai uriașă 
revoluție în energetică, deoarece din 22 
litri apă de mare va rezulta o cantitate de 
energie corespunzătoare la 10 000 tone de 
cărbune I

Viitorul va dispune insă și de alte surse 
imense de energie. Imaginați-vă o centrală 
electrică constituită dintr-un... sul de pîn- 
ză întinsă pe pămînt. Vi se pare curios? 
Celulele fotoenergetice. semiconductorii, 
vor realiza și această minune, transfor- 
mînd direct lumina în energie electrică. 
Asemenea pinze pe care vor fi ’’imprimate 
celule fotoenergetice vor putea fi întinse 
lîngă orice vilă de la țară, la observatoa
rele de mare altitudine pentru a pro
duce căldura, și la Ecuator pentru a pro
duce răcoare.

O altă , sursă imensă, deocamdată com
plect neîolosită este „cărbunele albastru" 
adică mareele. Puterea valurilor mării este

Deși necondusă de nimeni mașina ne poartă 
cu o viteză amețitoare pe șosele...

neînchipuit de mare și datorită lor miliarde 
de kilowat-ore stau la dispoziția omului 

Gindiți-vă că daca vom reuși să cap
tăm întreaga energie solară care vine spre 
noi vom dispune de o rezervă de energie 
care Va depăși de trei ori, pe cea conținută 
teoretic in toate rezervoarele globului, gin
diți-vă la resursele energetice pe care le 
vom găsi în Cosirios, pe .celelalte planete 
ale sistemului solar, și veți avea imaginea 
bogăției și puterii omului de mîine.

★

Să ne imaginăm acum cum va arăta în 
viitorul apropiat industria grea, tehnica 
prelucrării metalelor, industria mașinilor 
unelte — pivotul întregii economii moder
ne, cu ajutorul căreia fabricăm uneltele 
de foraj, motoarele termocentralelor, have- 

zele miniere, tractoarele și combinele, au
tomobilele și morile, mașinile complexe de 
prelucrare a firelor artificiale sau mașinile 
de fabricat oîine.

VISUL ALCHIMIȘTILOR

Oala de turnare plină in care minereul 
topit este amestecat continuu — se va 
opri pentru citeva secunde in apropierea 
unui aparat de tipul aceluia pe. care medi
cii institutelor oncologice il folosesc la 
tratamentul anumitor forme ale bolii can
ceroase. O pară de plumb care ascunde 
bineînțeles în ea sursa de radiații radio
active se apleacă asupra oțelului din oală. 
Sub influenta șuvoiului de raze au loc in 
interiorul masei topite complexe transfor
mări nucleare, are loc o modificare a com
poziției chimice a metalului.

lenebroasele visuri ale alchimiștilor 
medievali care doreau să obțină din nisip 
aur, voi fi intr-un anumit sens realizate. 
Probabil că prin modificarea structurii nu
cleare atomice vom putea obține în canti
tăți dorjte oricare dintre metalele pe care 
le vom dori.

La ce vom avea nevoie de metale create 
după dorința noastră ? Răspunsul e foarte 
simplu. Zborurile cosmice vor cere me
tale noi, cu calități adaptabile dorințelor 
noastre, o metalurgie noua.

„MINE" FĂRĂ MINERI

A aprinde cărbunele sub pămînt, a-1 
transforma in gaz de luminat... și a-l con
duce prin țevi. Ce inșeamnă această idee 
în mocf concret ? Să desființăm minele, să 
nu mai vedem nicicînd cum arată cărbu
nele din subsol. Oricit de utopică ni s-ar 
părea o asemenea idee, ea se găsește ex
primată în forma de mai sus intr-unui din 
carnetele de note ale marelui savant rus 
Mendeleev...

lată cum își închipuie unul din cei mai 
de seamă specialiști sovietici în domeniul 
mineritului o viitoare instalație automată 
de gazeificare subterană de genul acelora 
preconizate de Mendeleev.

Pe o șosea oarecare se îndreaptă trei 
mașini. Nimeni nu le conduce... Totuși la 
punctul stabilit dinainte se opresc. Dispe
cerul de servici al unui enorm combinat 
energotehnologic din apropiere a dat 
acestor mașini înzestrate cu dispozitive 
electronice de dirijare sarcina de a ajunge 
la un anumit punct- și de a „aprinde" stra
tul de cărbune. Cu ajutorul unui fascicol 
de radiație de înaltă frecvență mașina 
transformă roca cea mai dură intr-un nisip 
fin. „Sondele“ au ajuns la stratul de căr
bune care urmează să fie gazificat. 
Acum intră în funcțiune cealaltă mașină 
care concentrind un fascicol de radiații 
dezvoltă o înaltă temperatură care aprinde 
prima galerie intre sonde. Cu ajutorul 
unor conducte gazul subteran circulă spre 
combinat. Aci gazul obținut din cărbunele 
nevăzut de oameni se transformă in car
buranți sintetici, carburanți lichizi, mate
riale explozibile și multe, multe alte pro
duse.

Același lucru se va întîmpla nu numai 
cu cărbunele ci și cu toate celelalte bogății 
subpămintene. Injectind prin sonde acizi 
sau baze1 corespunzătoare ele vor putea fi 
dizolvate ca și in cazul cărbunelui.

Nu peste mult timp cărbunii și minereu- 
rile sub forma lor actuală le vom putea 
întilni doar în colecțiile geologice ale mu
zeelor iar minele de astăzi vor ti acope
rite... de multicolore covoare de flori.

BELȘUGUL VICTORULUI

Se pune insă acum întrebarea de unde 
va avea în viitor omenirea resurse alimen
tare. Știți că au existat din acest punct de 
vedere prevestiri sumbre. Diferiți savanți 
aflați in slujba unor cercuri capitaliste ău 
vorbit despre necesitatea încetinirii ritmu
lui de înmulțire a oameniloi pentru câ re
sursele alimentare ale globului ar fi epui
zabile. Anii din urmă au dovedit cît de 
puțin raționale au fost aceste prevestiri.

Iată numai citeva din mijloacele care ne 
vor ajuta să obținem acest belșug de pro
duse alimentare și vestimentare nemaiîn- 
tîlnit în întreaga Istoric.

După cita știm, există astăzi stimulatorii 
substanțe acceleratoare cu ajutorul ca-rora 
obținem astăzi, plante gigantice. Aceste 
substanțe vor căpăta o largă dezvoltare in 
viitor. Nu numai că vom obține cîte 2--3 
recolte pe an, dar ele ne pot ajuta să îm
piedicăm de pildă cartofii să se strice in 
depozite, fructele necoapte să cadă din 
pom, iar spre bucuria îndrăgostiților tran
dafirii să se ofilească atît de repede ca azi.

Ploaia și ninsoarea artificială vor deveni 
o banalitate. Un aviator care va pulveriza 
diferite substanțe chimice tntr-un nor va 
obține ploaia sau zăpadă la comandă.

Grindina, furtunile și ghețurile timpurii, 
toate calamitățile naturii vor putea îi cu 
mijloace simple anihilate de către agricul
tură.

Chimiștii prepară de pe acum o serie de 
substanțe (proause din lignit, lemn, hidro
carburi conținute în petrol, alge), pentru 
transformarea solurilor care nu au struc
tura necesară pentru cultivarea plantelor.

Curind vom găsi de asemenea mijloace 
de combatere a tuturor bolilor, dăunăto
rilor cu mijloace chimice

Viitorul apropiat rezervă largi aplicații, 
nu numai agronomiei ci și „agronomiei 
subacuatice”.

Cu ce se va ocupa acesta nouă știință?
Știați că, în mări sint concentrate -mult 

mai multe substanțe organice și anorga
nice decit la suprafața uscatului ?

Tehnica zilelor noastre ne permite să ne 
gindim la valorificarea pe scară largă a 
bogățiilor oceanului, Ia folosirea tor pe 
seară industrială. Oamenii de știință vor. 
porni in curind la luptă pentru a folosi în 
interesul oamenilor întreaga faună și floră 

maritimă. Plantele maritime au o concen
trare de vitamine mult mai mare ca plan
tele de pe uscat. Rezervele mondiale de 
plante acuatice pot fi evaluate la miliarde 
de tone. Tocmai de aceea putem fi convinși 
că în curind va apărea o știință nouă: 
„agronomia subacuatică“.

Biologia viitorului va duce la revoluțio- 
narea nu numai a agriculturii ci și a altor 
variate discipline, ale ei.

ARHSTECȚIIJ^ATURII

Biologul viitorului va fi în același timp 
un adevărat arhitect al naturii vii Vi se 
pare curios? [neereînd să obțină mii și 
mii de noi forme vegetale ,șî aataale. omul 
de știință va putea . produce o, faună și 
floră „la comandă“ cu. însușirile cele mai 
uimitoare.

După cum un arhitect țipe seama în 
construcțiile sale de cele mai potrivite di
mensiuni, tot așa biologul de mîine v.a 
„construi“ plantele la dorința oamenilor în 
forma și cu dimensiunile -cefe mai potri
vite. *“■ * * t ~ î ” <’

CE SURPRIZE PREGĂTEȘTE

CHIMIA

M-asele plastice, mai trainice decît cel 
mai dur oțel și mai ușoare decît pluta, vor 
alunga din multe ramuri industriale me
talele.

Cum va reuși să înfăptuiască chimia a- 
semenea minuni ? Invățînd să imite me
todele proprii naturii vii care își sinteti
zează substanțele deosebit de simplu și re
pede

„La începutul acestei noi etape din is
toria chimiei organice, chimia enzimelor —

La pupitrul de comundă al exploatării pe
trolifere dispecerul poate observa tot proce

sul care are loc in adincuri...

este de părere cunoscutul savant sovietic 
acad. A. N. Nesmeianov — noi vom stă- 
pîni probabil secretul producției unor sub
stanțe care apar și în laboratoarele vii a'e 
naturii, lăr pe urmă va veni timpul... cînd 
cu ajutorul acestor căi, proprii naturii vii, 
vom obține substanțe care nu există în 
natură“.

La ce rezultate practice vor duce toate 
aceste magice transformări ?

Este foarte greu de spus? Dar s-ar putea 
ca urmările să fie și^nai, grandioase decît 
cele mai indraznețe visuri. Să nu uităm că 
specialiștii lucrează intens la descoperirea 
tainelor folosinlezei, datorită-- -căreia se 
formează în plante substanțe■ organice — 
hidrocarburi și albuminoide din. bioxid 
de. carbon, aer și apă. Rezblvărfeă acestei 
enigme va deschide căile folosirii resurse
lor nelimitate ale energiei solare și obți
nerii produselor alimentare intr-o abun
dență, varietate și de o calitate încă necu
noscută în prezent.

Pentru nici unul din locuitorii planetei 
noastre hrana abundentă, gustoasă și igie
nică nu va mai constitui vreo problemă. 
Deocamdată, noi fixăm azotul din aer cu 
ajutorul unor temperaturi și presiuni foar
te ridicate și în prezența unor cataliza
tori scumpi. Dar bacteriile absorb azotul 
din aer fără aceste mijloace industriale. 
Care este taina lor ?

Descoperirea mecanismului acestui pro
ces va permite obținerea mai rațională și 
mai economică a îngrășămintelor azotoe- 
se din aer și de aici belșugul recoltelor va 
crește mereu.

Hrană abundentă și gustoasă, îmbrăcă
minte trainică, frumoasă și călduroasă, lo
cuințe spațioase și elegante, zeci de mii 
de produse ieftine și cu calități deocam
dată de neconceput. Iată doar cîteva din 
minunile pe care ni le pregătesc de pe 
acum chimiștii pentru anii ce vor veni.

VEHICULELE VIITORULUI

Motoarele atomice de dimensiuni mici 
vor înlocui actualele motoare grele și 
scumpe. Trenuri și avioane atomice vor 
dezvolta puteri și viteze uriașe.

Incepînd de la „motocicletele submarine“ 
pină la „navele transatlantice submarine 
transparente" în care călătoria subacva
tică va fi o reală desfătare, avioane diri
jate și alimentate de pe soi cu fascicole 
energetice trimise fără cablu, „șosele som
nolente“ (prevăzute cu emițători speciali 
care vor alimenta și dirija fara intervenția 
omuh.il vehiculele) viteze ce vor depăși cu 
mult banala viteză de 1.000 de km pe se
cundă — iată doar citeva detalii ale minu
natului tablou al dezvoltării comunicațiilor 
viitorului.

★

A venit momentul să ne punem întreba, 
rea la ce vo<r folosi uriașele resurse ener

getice despre care am vorbit mai sus și 
care vor sta cu siguranță într-un viitor a- 
propiat la dispoziția noastră. Transformarea 
pe scară cosmică a planetei noastre na
tale — va constitui unul din primele 
obiective

CUM SE VA SCHIMBA 

„LEAGĂNUL" NOSTRU

Imaginați-vă locuitorii de mîine ai An
tarcticii înotînd, după o zi de muncă, în
tr-un bazin luminat de un soare artificial 
ș'i înconjurat de flori și plante tropicale.

In Uniunea Sovietică au și fost înfăp
tuite uriașe lucrări de transformare a na
turii. Canalele de irigație au pătruns tot 
mai adine în regiunile secetoase. în calea 
vinturilor uscate se ridică uriașe perdele de 
păduri de protecție, noi lacuri de acumu
lare — adevărate mări — au fost create 
de hărnicia și înțelepciunea omului.

Dar acestea nu sînt decît primii pași, 
primele încercări de intervenție în meca
nismul climateric atît de complicat al 
planetei noastre.

In viitor, odată cu creșterea puterii omu
lui și datorită imenselor resurse de ener
gie de care vom dispune, această activi
tate transformatoare a naturii pe scară cos
mică va cunoaște o amploare extraordi
nară.

Care sînt problemele fundamentale ce 
vor fi rezolvate? Iată doar cîteva dintre 
ele.

Deserturile ocupă aproximativ 15 la sută 
din suprafața totală a uscatului. Bineîn
țeles că omul nu se poate împăca cu a- 
ceastă pierdere inadmisibilă și va porni o 
ofensivă hotărită împotriva pustiurilor, 
astfel îneît în locul lor să apară ogoare 
fertile cu recolte bogate, livezi de fructe 
șj vii, grădini de flori minunate. Dar mai 
mult, transformarea deșertărilor în pășuni, 
grădini, ogoare și păduri va însemna o 
adevărată binefacere pentru clima unor 
teritorii însemnate ale globului terestru.

La cealaltă extremitate a scării ter- 
mometrice“ se află regiunile veșnic înghe
țate. Un strat compact de gheață acoperă 
veșnic 16,3 milioane kilometri pătrat! de 
uscat, ceea ce reprezintă un continent în
treg. Iată un alt fapt intolerabil.

Ce s-ar putea face pentru transformarea 
acestor regiuni ale iernii veșnice în gră
dini înfloritoare ? Este cunoscut proiectul 
elaborat de oamenii de știință sovietici care 
preconizează construirea unui puternic ba
raj în strîmtoarea Behring. Acest baraj ar 
întrerupe scurgerea naturală a apei reci din 
Oceanul înghețat în Pacific. In schimb, ar 
urma să se creeze cu ajutorul unor pompe 
mari un curent neîntrerupt de apă caldă 
din marele rezervor de apă caldă — Ocea
nul Pacific — spre Nord. Există și alte 
planuri extrem de ingenioase

Marea Mediterană pierde mai multă apă 
decît primește prin rîurile din Africa și 
Europa care se varsă în ea. Nivelul mării 
este menținut doar cu ajutorul curenților 
care vin din Atlantic și din Marea Nea
gră. Dacă s-ar ridica un baraj în Dar- 
danele (lățimea 1,4 km) și Gibraltar (lă
țimea 14 kilometri) ar fi posibil să se „ră
pească“ Mediteranei întinse regiuni de pă- 
mînturi roditoare.

Geografii vor deveni deci creatorii na
turii, adevărații ingineri constructori ai 
planetei noastre. Geograful viitorului se va 
ocupa de modificarea activă a caracterului 
unor continente întregi ale globului fere- 
stru.

Viața ve deveni mai frumoasă, mai îm
belșugată pe o planetă construită după 
dorințele noastre.

OMENIREA NU VA TRĂI 

VEȘNIC IN LEAGĂN

Pămîntul — spunea marele om de științe 
K- E. Țiolkovski, nu este decît leagănul o- 
menirii și omenirea nu va putea trăi veș
nic în leagăn.

Oricit de mult vom transforma planeta 
noastră, oricit de minunată va deveni viața 
omului pe pămînt, omenirea nu se va mul
țumi nicicînd sa rainina in leagan ci va 
lupta să distrugă rind pe rind barierele ce 
o țin legată dc pămînt. Primii pași au fost 
făcuți pe această cale.

Anul care ă trecui a avut o însemnătate 
crucială în cucerirea spațiului cosmic.

Care vor fi pașii următori pe care îi vor 
face oamenii pe drumul cuceririi Cosmosu
lui ? — iată o întrebare pe care și-o pun 
toți acei care privesc plini de admirație 
avalanșa rachetelor lansate in Cosmos.

Figurat vorbind, vor exista fără îndoială 
mulți „columbi“ dar nu va exista niciun 
„Mageilan" al Cosmosului. Vom descoperi 
mereu, mereu noi planete, vom vizita me
reu noi sisteme solare, dar nimeni, nicio
dată nu va putea spune că a făcut ocolul 
întregului Univers. Oricîți pași’ vom face în 
cucerirea Cosmosului nu va insemna decît 
„începutul“ erei cosmice.

In curind zborurile Pamint-Lună-Pamînt 
vor fi tot atît de obișnuite ca și o banală 
călătorie intercontinentală.

Diverse construcții cosmice, făcute de 
mina omului, vor întregi cunoștințele noa
stre despre Univers, sateliți) artificiali ne 
vor permite totodată să rezolvăm o serie 
de probleme ca televiziunea mondială, crea
rea unui Soare artificial in jurul Pămîntu- 
lui, obținerea celor mai precise pronosticuri 
cu privire la situația atmosferică, rezolvarea, 
unor multiple probleme științifice.

Acum studiem geologia Pămintului, ine1 . 
teorologia lui, fizica mărilor lui. Peste pu
țin timp oamenii de știință vor studia „geo
logia" șl meteorologia Lunii, sau a plane
telor întregului nostru sistem solar

Cosmosul cu infinitele sale sisteme solare 
în care viețuiesc cu siguranța pe uncie pla
nete multe ființe, raționale, deschide în fața 
omenirii inepuizabile domenii de activitate, 
în imaginabilele perspective ale științei și 
tehnicii contemporane.

OMUL - STĂPÎNUL ABSOLUT 

AL MATERIEI VII

In centrul tuturor preocupărilor, științei 
viitorului ya sta fără îndoială întotdeauna 
omul. Ca'e sînt căile cele mai probabile de 
dezvoltare ale medicinii viitorului apropiat?

Sub ochii noștri se desfășoară un eveni, 
ment de importanță uriașă: biologia — 
știința despre lumea vie — devine intr-o 
măsură tot mai mare o știință exactă, la 
fel ca fizica, chimia sau matematica.

Nu încape îndoială ca incă înainte de 
trecerea a două decenii, omenirea va uita 
de pericolul cancerului, după cum ea a 
uitat astăzi de amenințarea variolei sau tur
bării.

Răpunerea bolilor va prelungi considera
bil viața omului. Dar viața noastră poate 
fi prelungită și pe seama... rezervelor in
terne. Gîndiți-vă : noi dormim a treia parte 
din viață I In timpul astfel pierdut din punct 
de vedere practic, are loc îndepărtarea to
xinelor care produc oboseala. Dar nu există 
oare alte căi de înlăturare a oboselii ? A- 
semenea mijloace vor fi găsite fără îndo
ială sub forma unor oscilații electrice, care 
fiind conduse prin electrozi minusculi, vor 
pătrunde in creier, accelerînd procesele de 
regenerare. In locul i nui somn de 8 ore va 
ajunge o odihnă de 1-2 ore și în felul acesta 
viața ni se va prelungi cu 20-30 ani. Nu 
este minunată această perspectivă ?

In prezent oamenii de știință se apropie 
tot mai mult de explicația hotăritoare a 
naturii chimice a acelor substanțe care 
transmit caracteristicile ereditare. Nu în
cape îndoială că în deceniile următoare „co
dul biologic al eredității“ va fi complet des
cifrat și cunoscut și din această clipă omul 
va deveni stăpînul absolut al materiei vii.

Biologii vor reuși să distrugă cele mat 
multe specii de microbi, sau mai bine zis 
să-i ...„reeduce", constrîngîndu-i să devină 
inofensivi.

Dar realizările cele mai uluitoare ale me
dicinii de mîine le vom datora fără îndoială 
colaborării atît de fructuoase între medi
cină și electron’ 
asistăm în prez 
medicul dispe 
pentru control 
radiotelescopul 
diagnosticat i 
de la sute de 
fon, toate ac„„.„_ ...
aparatele obișnuite ale medicinii viitoru
lui apropiat

într una din sălile de operații ale viitorului...

Bisturiul cu ultrasunete va executa ope
rațiile cele mai complicate fără pierdere de 
singe și fără nici un tel de durere, lipitul 
cu ajutorul așa-zisului „clei-chirurgical" va 
revoluționa peste citeva decenii întreaga 
chirurgie.

Progrese uluitoare vor fi făcute și în do
meniul „pieselor de schimb" din orgarfis- 
mul omului ca și în privința transplantării 
țesuturilor pe suprafețe mari.

VIITORUL

Iată cuvîntul cel mai des folosit în co
loanele acestei pagini. Mulți poate ar dori 
să-l delimităm în mod precis

Astăzi, cînd noțiunea de ritm în dez
voltarea științifică este mereu dată peste 
cap este foarte greu să-ți imaginezi data 
realei lor înfăptuiri. Marele biruiiițj obți
nute in ani’ din urmă pe întreg frontul 
cercetării științifice contemporane, existența 
lagărului socialismului și păcii care asi
gură din plin condițiile promovării științei, 
ne dau certitudinea traducerii în viață a 
mărețului tablou al științei viitorului din 
care nu am conturat în această pagină de
cît cîteva fragmente

Rod al visurilor unora dintre cei mai 
iluștri reprezentanți ai contemporaneității, 
reieșind din direcțiile dezvoltării științelor 
zilelor noastre și nu din plăsmuirile unor 
scriitori de literatură științifico-fantastică» 
minunatele perspective ce stau in fața crea
ției științifice umane dovedesc tuturora, 
fără putință de tăgadă, absurditatea con
cepțiilor mistice despre „limita capacități
lor umane de pătrundere a tainelor naturii“, 
infinitele posibilități de cunoaștere a creie- 
rului uman, sădesc în, inimele noastre ne
țărmurita încredere față de luminosul viitor 
ce se deschide în fața omenirii.

I. SAVA 
Ing. |. IONESCU 

(Desenele reproduse din lucrarea sovietică 
„Reportaj din secolul XXI“),

omuh.il
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Aurel Vi joii
ministrul Finanțelor

1959 în ogricul- 
Aoeete rezultate oglin- 

oamenii 
înțeleaptă

încheiem activitatea pe «nul 
tură cu rezultate bune, 
dese munca însuflețită desfășurată de 
muncii din agricultură sub îndrumarea
a partidului nostru.

In anul 1959 s-a obținut una din cele mai mari 
producții de cereale, carne, lapte ți alte produse 
pe oare le-a cunoecut agricultura noastră.

Pentru contribuția pe oare au adus-o la obținerea 
tuturor acestor rezultate felicităm călduros pe toți 
cei ce muncesc în agricultură. Felicităm tineretul 
pentru hărnicia de care a dat dovadă, pentru eco
nomiile mari realizate prin munca patriotică pe 
care a depus-o la lucrările do îmbunătățiri fun
ciare, însilozări, întreținerea pășunilor și creșterea 
animalelor.

Tuturor tinerilor care lucrează pe ogoarele pa
triei t mecanizatorilor, muncitorilor din unitățile 
agricole de stat, colectiviștilor și întovărășiți- 
lor, le urăm ca și în noul an să fie în primele rin. 
duri, în lupta pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii noastre socialiste, le urăm ca, însuflețiți

continuă a producției 
patriei produse mai multe

U.T.M. ca de la început 
noi acțiuni ale tineretului 

a gospodăriilor

de exemplul comuniștilor, să fie în primele rîn
duri îu munca de creștere 
agricole, pentru a da 
și mai ieftine.

Urăm organizațiilor 
de an »ă întreprindă
pentru consolidarea economică 
colective, creșterea producției în gospodăriile de 
stat, pentru efectuarea de către tinerii mecaniza
tori din S.M.T. a unor lucrări de bună calitate 
ți la un preț de cost redus, pentru creșterea 
sectorului zootehnio și ridicarea de noi con
strucții agricole ieftine ți durabile. Acum, în 
iarnă, mobilizați tineretul la cursurile agrozooteh
nice de masă, îndemnați-i pe tineri să învețe, să-ți 
însușească cele mai noi cuceriri ale științei agri
cole înaintate pe care să le aplice în practică în 
anul care începe.

Noul an — 1960 — să marcheze noi succese în 
munca depusă pentru înfăptuirea politicii partidu
lui la sate, pentru dezvoltarea ți consolidarea ne
încetată a agriculturii noastre socialiste.

Anul 1959 a însemnat ți pen
tru agricultura noastră o izbindă 
care cinstește pe toți cei care au 
avut partea lor de contribuție. 
O contribuție însemnată la acea
stă izbindă a adus 0 tineretul 
pentru că agricultura noastră se 
sprijină și pe puterile zecilor de 
mii de tineri pregătiți în școlile 
noastre de toate gradele și la 
cursurile de masă în vederea ri
dicării pe o treaptă tot mai înal
tă a producției și deci a bună
stării noastre, a tuturora. A- 
cești tineri desfășoară o muncă 
rodnică în laboratoare, în învă- 
țămînt, în serviciile de stat, dar 
imensa lor majoritate 
pe ogoare.

Munca pe ogoare e 
îndeletnicirii agricole, 
și tehnicienii agronomi din 
boratoare. din învățămînt și din 
aparatul de stat nu se pot izola 
de realitatea concretă pentru 
care au fost pregătiți. Cu cît vor 
fi mai mult în contact ți în mai 
strînsă legătură cu agricultura

lucrează

specificul 
Inginerii 

la-

practică cu atît sarcinile lor vor 
fi mai bine îndeplinite.

Lor, acestor cadre de tineri 
specialiști din agricultură, vreau 
să le adresez urarea și îndem
nul meu cu prilejul Noului An 
1960. Felicit călduros pe cerce
tătorii din laboratoare și pe in
ginerii din diferitele comparti
mente ale sectorului socialist al 
agriculturii care, unindu-și efor
turile cu lucrătorii fruntași din 
agricultură, au reușit ca, împre
ună cu aceștia, să ridice produc
ția tuturor ramurilor agriculturii 
în anul care a trecut.

Le urez ca în anul nou care 
începe acum să-și intensifice e- 
forturile în munca uriașă care se 
desfășoară în toată țara, sub con
ducerea partidului, pentru trans
formarea socialistă a agriculturii, 
pentru dezvoltarea tuturor ramu
rilor de producție agricolă,

Perspectivele care ni se deschid 
în noul an sînt și mai frumoase, 
mai mărețe ca cele din anul care 
a trecut. Sînt încă ața de multe

; ing. M. Ocheană
Economiei Forestiereadjunct al ministrului

Este firesc ca în acest mo
ment să ne întoarcem cu gîndul 
la anul care a trecut și să jude
căm ce am făcut bine, cum am 
izbutit să obținem noi victorii 
în dezvoltarea industriei lemnu
lui, și ce ne-a mai rămas să fa
cem în anii care vin, dar mai 
ales în 1960, an de mari pers- 
pective.

In dobîndirea unor succese în- 
semnate în acest sector al eco
nomiei noastre naționale, un rol 
important l-a avut tînăra gene
rație de constructori ai socia
lismului. Pe tinerii entuziaști 
i-am văzut pretutindeni: la Gă- 
lăuțaș pe Valea Mureșului _ au 
pus în funcțiune un Combinat 
modern pentru industrializarea

Miron
Olteanu

vicepreședinte 
al Comitetului de 

organizare a U.C.F.S.
i 

„Veteranul“ 1959 va preda 
astăzi ștafeta „.„juniorului" 1960. 
Oficiem calendaristic un schimb 
și plecarea în cursă căci de 
fapt......concurentul“ 1960 s-a pre
zentat ca și 1959 cu mult ma! 
devreme la start. O mulțime de 
colective de muncă care au 
luat-o și de astă dată timpului 

înainte i-au cerut „juniorului“ să 
vină la start și s-o pornească în 
cursă fără formalitățile calenda- 
ristice.

Alături de primele succese în 
producție, 1960 a încrustat pe ră
bojul său și primele victorii cu
cerite ne terenul de sport» lo- 
landa Balaș. Ana Coman, Zol- 

tan Vamoș, Ștefan Petrescu șl 
alti sportivi de frunte ai țării 
noastre și-au îndeplinit încă din 
vară normele olimpice prevă
zute pentru 1959.

Se cuvine așadar s-o pornim 
In pas cu 1960 purtînd în su- 

fc* llet dorința fierbinte.de noi vic
torii închinate patriei.

Tineri atleți I începeți disputa 
cu timpul, fiecare secundă, fie
care minut cucerit va însemna o 
nouă victorie; aruncați cît mai 
departe discul, greutatea, sulița 
sau ciocanul. înălțați tot mai 
mult ștacheta 1

Tineri înotători sau canotori I 
Străbateți cu puteri înzecite 
unda de cristal a apei, învingeți 

distanțele într-un timp mal 
scurt I

Tineri luptători, boxeri, gim- 
naști. fotbaliști, scrimeri, hal- 
terofili, schiori sau patinatori I 
întrecerile voastre să îneînte 
ochiul, asemenea creației artis- 
tul ui 1

Sportivi I Dedicați-vă cu și mal 
mult entuziasm eforturile în ma
rile voastre batalioane care nu
mără astăzi milioane de mem
bri pentru cinstirea culorilor 
sportive ale patriei noastre so
cialiste.

Asta-i urarea noastră de Anul 
Nou. îndeplinirea dorințelor voa- 
tre să ducă gloria sportivă a pa
triei noastre spre cele mai înalte 
culmi.

Succes, mult succes dragi prie
teni.

lemnului; în Oltenia la Tg. Jiu 
au ridicat un alt gigant fores
tier ; la Brăila unde a intrat în 
producție prima fabrică de plăci 
aglomerate din lemn. La aceste 
întreprinderi unde tehnica mo
dernă și-a spus din plin cuvîn- 
tul lucrează într-un mare pro
cent tineri cu o temeinică pre
gătire profesională. In munții 
din Nordul Moldovei, la Vatra 
Dornei, în Munții Sebișului și ai 
Sibiului, precum și în alte părți 
lucrează tineri tăietori de pădure 
care se străduiesc să asigure’ 
materia primă întreprinderilor de 
industrializare a lemnului, fa
bricilor de mobilă.

Unii dintre aceștia au coborît 
din creerul munților, s-au făcut 
constructori, au ridicat din fier, 
beton și cărămizi fabrici și com
binate forestiere, apoi au rămas 
să lucreze în cadrul acestora, 
au învățat noi meserii.

Vouă tinerilor muncitori, teh
nicieni și ingineri din cadrul uni
tăților economice ale industriei 
lemnului care ați contribuit la 
înflorirea acestei ramuri atît de 
importante a economiei națio- 
nale, vouă, tineri entuziaști și 
harnici, vă adresez în pragul 
noului an urări de bine și feri
cire. Dorim ca în anul ce vine 
să vă întreceți pe voi înșivă în 
realizarea obiectivelor șl mai 
însemnate pe care le-a trasat 
recenta plenară a C.G. a P.M.R. 
Stindardul muncii socialiste să-I 
înălțați tot mai sus și în anul 
ce vine.

Creșterea producției ți a pro
ductivității muncii, utilizarea cît 
mai completă, mai rațională și 
economică a utilajelor și mași
nilor, descoperirea șl folosirea 
nesecatelor rezerve interne și 
reducerea continuă a prețului de 
cost să fie lozincile muncii voas
tre patriotice, socialiste. In acest 
scop voi, tineri tehnicieni și in
gineri, studiați și elaborați mă
suri tehnico-organizatorice co
respunzătoare, eficiente.

Tineri proiectanți, pentru a 
pune în funcțiune cît mai repede 
obiectivele industriale, predșți 
la timp proiectele și documenta
ția tehnică, îmbunătățiți calita
tea acestora, introduceți soluții 
noi ca cea a folosirii prefabrica
telor, în scopul reducerii la ma
ximum a lucrărilor fizice în 
diferitele construcții.

Am un cuvînt de spus și pen
tru tinerii care lucrează în fa
bricile de mobile și tîmplărie : 
să reducă consumurile de ma
terii prime, materiale și în spe
cial a masei lemnoase, prin fo
losirea cît mai chibzuită și mai 
largă a scurtăturilor lungi de 
1 — 1,90 m, în vederea înlocuirii 
cherestelei de 4—6 m.

Am convingerea că voi tinerii, 
pe care v-am întîlnit pretutindeni 
în unitățile economice ale indus
triei lemnului nu veți dezminți 
încrederea de care vă bucurați 
și că în noul an veți dovedi încă 
odată cum știți să vă întețiți 
eforturile pentru a realiza 
obiective ale 
liste în țara 
să înfăptuiți 
lui.

noi 
construirii socia- 
noastră, cum știți 
cuvintul partidu-

Nicolae Catana
director general al Combinatului Siderurgic 

„Gh. Gheorghiu-Dej" Hunedoara

Una dintre cele mat de seamă realizări ale re
gimului democrat popular o constituie crearea ta 
Hunedoara a puternicului centru industrial de în
semnătate republicană, Combinatul Siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“. Au fost construite aici fur
nale de mare capacitate, o uzină cocso-chimică 
modernă, cuptoare Martin și electrice, un complex 
de laminoare de înaltă productivitate.

Este o trăsătură caracteristică pentru combina
tul nostru faptul că în toate secțiile întîlnim nu
meroși tineri. Pe bună dreptate putem considera 
că uzina noastră, este o uzină a tineretului. Aceas
ta face ca la fiecare realizare a noastră o contri
buție prețioasă să aparțină utemiștilor, tineretului. 
Dovada încrederii ce o avem în tinerii noștrii en
tuziaști este că cele mai importante agregate din 
combinat sînt date în grija lor. Astfel, Oțelăria 
nouă, Fabrica de aglomerare, Furnalul nr. 3, Ter
mocentrala — agregate moderne, de mare capa
citate sînt patronate de tineret.

Realizările obținute la aceste agregate arată că 
tinerii din combinatul nostru sînt la înălțimea în-

Iar Jurnaliștii de la furnalul 3 au dat patriei în 
cursul acestui an 1.460 tone fontă.

însemnată este contribuția tinerilor noștri la 
mișcarea de inovații. Cele 44 inovații ale tinerilor 
aplicate în cursul acestui an au adus economii, 
postcalculate de peste 3.000.000 lei. Numele tineri-1 
lor ingineri: Kraft Nathan, Ilca Ioan, Pădureanu 
Aurel, se bucură de stima întregului colectiv ea 
întruchipare a calităților tânărului specialist cres
cut de partid în anii puterii noastre populare.

Deosebit de prețioasă este contribuția tineretu
lui la acțiunile de muncă patriotică. Peste 1.900 
tineri încadrați în brigăzile de muncă patriotică, 
au prestat în acest an 16.200 ore muncă voluntară, 
pentru colectarea de fier vechi, înfrumusețarea uzi
nei, executarea unor lucrări de utilitate publică,

Partidul crează tinerilor noștri cele ntai largi 
posibilități de a se forma ca schimb de nădejde al 
plasei muncitoare. Pentru ei funcționează un li
ceu seral, la dispoziția lor se găsesc biblioteci, un 
club modern, stadioane sportive. Totul contribuie 
la o dezvoltare multilaterală.

lucruri bune de făcut incit fiecare 
tînăr cercetător sau inginer din 
producție se poate ilustra prin- 
tr o mare realizare. Căile de ur
mat și țelurile de atins sint ne
numărate. Ca să le îndeplinim, 
trebuie să fim direct legați de 
activitatea practică, economică a 
agriculturii socialiste, trebuie să 
împletim mult mai strîns activi
tatea noastră, a specialiștilor, cu 
activitatea maselor largi de lu
crători din agricultură.

Să adîncim brazda și să pu
nem în valoare rezervele încă 
neatinse ale pămîntului nostru. 
Să biruim seceta prin plantarea 
perdelelor de protecție și prin 
amenajarea de suprafețe irigate, 
ori unde avem apă de irigat la 
îndemînă. Să ștergem de pe 
harta agricolă a țării petele albe 
cu sol erodat din valea Bîrladu- 
lui, din platoul Transilvaniei, 
din colinele subcarpatice și din 
multe alte părți ale țării. Să în
locuim aceste pete albe cu cul
turi bogate, cu plantații de pomi 
ți de vii în terase. Să creăm noi 
soiuri de plante, mai bune de
cît cele existente, potrivite pen
tru agricultura irigată și agricul
tura mecanizată. Să creăm noi 
rase de animale, mai productive 
și mai adaptate condițiilor noa
stre de mediu. Să lichidăm fac
torii negativi : buruienile, dău
nătorii, bolile plantelor și ani
malelor. Să organizăm mai bine 
munca, să mărim economicitatea 
investițiilor, să avem grije de 
om pentru eă, în ultima analiză, 
agricultura e pentru om, pentru 
ridicarea lui culturală și mate
rială.

Cu începerea noului an, urez 
tinerilor lucrători din toate sec
toarele agriculturii noastre bucu
ria vieții noi, încrederea și opti
mismul marilor înfăptuiri pe 
care le așteaptă partidul ți po
porul.

tineretului pr trieî, care luptă în 
socialismului, felicitări pentru

de amploarea și măreția lor revoluționară. Toate aceste 
precum șl cele — și mai mărețe — la care ne cheamă 
transformă fața țării, creînd poporului nostru muncitor 
unei vieți tot mai frumoase, mai îmbelșugate.
nostru ascendent se reflectă și în finanțarea ramurilor

In pragul noului an adresez 
primele rînduri ale construcției 
realizările de pînă acum și urări de sănătate, succese în muncă 
și însușire temeinică a cuceririlor științei, tehnicii și culturii.

Cei mai mulți dintre voi, tinerii, nu cunoașteți decît din auzite 
sau citite stareo de înapoiere economică și social-culturală a țării 
noastre în timpul regimului burghezo-moșieresc. Noi, vîrstnicii, 
am trăit acele vremuri I Realizările regimului nostru democrat- 
popular, care vouă vă apar atît c’e firești, noi le comparăm cu 
trecutul pe care I-im cunoscut și ne dăm seama astfel cu atît 
mai bine 
realizări, 
partidul, 
condițiile

Mersul
economiei naționale pentru care se cheltuiesc, în fiecare an, fon
duri din ce în ce mi>i mari, de multe miliarde. In anul ce vine se 
prevede un puternic salt înainte, menit să ne apropie de termi
narea, în linii mari, a construcției socialiste în țara noastră: pro
ducția industrială va crește cu 14 la. sută, iar alocațiile de la bu
get pentru investiții cu 25,1 la sută față de anul 1959.

Sumele de miliarde destinate finanțării economiei naționale pro
vin, într-o măsură eovîrșitoare, din acumulările bănești ale între
prinderilor și organizațiilor noastre economice, în care activează 
mulți dintre voi. înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față 
în anul 1960 face deci necesară o atitudine hotărîtă împotriva 
risipei, a cheltuirii fără socoteală, fără simț de răspundere, a mij
loacelor bănești. Drumul care conduce la acumulări bănești spo
rite cere eforturi de fiecare clipă și cu caracter multilateral.

Cu entuziasmul tineresc care vă caracterizează, luptați pentru 
realizarea cît mii multor economii bănești I Fiecare tînăr și tînără 
să fie, la locul de muncă, un exemplu în buna gospodărire pentru 
toți ceilalți, în grija pentru felul cum se cheltuiesc mijloacele 
bănești.

Creați în jurul vostru un puternic curent de opinie pentru spo
rirea acumulărilor bănești I Nu uitați că atitudinea voastră activă 
în problema gospodăririi cu simț de răspundere a fiecărui leu în 
producție, contribuie la crearea uriașelor fonduri de care econo
mia noastră ire nevoie pentru dezvoltarea ei.

Luptîna' pentru cît mai mari economii bănești în producție, lup
tați pentru înflorirea patriei noastre scumpe 1

prof. univ. Ion Creangă
rectorul Universității „Al. I. Cuza" din lași
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cilor de utilizare și au depășit planul de producție 
cu 6,45 la sută.

Din cele 66.000 tone cocs date peste plan în 
cursul acestui an, aproape 35.000 tone au fost date 
de tineret.

Schimbul tinerilor oțelari conduși de Inginerul 
Măduva Valerian a dat peste plan 9.329 tone oțel,

rea mărețelor sarcini ale Planului de stat pe 1960. 
Acum în prag de an nou, urez tineretului hune- 

dorean, tuturor tinerilor din industria noastră si
derurgică noi succese în măreața luptă pentru în
florirea patriei noastre socialiste, pentru dezvolta
rea continuă a pivotului ei principal — industria 
grea — baza dezvoltării armonioase a întregii «- 

conomii naționale.

SPRE NOUL AN
Foto? P.

Un nou an începe să se desfășoare plin de 
nădejdi, din seria anilor de mărețe izbinzi ale 
epocii construirii socialismului în patria noa
stră. Și pentru tineretul universitar noul an 
vine să adune avînturi sporite.

Studențimea din țara noastră a obținut în 
anii care au trecut remarcabile și trainice rea
lizări. De la începutul anului pe care l-am 
străbătut. Conferința pe țară a U.A.S.R., a 
fost una din manifestările însuflețite pe care 
le-a avut tineretul universitar din țara noa
stră. Dezbaterile din cadrul conferinței s-au 
reflectat apoi în stilul de muncă al studenți
lor. Și rezultatele n-au întîrziat să se arate. 
Seziunile cercurilor științifice din martie— 
aprilie au dovedit că studenții și-au însușit 
metode avansate de cercetare științifică, iar 
examenele din iunie au arătat că majoritatea 

studenților își însușește cu 
seriozitate șj profunzime obiec- 
tele de studiu. In lunile de prac
tică studenții 
de muncitorii din fabrici și în- 
treprinderi și au dovedit că nă
zuiesc să urmeze exemplul cla- 
sei muncitoare — exemplu de 
abnegație și patriotism socia- 
list pentru construirea lumii

au lucrat alături

Lucia

POPESCU

noi. De asemenea, în munca patriotică stu
denții au adus o contribuție însemnată lu- 
crind cu mult elan pe ogoare, pe șantiere și 
în întreprinderi.

Tineretul universitar este plin de recu
noștință față de atenția deosebită și de grija 
mare pe care o acordă partidul și guvernul 
nostru pentru a-i crea o viață cît mai bună, 
lipsită de griji materiale, ferită de lupta pen
tru existență. Căminele, cantinele, bibliote
cile. asistența medicală sînt puse din plin la 
dispoziția studenților. Ei știu cît de grele 
condiții au avut studenții în vechiul regim 
de exploatare; ei știu că acum au condiții 
optime pentru învățătură și că aceste condiții 
trebuie răsplătite printr o muncă asiduă, te
nace, pasionată, pentru a străbate treptele 
științei și culturii pînă la culmile cele mai 
înalte. Fiecare tînăr, azi student, este un 
viitor specialist. In fiecare tînăr s-au învestit 
speranțe, fiecare este așteptat să-și pună în 
slujba patriei întreaga sa energie creatoare, 
tot talentul și întreaga sa putere de muncă.

Și nu există urare mai de preț azi, cînd 
pășim într-un nou an decît aceea ca voi dragi 
tineri studenți să aveți forța, pasiunea și ela
nul necesar pentru a răspunde părintescului 
îndemn adresat vouă, tineretului, de Lenin: 
„Invățați, Invățați, Invățați 1“.

Demetrius
scriitoare

va 
noi 
de 
eu

în pragul acestui an, an care 
reprezenta pentru țara noastră 
pași făcuți pe drumul strălucitor 
lumină al realizării socialismului, 
vă urez vouă, celor tineri cu mintea
și inima proaspătă, să mergeți în pas 
cu progresul general al țării, să vă 
înfrumusețați făptura morală așa cum 
întreaga viață se înfrumusețează în ju
rul nostru datorită eforturilor susți
nute și avîntate ale maselor.

Principalul lucru pe care îl aveți 
de construit, în mijlocul ritmului 
general în care se construiește azi la 
noi, este propria voastră ființă, este în 
voi înșivă, omul de mîine care se va 
bucura de munca voastră de azi și o 
va duce mai departe. Chiar cei cara 
sînt cuprinși de pe azi în muncă și 
fac isprăvi strașnice, ca și cei care stu
diază încă, au față de ei înșiși, față 
de cei cnre-i iubesc fi față de viitor, 
aceiași mare și minunată datorie; să-fi 
fortifice fi lumineze 
îmbogăfească mintea, 
trundă in ea tot ceea 
dit mai ales, tot ceea
loacele ei deosebite, puternice fi deli
cate, zugrăvește pentru a pune în fața 
ochilor noștri adevărul, realitatea, mer
sul ei și largile ei perspective.

conștiința, să-și 
să facă să pâ- 

ce cultura a ra
ce arta, cu mij-

Ceea 
trebuie 
mîine, la rîndul lui, vine încărcat de 
alte bogății pe care e păcat să le pier
dem. Numai cei care au îmbătrînit vă 
pot spune ce înseamnă regretul de a 
fi pierdut vremea, atunci cînd ea pu
tea să aducă, bine întrebuințată, bu
curia cunoașterii, a înțelegerii, a îm
bogățirii spirituale. Maturitatea, așe
zată pe temelii de cultură, are altă si
guranță și o mai limpede, mai sigură 
desfășurare.

Eu urez tineretului nostru, tineretu
lui viguros deasupra căruia veghează 
azi o altă grijă și care e înconjurat 
de altă căldură decît am fost noi, ge
nerațiile trecute, la vîrsla lor, să pro
fite din plin de literatură, de teatru, 
de muzică și expozițiile de artă plas
tică care îi stau din belșug la în
demînă, să se cufunde, așa cum nu 
va avea răgaz poate mai tirziu cînd 
vor veni marile preocupări ale ma
turității, în cărțile de știință care nu-i 
lipsesc, de loc, să adauge la veselia lui 
firească, acea cunoaștere largă a lu
minii, a omului, a posibilităților, des
coperirilor, prespectivelor lui, care dă 
echilibrul dintre conștiința a ceea ca 
sinlem și a ceea ce rivnim să fim.

ca se poate dobîndi azi na 
amînat pe mîine, pentru ci
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SCHIȚA SATIR I C A
Partea l-a

ar

de el.

mine.
M-am

o fi având vreo 
m-am 
ca să 
o mu- 
Părea

mult pentru

tras 
cam

îmi

Am oroare de humoriști. Nu există 
pe lume oameni mai neserioși decît ei. 
Nu știu cum se face, dar bruma de 
inspirație cu care i-a hărăzit natura îi 
părăsește definitiv exact în clipa cînd 
vor să facă o glumă. Tocmai de. aceea 
cred că omul e bine să aibă cît mai 
puțin de-a face cu asemenea specimene. 
De ce ? Să luăm de pildă cazul nteu

M-am întâlnit zilele trecute cu un 
prieten, care, după ce s-a văzut desjial 
de către părinți pentru că nu reușise 
să învețe o meserie cît de cât serioasă, 
s'-a îndrăgostit de humor. Din păcate, 
nu aceleași sentimente a nutrit și hu
morul față de el. Mă întreabă humo
ristul :

— Unde faci revelionul ?
— Nu știu, zic eu, ca să scap 

încă nu m-am decis.
— Foarte bine. Vei merge cu
Unde, n-a vrut să-mi spună, 

gindit eu în sinea mea și mi-am zis : 
„Te pomejiești că 
idee“. Și in seara de revelion 
întâlnit cu el, mai r âl x__
văd ce-mi. propune. Amicul avea 
trăi care m-a pus pe gânduri, 
cam misterioasă și nu-mi inspira nici un 
fel de încredere. Presimțeam ceva ne
plăcut. M a luat de mină și m-a 
într-un gang întunecos. îl întreb 
speriat :

— Ce t facem aici ?
— Trebuie să te hipnotizez, 

spune el lugubru și, din câte am puiuț 
să observ, avea o privire sticloasă de 
șarpe miop. Vom merge la un revelion 
cam ciudat, la care n-o să poți intra 
decît dacă te fcu. invizibil.

Și, nici una. nici două, holbează ochii 
la mine, îi holbez și eu la el, apoi îmi 
pune o bucată de pânză în cap și în
cepe să boscorodească.

— Abracadabra, hîr, hî, hâș, și alte 
asemenea formule clasice pe care, cred 
eu, nu e prea dificil să le pronunți 
dacă iei o bucată de asfalt în gură, ca 
să ai limba mai, aspră.

— Iosefini lucrează parcă mai 
simplu decît tine, zic eu de sub pătură, 
văzând că boscorodește în continuare.

— Taci, urlă el, că acum trebuie să 
te fac invizibil.

Și, pleosc ! m-a pocnit în moalele 
capului cu bagheta, care, după sunet, 
părea a fi de proporțiile unui ciomag 
preistoric. Revenindu-mi cu greu, 
mi-am permis să-l întreb !

— Dacă n-ai reușit să mă faci invi
zibil dintr-o singură lovitură și vrei să 
mai încerci incăodată, chem Miliția. Iți 
cunoaștem calitatea glumelor, dar văd 
că ai degenerat total.

— Fii liniștit, mă asigură el. Bagheta 
mea ^ce minunile din prima lovitură.

^em.
mers. Nu știu pe unde. Nu mă 

<ți nimic pentru că eram ame- 
am trezit într-o încăpere ciudată, 

ăcată într-o lumină nedefinită, 
’ar-obscură. Pereții erau acoperiți cu 

desene grotești, mesele înșiruite în 
zig-zag, pline cu mâncărurile cele mai 
bizare și fanteziste cu putință. Ginta 
(mai bine zis urla) o orchestră condusă 
de o maimuță, solistă era o pisică cu 
decolte, care miorlăia înfiorător. O fi
gură dezmățată, imposibil de descris, 
lovea cu picioarele și cu mâinile într-o 
tobă. Totul era într-o harababură in- 
ferPală, o imaginație deșănțată se dez- 
lanțuise aici în voie.

Și pe acest decor teribil, defilau ta 
braț, în cea mai deplină ordine, niște 
personaje teribil de ciudate, unele ară
tând după înfățișare a fi cunoscute. 
Cine erau aceștia ? M-am adresat prie
tenului meu, humoristul, care cerceta 
totul cu o privire atotcuprinzătoare și 
profundă.

— Ce-i pe care-i vezi aici sînt per
sonajele negative pe care le mai întâl
nim încă în viața noastră cotidiană, a 
început să-mi explice el sec, instructiv, 
purtîndu-mă prin vastul salon. La ul
tima adunare a Uniunii Humoriștilor 
Buni și Mediocri (cei slabi au o uniuna 
separată) s-a făcut o propunere ex
trem de ingenioasă. întrucât, noi, hu- 
moriștii, eram obligați să ne urmărim 
personajele în seara de Anul Nou, la 
revelion, în familie, la instituție, sau 
la un local, ne-am gândit, pentru a 
simplifica situațiile, să-i adunăm pe 
toți la un loc, la un revelion al per
sonajelor negative din rubricile de sa
tiră și humor. Cum ți-am spus, la acest, 
carnaval au fost invitate toate persona
jele negative cu familiile lor și humo- 
riștii de calitate bună și medie. M-am 
gîndit să te aduc și pe tine, deși nu 
ești membru al Uniunii noastre, pentru 
că n-o să mai ai probabil niciodată un 
asemenea prilej.

între timp, petrecerea se desfășura 
din plin. Se dansa, se mânca, se bea, 
se cânta, se aruncau confete, se făceau 
glume și chiar se râdea după ele. In 

ceea ce mă privește, din. 
tr-o îndărătnică apucătură 
reportericească, mi-am 
scos carnetul și am în
ceput să-mi notez cu a- 
e.nție impresiile de la 
'icest ciudat revelion.

deci pe scurt 
s-a desfășurat în 
acesta revelionul 

personajelor negative.
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avere pe mină cu toată încre- 
cînd colo...

La o masă, așezați într-un colț mai 
întunecos, stau și petrec in lege Gură- 
Cască, Delapidescu, Șperțescu și Escro- 
chescu. Gură-Cască e nițel cam afumat.

XL

Deschiderea oficială 
a revelionului

Cum am spus, Za început revelionul 
>e desfășura neoficial, adică fiecare de 
upul lui. Iată însă că la un moment 
■at s-a auzit un răcnet cutremurător:

— Fraațilooor !
Toată suflarea a încremenit. Sus, pe 

tln butoi de vin, se instalase un om 
rotofei, cu nas acvilin și cu o gură 
care se căsca largă, ca o peșteră nesfâr
șită.

— Asta e Demagogul, mi-a șoptit re
pede amicul meu. Fii atent !

— Fraților, dați vă aproape, tot mai 
aproape, aici, lîngă sufletul meu.

Probabil că sufletul lui se refugiase 
:n butoi, pentru că unul dintre degetele 
numitului arăta într-acolo.

— Fraților, continuă el, ștergîndu-și 
(ața transpira>tă cu o labă atotcuprinză
toare și păroasă, și căscînd o gură cit 
o peșteră. Ne-am adunat aici, fraților, 
va să petrecem, să ne distrăm și să 
mâncăm, măi fraților. Și să ne avem ca 
frații, măi fraților, continuă el cu o 
voce zguduitoare, impresionantă. Pentru 
că sîntem oropsiți, măi fraților. Nu 
mai e chip de trăit pe lume. Nu poți, 
măi frate, să te miști fără să te cri
tice, măi frate. Măi fraților, măi. cine-a 
inventat arma asta ucigătoare a criti
cii ? De ce se leagă de mine, de tine, 
sărman birocrat, de chilangiu ăsta 
simpatic, de sperțaru* ăsta elegant, ba- 
tă-l focul să l bată, de îngîmfat și de 
umbra lui, servilul, de risipitor, acest 
om cu suflet larg și darnic, și de toți 
frații, noștri buni, măi fraților ?

Fraților, cum trebuie să luptăm îm
potriva criticii ? Gîtltând-o așa cum 
face colegul nostru, Gîtuitorul ? Nu, 
fraților, că iese iar cu critică și încă 
mai rău. Ei bine, noi nu putem înfrân
ge critica decît prin autocritică ! Auto
critica, fraților ! urlă el cu ochii gogonați 
cîț niște sarmale și cu fălcile conges
tionate. Propun deci ca înaintea des
chiderii revelionului să ne ridicăm fie
care și să ne facem un minut de auto
critică.

Toată suflarea s-a ridicat solemn în 
picioare. Domnea o tăcere de cavou 
fără cucuvele. Demagogul a tușit și s-a 
încheiat la toți nasturii. Apoi a căscat 
gura lui cît o peșteră și a răcnit:

Recunosc că am lipsuri, și că toate 
au rădăcini adânci. (Nu e bine să pre
cizați cît de adânci și nu încercați să 
cotrobuiți după ele, adăugă Demagogul 
confidențial). Unele din aceste lipsuri 
sînt foarte grave și păcătoase, tova
răși ! (Cînd ajungeți aici scoateți ba
tista ca să vă ștergeți lacrimile, vreme 
în care puteți observa dacă autocritica 
satisface sau e nevoie cumva să mergeți 
mai la concret). Tovarăși, lipsurile sînt 
făcute însă pentru a fi lichidate, fi

pentru a lichida trebuie să ai ce, adică 
lipsuri. Voi proceda deci, tovarăși, la 
lichidarea lor. Adică să le rup din ră
dăcină, strigă Demagogul, scrâșnind 
fioros din măsele (după care adăugă 
confidențial : Fiți atenți cînd le rupeți, 
să trageți de ele mai ușor, că dacă le 
smulgeți pe toate la ședințele viitoare 
n-o să mai aveți pentru ce vă face auto
critica).

îmi iau angajamentul, urlă el mai de
parte, ca pe viitor să mă angajez să 
lupt tot mereu pentru îndeplinirea 
angajamentelor prezente și viitoare. 
Mulțumesc din inimă, tuturor celor 
care m-au ajutat să cresc criticîndu-mă 
aspru — așa să le ajute dumnezeu. 
(Mulțumiți-le, recomandă Demagogul, 
dar țineți-i minte că s-ar putea să le 
vină și lor rândul să fie „ajutați“). Și 
cu asta am terminat, fraților. Acum pe- 
treceți, bucurați-vă, trăiți, fraților, din 
tot sufletul și posibilitățile voastre. Să 
nu existe om care să nu simtă, măi 
frate, că ne mai vine un an în viața 
noastră cea de toate zilele. Beți și mân- 
câți, fraților, dar... fiți conștienți. Cu 
măsură. Omul, măi fraților, chiar și 
cînd trăiește o bucurie trebuie s-o 
trăiască la cel mai înalt nivel moral, 
să fie demn ca bradul în furtună, nimic 
să nu-i doboare prestigiul lui de om, 
de om civilizat, măi fraților.

închei ndu-și discursul, Demagogul 
coborî istovit de pe butoi. Apoi, ținu 
să dea el însuși o lecție de demnitate

și bău pe nerăsuflate o vadră 
după care se tăvăli pe jos, ur- 
în jurând murdar.

desfășurarea nor-

morală
de vin, 
lî>nd și

Deoarece deranja 
mală a revelionului, doi indivizi ma
sivi îl transportară 
pe

afară }i'l deputerà
trotuar.

Partea
începeîn care 

desfășurarea propriu-zisă 
a revelionului

După rezolvarea acestui mic incident, 
revelionul începu să se desfășoare cu 
toate pânzele sus. Profitând de situația 
mea invizibilă m-am așezat la o masă. 
Voiam să gust ceva. Două personaje 
mi-au răpit însă imediat atenția. După 
cum m-a informat prompt amicul meu, 
umoristul, aceștia erau îngâmfatul și 
Servilul. Primul ocupase cu larghețe o 
masă întreagă cu toate cele patru scau
ne, în timp ce Servilul ședea în ge
nunchi. Servilul urmărea ca întotdeau
na, cu o atenție experimentată, tot ce 
se întâmpla pe fața cu trăsături mag
nifice a îngâmfatului, șeful său nepre
țuit. Dacă zîmbea șeful, Servilul știa 
că poate zâmbi și el și că~i poate adre
sa o vorbă de duh. Dacă se încrunta, 
însemna că ceva nu era în regulă în 
sufletul, lui, și era deci necesar să-l 
susțină cu o vorbă care să-i meargă la 
inimă.

— La mulți ani, să trăiți. strigă el 
cu un zîmbet lipicios, care i se lățea 
până peste urechi. Să trăiți spre bucuria 
dv., a mea și a familiei mele care vă 
adoră.

— Dacă vreau Eu, am să trăiesc, îi 
răspunse acesta în tâmp ce lichida cî
teva sarmale dintr-o singură lovitură.

— Ha, ha, genial spus. Exact așa 
ați răspuns și celor care v-au criticat 
că din cauza (mi-e și jenă parcă 
să pronunț acest cuvânt oribil) repet, 
din cauza îngâmfării ziceau ei, munciți 
prost, individualist, sînteți cam incapa
bil, că nu mai primiți ajutorul altora 
și nu mai, învățați. Ha, ha, genial le-ați 

răspuns: „Eu învăț numai de la Mi
ne !“ Genial spus. Cu toate calomniile 
acestea, mi-am permis să vă respect și 
mai mult și să resping cu indignare 
orice atac îndreptat împotriva persoanei 
dumneavoastre înalte.

Deodată îngâmfatul observă împre
jurul său o droaie de copii care-și șter- 
geau nasurile cu o bună cuviință și un 
respect dintre cele mai alese.

— Cine sînt ? binevoi să se interesez* 
dânsul.

— Copiii mei. Dacă le permiteți... ar 
vrea să vă facă o urare.

Și fu suficient să facă un semn, pen* 
tru ca toți să înceapă să cânte cu niște 
voci a căror muzicalitate n-o poate 
egala decât scîrțâitura unui cui tras pe 
un geam.

La mulți ani, tovarăș șef,
Vă urăm să fiți cu chef
Să ajungeți și mai mare —
(Nu-l uitați pe tata care 
Vă iubește tare, tare — 
Fie-i prima cît de mare î)
Să trăiți, să-ntineriți,
Tare ca mărul, iute ca părul, 
Frumos ca salcîmul,
La anul și la mulți ani.

— Să trăiți, strigă și Servilul în fi
nal, după care se întoarse cu o mutră 
de panteră spre familie : Ați încurcat 
urarea, nenorociților. V-am spus doar 
s-o repetați cu glas tare de douăzeci 
de ori, înainte de a veni ! Dați-i drumul 
acasă ! Marș ! Și de necaz îndrăzni să 
ia o plăcintă de pe masă și să-și înfigă 
dinții în ea. încremeni însă în clipa 
aceea. Scuipă plăcinta și scoase dintre 
dinți un răvaș :

0 să-l întîmpini azi, firește 
C o plecăciune foarte lungă 
Pe Anul Nou care sosește, 
Că... cine știe ce o s-ajungă.
După care, Servilul se făcu și 

mic, intrînd sub masă.
— Aoleu, te pomenești că i-au

mai

— Aoleu, te pomenești ca i-au pus 
și șefului o porcărie de-asta de răvaș ! 
Mamă, ce scandal o să facă !

Și cu o abilitate de maestru presti
digitator, Servitul îi șparli îngâmfatului 
plăcinta și i-o înghiți cu răvaș cu tot, 
sacrificîndu-se eroic.

Partea a lll-a
En care veți face cunoștință 
cu mai multe personaje: 
Gură'Cască, Delapidescu, 
Șperțescu și Escrochescu 

Escrochescu îi cîntă în strună și-i îm
pinge păhăruțele spre gură. Gură-Cască 
îi ia pe cei trei — Escrochescu, Dela
pidescu și Șperțescu, afectuos de după 
gît-

— Mă, buni băieți mai sînteți voi. 
Aveți voi niște mutre simpatice, fi-r-ați 
ai dracului să fiți de bandiți. (Și~i 
pupă pe toți trei pe obraji). îmi sîn
teți simpatici, tare dragi și simpatici. 
Aveți niște priviri așa curate și cin
stite... Am o încredere-n voi, nu știu 
de ce, da* grozavă încredere. Și, auziți, 
erau unii care mă bateau la cap cum că 

ați fi niște pungași și niște escroci ! 
îmi dădeau adică ei mie lecții despre 
oameni ? Adică nu mă pricep eu la oa^ 
meni ? Păi eu dacă vine ohtul la mine 
ți mă uit o dată la el, i-am și zis : tu 
ești băiat cinstit, ești de-al meu. Vino 
să te fac om... Mai dă-mi un păhărel. 
Escrochescule !

— Ha. ha, se amuza Gură-Cască, sim
țind cuni i se clatină creierii în cap de 
băutură. Simpatic mai ești. Escroches- 
cule. Cum te-am văzut și m-am uitat 
în privirea ta, ți-am zis : tu iei maga
zia în primire. Pe tine, Delapidescule, 
te-am făcut casier, iar pe tine, Sper- 
țescule, gestionar. Mă, și am o încre- 
dere-n voi ! Vin în control, mă uit în 
privirea voastră și zic : aici totul e-n 
regulă. Nu mai e nevoie de nici un 
control. Eu cînd am încredere țntr-un 
om, am. îi dau și haina de pe mine 
Adică dacă te cheamă pe tine Escroches
cu și-ai făcut și tu niște potlogării de-ai 
intrat de cîteva ori la pîrnaie, și eu văd 
dltpă privirea ta că tu, în fondul tău su
fletesc, ești un om cinstit și curat ca 
lacrima, să nu mai am încredere-n tine? 
Nu ! Niciodată. Auzi Escrochescule, 
apropo, dă-mi și mie o ...o de-aia, o 
plăcintă, că mi-e foame.

Gură-Cască, căscă gura fi înghiți-

Ceva însă nu-i intra pe gît. Tuși și se 
trezi cu o bucată de hîrtie în palmă. 
O citi :

keuim căști gura, iar șnapanii 
Sub aripă-i ții grijuliu. 
Curînd, precis ai să căști ochii 
Dar, ce folos, va fi tîrziu.

la

bă

Bă-

Ia te uită ce mârșăvie ! strigă Gură- 
Cască. Cinea-ndrăznit să-mi insulte 
ieții mei ?

în clipa aceea, cineva îi șopti 
ureche gîfîind :

— Miliția e pe urmele voastre, 
ieții tăi au furat ca-n codru.

Gură-Cască se prăbuși zdrobit de pe 
scaun. Ochii lui se căscară largi. între 
tâmp cei trei buni amici ai lui dispăru
seră în întuneric. Gură-Cască se scăr
pina în creștet a pagubă.

— Ia te uite, măi frate, ce-nseomnă 
sa ai încredere în oameni ! Te uiți la 
el, vezi că are o privire curată, cinstită, 
îi dai o 
derea, și

In cara intră in scenă 
și celelalte personaje

M-am uitat la ceas. Se apropia ora 
24. Aveam emoții. Ce-o .să se -întâmple 
oare mai departe ? Tot la fel de frămân
tat părea și un individ înalt, cu părul 
împrăștiat în direcția celor patru vîn- 
turi, cu o față răvășită, care demasca un 
suflet atroce și cu niște mâini lungi, 
care uteau la capete niște pumni de 
proporțiile unor ghiulele. Părea
se

că nu
armo-simte prea în largul lui în

nia generală care domnea în incinta 
revelionului, in liniștea și ordinea pe
trecerii. Parcă nici mâncarea, nici bău
tura nu-i

Amicul
atent.

— Vezi

priau.
meu, humoristul, mă făcu

să nu-ți bagi cumva îu cîr 
cu ăsta. Stai mai departe de el. E Scan
dalagiul.

Scandalagiul își freca palmele nerăb
dător. „Cum, măi frate, adică să nu fac 
eu un scandal în noaptea de revelion ? 
Păi mai simt eu că astu i petrecere 
dacă nu-i dau la unul cu sifonul în cap? 
Și uite la ei, ai dracului, nu se leagă 
nici unul de mine ! Aproape toți sînt 
niște pirpirii și pricăjiți, nu vezi un om 
serios pe~aici, cu ceva mușchi și cu 
semne de bună purtare pe față, cu care 
să te distrezi și tu nițel. Ce dracu or 
mai fi trăind pe lume ăștia care nu știu 
nici ce e aia o bătaie I?"

Scandalagiul zări în sfârșit un om cam 
de proporțiile lui și se îndreptă plin de 
speranțe spre el.

— Măi frate, i se adresă el furios, de 
ce te uiți la mine ?

— Eu mă uit la dumneata ? se miră 
respectivul.

— Aha, vasăzică nu vrei să te uiți la 
mâne ? Adică eu oi fi vreun prost, care 
nu merit nici să te uiți la mine ?

Și Scandalagiul își suflecă de îndată 
mânecile, aruncă haina de pe el și se 
pregăti să se arunce-n luptă. Nevasta și 
copiii, neamurile și prietenii au sărit 
repede să-l potolească, ținîndu-l care de 

mâini, care de picioare. Ași ! Ți-ai găsit 
pe cine să ții.

Scandalagiul se de&lănțuise ca o fiară.
— Lăsați-mă ! urla el furios, poc

nind în dreapta și*n stânga. Lăsați-mă 
să-l omor, să-i arăt eu cine sînt. Eu nu 
mă las, așa, călcat pe bătătură.

Și nici una, nici două l-a pocnit pe 
respectivul cu un sifon în cap. Acesta 
n-a mai găsit de cuviință să riposteze 
și s-a lungit la pământ în totală lipsă 

' de cunoștință. Scandalagiul îl înjură în 
gând : „Prăpăditul dracului, n-a rezistat 
decît Za un sifon. Acum trebuie să caut 
pe altul“. Și se repezi Za întâmplare 
spre un individ.

— De ce ai încercat să mă ții, mă ? 
Ești omul lui, îi ții parte ?

Și »e repezi să-l ia de gît.
Abia după ce s-a mai încăierat cu 

câțiva, Scandalagiul începu să se simtă 
bine. Sufletul lui de brută — în care, 
apucăturile medievale cu cele din epo
ca de piatră susțineau întreaga temelie 
a profilului său moral — se exalta și 
se destindea fericit.

între timp, câțiva vlăjgani, aduși spe-

negativii noșțrit 
moral* I se vn

într-adevăr : A-

mașină, tovarășe Hîrțogescu, 
să vină o mașină să-l ducă la

Hîrțogescu luă mîna Fricosului

lingă

poate

hotărî 
lacri-

cial în acest scop de către organizatorii 
petrecerii, îl înșfăcară zdravăn și-l arun
cară pe fereastră în starea brută în 
care se afla. în timp ce zbura pe traiec
toria dinainte stabilită, Scandalagiul a 
mai avut vreme să strige :

— Aoleu, mânca-v-aș ochii, nu ne ve
dem noi la anu* ?! Pe toți vă paradesc.

După aceasta, totul părea că reintră 
în normal, cînd, cineva țipă deodată 
sfâșietor și se prăbuși. Toată lumea s-a 
strâns in jurul lecuită de Unde a fost 
emis sus-nuniitul răcnet.

— Fii calm, mă liniști humoristul. 
Fricosul, unul dintre 
și-a pierdut i*chilibrul 
da ajutorul cuvenit.

Toată lumea strigă 
jutor, o mașină ! Cineva merse de în
dată și se adresă administratorului 
Hîrțogescu, care își consuma tacticos 
și litiiștât un copan de găină.

— Venitâ urgent, tovarășe Hîrțogescu, 
că moare un om.

— Serios ! se miră acesta. Și pe mine 
de ce nu m-a anunțat din vreme ? Nu 
era cazul să știu și eu ?

Hîrțogescu veni totuși la locul acci
dentului.

— O 
aprobați 
zpital.

Calm,
ca să-i simtă pulsul.

— Inima nu mai bate, dar s-ar putea 
ea plămânii să fie încă în bună stare, 
anunță el întreaga asistență, competent. 
Nu putem, să-i acordăm însă nici un 
fel de ajutor auto, întrucât serviciul ad
ministrativ n-a fost anunțat cu 24 de 
ore înainte, așa cum prevede regula
mentul de ordine interioară,. Pe Im 
asta, în fișa lui medicală nu se spune 
decât că suferă de splină, Cazul lui nu 
se încadrează deci la contul „Accidente 
neprevăzute dar planificate“.

— Tovarășe Hîrțogescu, se rugă ne
vasta victâmei, totuși aprobați o mașină.

— Și benzina ?
— Benzina o plătesc eu.
— Da, și ce cont ai. dumneata ?
— Cont ? Dau banii pe loc !
— Nu, nu, draga mea. Nu sc 

decît prin virament.
în cele din urma, victima se 

să sucombeze. Birocratul vărsă o 
mă sinceră de durere, apoi anunță cu 
satisfacție :

— Acum lucrurile sînt mult mai 
clare, îl transportăm la morgă și totul 
va intra la „cheltuieli funebre“ pe anul 
1960.

în sfârșit, sosi ora 12 noaptea. S-a 
stins lumina, s-au auzit pupături în 
dreapta și-n stânga, s-a auzit și o voce 
nervoasă : „Care te împingi,, mă, spre 
nevastă-mea?“ și alte amănunte nesem
nificative. Imediat cum s-a aprins lumi
na Hîrțogescu lăsă totul la o parte și 
strigă :

— Fraților, odată cu decesul anului 
vechi și nașterea celui nou, procedăm 
la inventarierea tuturor bunurilor afla
te aici. Vă rog, dragă tovarășe, se adre
să el la prima masă unui tânăr pirpiriu, 
palid și gălbejit la față, spuneți-mi ce 
parte a unei păsări fripte consumați 
dumneavoastră în momentul de față :

— O aripă. 0 aripă de galina domes
tica.

— Cum ați spus ?
— Exact așa cum am zis. Aripă de 

galina domestica, gătită pe brasica a- 
breceea.

Hîrțogescu notă aceasta conștiincios 
într-o condică și porni mai departe. Nu 
m-am putut stăpâni și l-am bătut pe 
umăr pe tânărul gălbejit. El s-a uitat 
jur împrejur, năucit. Zic :

— Nu te uita că nu mă vezi. Sînt in
vizibil. Spune-mi însă de unde știi dum
neata cum se cheamă pe limba știin
ței găina și varza.

— Păi dacă sînt inginer agronom ?!
— Pfii ! Teribilă chestie ! mă mir 

eu, invizibil, cu glas tare. Și cum se 
face că te afli la oraș ? continui eu, 
știind ca orice om normal că nici ver- 
zei și nici găinii nu le priește asfaltul 
de pe bulevardul Magheru.

— Ehe, tamjă mare, oftează el. Ve
deți, eu de cînd am terminat agrono
mia mă simt cam prost cu sănătatea. 
Sînt cam șubred, anemic, n-am poftă 
de mîncare. Acum sînt funcționar la 
O.C.L. Alimentara și lucrăm vreo cinci 
inși într-un birou.

— Și toți sînt agronomi ? întreb eu 
speriat.

piscicol. l)a— Nu, unul e inginer 
toți fumează. Și fumează, domnule, fu
mează. Fiecare, cîteva pachete pe zi. E 
o fumăraie la noi ! Și mie doctorul 
mi-a recomandat soare, aer curat. Da! 
parcă poți să te ințelegi cu ei ? Nu mă 
lasă deloc să deschid geamul. Am în
ceput să am și astenie nervoasă.

— Bine, zic eu uluit dar de ce nu te 

duci la țară dacă ești agronom ? Ai ac 
colo soare și aer curat cit vrei.

— La țară ! tresări el înspăimântat 
de parcă i-aș fi spus să meargă în Pa- 
tagonia. Nu, nu pol să merg la țară. 
Ehe. mai de mult, mă gândisem eu să 
mă duc aici la Bolintinul din Deal, da*

cunoscut o fata. Mi-a spus căam < _ _ _ „ t_.
iubește. înainte de asta însă m-a 
trebat ce ntesCrie am. I-am spus că 
giner.

•— Ce fel de inginer ? s-a interesat 
ea dezinteresată.

— Agronom.
Imediat am simțit-o cum se răcește. 

Am întrebat-o :
— Mă iubești ? J •
*•— Te iubesc dar... nu la țară, să știi...
Ce bra să fac? Am rămas la oraș. 

Cum ți-am spus, acum sînt funcționar 
la O.C.L, Alimentara» Da! să știi că fi 
aici tot mai am ceva legături cu agri
cultura. Știi, noi 
serve de legume.,.

Simțeam că se 
mine de furie.

— Fii atent, zio 
nul și sînt invizibil. 
Nou te caut. Și-am să te ard. într-un foi
leton, dezertorule. c-a cheltuit statul cu 
tine banii de pomană, ai ocupat în fa
cultate cinci ani loetil unui tânăr dor
nic să ajute agricultura noastră...

— Oprește-te, m-a bătut pe umăr 
amicul meu, humoristul. S~a dus. Notea- 
ză-l să nu-l Uiți.

vindem multe con-

încrețește pielea pe

eu. Acum e revelio- 
Dur după Anul

In care tot ce a fost 
pină acum începe 

sc
Ravelic 

apropie 
aproape 
de ănUr

se înfășurasetă dansatorii. îngâmfatul, 
serios afumat, încerca să vadă dacă e 
posibil să ajungă cu nasul până la 
candelabru, iar Servilul încerca și el 
dacă se poate îndoi în așa fel încât 
toată ființa lui să nu fie mai sus de 
genunchiul șefului său. Demagogul, 
care se trezise doar în propotție de 1 la 
sută, încerca să-l convingă pe Ipocrit 
cum că imaginația omenirii va pieri 
definitiv în clipa cînd știința va desco
peri aparatul care va citi gândurile oa
menilor Scandalagiul, care se reîn
torsese, încerca să caute alt motiv de 
..petrecere“ și îl luase pe un ospătar 
de piept pentru că-i pusese, i se păruse 
lui, mai mult sifon decît se cuvenea.

Unul dintre humoriști s-a urcat pe o 
estradă și a urlat fără succes :

— Fraților, hai să facem glume mai 
bune !

Nu l-a auzit nimeni. Vacarmul creș
tea. Muzica urla infernal, becurile poc
neau unul câte unul, odată cu paharele 
aruncate în ele. Birocratul ședea de-o 
parte și le număra calm : unul, doi, 
trei...

Zic prietenului meu, humoristul :
— Să mergem, gluma se îngroașă. 

Negativii tăi s au dezlănțuit.
Printr-o ușă dosnică, am reușit să 

ieșim. Cînd am ajuns în stradă, amicul 
m-a luat de mână și m-a tras iar în
tr-un gang întunecos. Mi-a pus pînza 
pe cap, a zis ceva cu abracadabra și m-a 
pocnit cu bagheta preistorică în creștet. 
După ce mi-am revenit eram iar o per
soană normală, vizibilă, l-am zis ami
cului :

— Dacă Uniunea asta a voastră, a 
Humoriștilor Buni și Mediocri, a fost 
în stare să emită o asemenea idee de 
revelion, mă gîndesc ce catastrofă o fi 
fost la Uniunea Humoriștilor Slabi.

— Nu-i nimic, nu te speria, a zâm
bit humoristul, trebuie să recunoști că 
a fost instructiv pentru tine. De acum 
o să descrii mult mai bine documentat 
figurile negativilor în foiletoanele tale. 
Să sperăm că la revelionul din anul 
viitor aceștia vor fi mai puțini și că 
unii dintre ei vor lipsi

întors
gânduri, 
fost dat 
asta din 
urmă m-am hotărât să merg să-i caut 
pe părinții acestuia. Am sd încerc să-i 
conving să-l înfieze din nou și să se 
ocupe serios de educația lui. Poate în
vață și el o meserie ca lumea...

chiar.
multă vreme pe 
revelion mi-a 
gîndeam eu. Și

acasă, am stat
la te uită ce
să petrec, mă 
cauza humoristului. în cele din
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Unui fotbalist miner.

fruntaș
MIRGEA BRAHARUUnor textiliste fruntașe.

brigadier

V. D. POPA
1. GROZIONE

Cum ciocnesc de Anul Nou unii critici literari cu Halterofilului Ingimfat

V. D. POPA

D. GABOR

Un tînăr scriitorEvoluție

Fără cuvinte
Tîmocdesendesen de St. Cocioaba

se cunoaște pasărea

brigadier 
patriotică.

Unui tînâr care nji-șl 
pectâ angajamentele.

ADENAUER.

sosirea Iernii, 
a început să 
orașul Gherla.

Odată cu 
viața sportivă 
lincezească in

tn timp ce peste tot sportivi 
Mereu activi, se antrenează— 
In timpul zilelor de iarnă 
Sportivii noștri-,. hibernează.

ie mereu urca 
stau între ițe, 
vede.., nu le-ncurcă frămîntă controversa : 

tras omul din maimuță 
cumva e viceversa ? I..

Acum sînt sigură: e tăticu’l

desene de Nell Cobor

cu un maestru

desen de N. Ârion

Prin numeați activă de
Ai strins cu brigada troiene de fier ;
Ca fierul de tare-ți urez să devi
Și dirz, ca oțelul din oțelării !

GRIȘAN GONSTANT1NESCU

Unui „bulevardier1
Cirul te văd pe mătăluță 
Mă

Angajamentele-ți luate 
Le-am strins intr-o carte 
Și ca semn ți-am pus in ea 
Două flori „Nu (le) uita !“

TcÂpirüLisM
POPULAR Jl



Lucrările sesiui » Sărbătorirea zilei de 30 Decembrie
Marii Adunări Nați c o N F E R I N Ț E Spectacol fesb

Cuvîntul deputatului
Nicolae Bădescu

-ti’'
Çi»

că

anul 
im-

președintele Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistematizare

Vorbitorul a arătat că 
1959 a fost un an de
portante realizări în construe- 
ții. Criticile ascuțite aduse deti- 
ciențelor din acest domeniu de 
Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 au imprimat un 
suflu nou. Marea majoritate a 
constructorilor, inginerilor, arhi- 
tecților au luptat .cu însuflețire 
pentru îndeplinirea 
trasate 
P.M.R.
munca s-a îmbunătățit substan. 
țial față de trecut.

Desigur, au existat și lipsuri 
de natura celor criticate la re
centa Plenară a C.C. al P.M.R. 
și la actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale. Aceste cri
tici, evidențiind interesul gene, 
ral pentru sectorul construcțiilor, 

anul viitor ac- 
să facă un nou

sarcinilor 
de Plenara C.C. al 
din noiembrie 1958 ;

vor ajuta ca în 
t'vitatea noastră 
pas înainte.

In continuare 
ratat că in 1959 G.S.C.A.S. » 
întreprins o serie de acțiuni care 
au contribuit la reducerea costu
lui construcțiilor și la o mai 
bună reglementare a proiectării 
și execuției, printre care un nou 
mod de întocmire a documenta
ției de deviz, fixarea unor pre
țuri unice medii republicane pen- 
tru toate articolele de lucrări, 
plafonarea cheltuielilor de orga
nizare a șantierelor la 3,7 la 
sută din valoarea devizului, sta- 
blirea unor indici limită pentru 
consumul de oțel, ciment, lemn 
și beton la principalele obiecte 
de frecvență mare etc.

In anul 1959 s-au înregistrat 
de asemenea tmele progrese în 
introducerea tehnicii not. Rămî- 
nerea în urină -ce există în folo
sirea prefabricatelor se explică 
și prin faptul că fostul Minister 
al Construcțiilor, Industriei Ma
terialelor de Construcții șj Indus- 
t-iei Lemnului nu a reușit să re
ducă prețul prefabricatelor la 
nivelul betonului monolit, ceea 
ic; scumpește prețul cu circa 
1.000 lei pe apartament.

Oprindu-se asupra unor as
pecte d:n problemele construcții- 
i >r industriale, social-culturale 
;i ale locuințelor, președintele 
Î.S.C.A.S. a spus: Cu toate suc- 
usele obținute la construcțiile 
ndiistriale și inginerești rezer- 
ele existente în proiectarea șl 
xecuția lor sint incomparabil 
tai mari decît în orice alt sec- 
r. Ponderea construcțiilor in 
idrul valorii totale a investi
tor industriale este încă prea
are.
Apare necesitatea adoptării 
iei concepții noi in proiectarea 

ansamblurilor industriale. Ast
fel, eliminarea totală sau par
țială a unor construcții, prin a- 
șezarca unor utilaje sau ele
mente în aer liber, posibilitate 
crispre care au vorbit unii depă
rați, poate da rezultate pozitive 

' daci ministerele vor com- 
-tărîre manifestările 

■'sm în această

vorbitorul a a-

'-rite In- 
în sensul 
în comun 

ețele sau 
..ista...,,., r-_ ealizață nu
mai prin depășirea tendințelor 
îngust departamentale și cu par
ticiparea activă a C.S.P. In pre
cizarea investițiilor industriale 
ce urmează să se execute în vii
tor.

Vorbitorul a arătat că în 1959 
pentru școli și cămine culturale 
s-au 
care 
dus

oare, iar pentru creșe, grădinițe 
și cantine proiectarea este în 
curs.

Referindu-se la asigurarea 
planurilor și schițelor de siste
matizare și la stricta tor respec
tare, vorbitorul a spus că în a- 
cest domeniu există o serioasă 
rămînere in urmă datorită de
zinteresului unora dintre comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare, cît și l'psei de perse
verență a C.S.C.A.S.

In legătură cu unele critici și 
observații la adresa C.S.C.A.S. 
și a unităților sale de proiectare, 
aduse de unii deputați, acestea 
sînt juste. In continuare, vorbi
torul a dat unele lămuriri în le. 
gătură cu proiectul de sistemati
zare a orașului Suceava și cu 
sistematizarea centrului orașului 
Buzău. Unii, tovarăși deputați 
— a spus tov. N. Bădescu — au 
ridicat in mod just problema că 
nu am fost peisonal pe teren Și 
nu am fost prezent în diferite 
locuri. Ne propunem ca întregul 
nostru comitet să se deplaseze 
din birouri spre locurile în care 
se hotărăște soarta îndeplinirii 
planului.

Referindu-se ia construcțiile 
de locuințe, vorbitorul a arătat 
că în 1959 volumul acestora a 
sporit mult, iar prețul de deviz 
al locuințelor s-a redus cu a- 
proape 50 la sută, la obținerea 
acestui rezultat contribuind și 
C.S.C.A.S.

Cu toate 
fuzării cu 
C.SC.A.S . 
s-au elaborat 
unicat necorespunzătoare. Prin
cipala lipsă a constiluit-o sub
dimensionata dependințelor: 
bucătării, băi, spații de depozi
tare, care sînt în practică prea 
mici față de necesități.

Datorită lipsei de fermitate a 
C.SC.AS., n-au lost stăvilite 
definitiv unele încălcări ale 
normelor existente prin deschi
derea șantierelor fără aprobări 
legale, prin fragmentarea in
vestițiilor etc. De 
C.S.C.A.S. a dat uneori 
unor proiecte superficial 
ate, pe care ar fi trebuit 
respingă.

Apoi vorbitorul a 
unele lipsuri ce s-au manifestat 
in activitatea unor sfaturi 
populare și institute de proiec
tare ale acestora.

In continuare, el s-a referit 
la uncie aspecte ale construcți
ilor de locuințe, ridicate de că
tre deputății FI. Dănălache, 
Sandu Constantin și alții în 
cursul dezbaterilor. Președintele 
C.S.C.A.S. a subliniat necesi
tatea concentrării lucrărilor de 
construcții pe șantiere organi
zate și de suprafețe mari, în 
care se poate introduce o teh
nică înaintată și se pot reduce 
cheltuielile de organizare.

In concepția nouă în cons
trucția orașului, unitățile de 
locuit sînt ansambluri îngrijite, 
care cuprind o serie întreagă de 
clădiri social culturale, creșe, 
toate cele necesare vieții omu
lui. Este momentul ca în afară 
de sislemul în care s-a cons
truit la București, să se în
ceapă șl construirea unor ase
menea ansambluri complet 
late, exemplare.

In încheiere, deputatul 
Bădescu a spus : alături de toți 
cel ce muncesc

dicare a nivelului de 
oamenilor muncit.

Vorbitorul s a oprit 
sarcinilor de viitor, sub ...uid 
pe prim plan se pun problemele
unor boli caracteristice vîrstei 
mai înaintate, alături de alte 
maladii care încă dau multe ca
zuri de îmbolnăvire, la orice 
vîrstâ.

Eforturile oamenilor de știin
ță din domeniul medicinii — a 
spus vorbitorul — ar fi fost de
sigur mult mai eficiente dacă Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor 
Sociale și Secția Științelor Me
dicale a Academiei R. P. Romî- 
ne, într-o colaborare mai strînsă, 
ar fi organizat mai din vreme, 
încă de cîțiva ani, cercetări 
complexe în problemele esențiale 
de care am vorbit mai înainte.

Deputatul a cerut Ministerului

și Prevederilor Sociale 
ja aco.-e mai multă atenție for
mării cadrelor de specialiști în 
anumite ramuri ale medicinii, 
prin aspirantură, prin trimiteri 
la specializare pentru însușirea 
tehnicii moderne medicale.

In continuare vorbitorul 
spus:

Ca om de știință și deputat am 
studiat cu mare atenție 
de buget pe anul 1960. 
de buget pe 1960 reflectă condu 
dent politica marxist-lemnistă a 
Partidului Muncitoresc Romin și 
a statului nostru, de creștere 
puternică a forțelor de producție 
pe baza dezvoltării în primul 
rînd a ramurilor cheie : industria 
grea cu pivotul ei industria con
structoare de mașini. Numai în 
felul acesta se poate asigura un 
permanent progres al 
ramuri ale economiei

a

proiectul 
Proiectul

celorlalte 
naționale.

difuzat noi proiecte . tip, 
au un preț de cost mai re- 
decît proiectele tip anteri-

acestea, datorită di- 
întîrziere de către 
a proiectelor tip, 

unele proiecte

asemenea, 
avize 
stud i- 
să le

arătat

uti-

N.

în domeniul 
construcțiilor, îmi iau angaja
mentul să lupt cu perseverență 
pentru cît mai rodnica folosire 
a fondurilor prevăzute în pro
iectul de buget, pentru aproba
rea căruia voi vota.

Cuvîntul deputatului 
Ștefan S. Nicolau

(regiunea
bugetul pe 1960 acțiunileIn bugetul pe 1960 acțiunile 

social-culturale sînt înscrise cu 
o suma de 13.437.000.000 de lei. 
Această cifră — a spus vorbi
torul — arată în modul cel mai 
convingător grija și atenția 
deosebită a partidului și guvernu
lui țării pentru continua dezvol
tare a sectorului social-cultural și 
a științei.

<i Ca intelectual, ca om de știin
ță nu mă pot opri de a aduce de 
la aceasta înaltă tribună, încă 
o dată, mulțumirile întregii noa
stre intelectualități, Partidului 
Muncitoresc Romin, Comitetului 
său Central, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu Dej și 
Consiliului de Miniștri pentru 
prețuirea ce o acordă oamenilor 
de știință și culiurâ și muncii 
lor.

Intelectualitatea noastră 
punde acestei prețuiri strîngin- 
du-și rîndurile în jurul partidului 
și guvernului, muncind cu ab
negație și entuziasm pentru con
struirea socialismului în patria 
noastră.

In dezvoltarea economiei na
ționale și a culturii, știința ocu
pă' un loc însemnat. în regi
mul democrat-popular cercetarea 
științifică a luat un mare avint ; 
sau organizat numeroase insti
tute de cercetări ale Academiei 
R. P. Romîne și ale departamen- 
telor; s-au construit localuri noi, 
laboratoare cu utilaj modern; a 
crescut numărul cercetătorilor 
științifici.

Rezultate pozitive s-au obținut 
în diverse domenii de cercetare, 
în tehnici chimie, geologie, în 
științele medicale, in domeniul 
științelor sociale.

Cu toate acestea, recenta se-

răs- ■

\ \

Cuvîntul deputatului 
Ion Cozma

ministrul

Galafi)
siune a Academiei R. P. Romîne 
a considerat că aportul cercetării 
științifice nu
Iul cerințelor 
voltării țârii 
socialismului 
materiale pe

este încă la nive- 
crescinde ale dez- 

noas.tre pe drumul 
și al eforturilor 

care le tace statul 
nostru in acest domeniu.

Acad Șt. S. Nicolau a arătat 
că vor trebui dezvoltate cercetă
rile științifice din domeniul con
strucției de mașini, automatiză
rii industriale, electronicii, seini- 
conductorilor, că trebuie găsite 
mijloace eficace împotriva corozi
unii metalelor șt pusă la punct 
fabricarea rațională a combusti
bililor interiori.

Oamenii noștri ds știință — a 
spus vorbitorul — se angajează 
în fața conducerii partidului și 
guvernului să ridice activitatea 
de cercet-re științifică din 
drul Academiei 
la nivelul cerut 
ții socialismului, 
ganic munca 
că de sarcinile fundamentale ale 
dezvoltării economiei naționale și 
culturii. Pentru aceasta este ne
voie ca ministerele și organele 
economice interesate să ne acorde 
tot sprijinul.

Bugetul pe anul 1960 
cel mai bogat buget pe 
l-a avut țara noastră 
dată în domeniul ocrotirii 
nătății — a subliniat vorbitorul. 
Acad. Șt. S. Nicolau a ară
tat printre altele, că regimul 
de democrație populară a dat fie
cărui locuitor al țării în medie, 
un plus de 21 de ani de viață, 
îmbunătățirea stării sanitare a 
populației se datorește in primul 
rînd grijii partidului și guver
nului nostru pentru continua ri-

In dezbaterile care au avut loc 
cu privire la bugetul de stat pe 
anu’
făcut sugestii și propuneri, criti- 
cind in același timp unele lipsuri 
constatate în desfășurarea activi
tății pentru îndeplinirea planului 
pe 1959.

Mă simt obligat să arăt Marii 
Adunări Naționale, felul in care 
va trebu. să rezolvam proble
mele ridicate, să inlattirâm 
lipsurile pe care le-am avut în 
activitatea de îndrumare a 
unităților agricole precum și în 
acțiunea de 
tor populare 
problemelor 
de plan.

Pe bună 
deputat V. Vîlcu a criticai Mi
nisterul Agriculturii pentru fap
tul că n a acordat suficientă a- 
tenție combaterii dăunătorului 
specific Dobrogei, „Anoxia“. Or- 
ganele ministerului au combătut 
piuă acum acest dăunător pe 
7.000 hă., iar pentru anul viitor 
am prevăzut combaterea lui pe 
încă 8.000 ha.

In problema cadrelor, Ministe
rul Agriculturii a fost criticat 
pentru faptul că n a sprijinit in 
suficientă măsură regiunea Con
stanța cu cadre de ingineri și 
tehnicieni. Pe măsura creștem 
cadrelor, regiunea Cdnstanța și 
celelalte regiuni, care au nevoie 
de ingineri și tehnicieni, vor fi 
a jutate.

Sint încă multe cadre care 
lucrează in birouri și in diverse 
instituții. Ei trebuie repartizați 
în unitățile productive. In felul 
acesta îndrumarea muncii va ti 
mai directă, va fi nevoie de 
mai puține hirtii șt lezultatele 
vor fi mai bune.

Referindu se la selecționarea și 
pregătirea cadrelor superioare 
pentru agricultură, vorbitorul a 
subliniat necesitatea ca ministe
rul Agriculturii și sfaturile popu
lare să asigure ca aceste cadre 
să provină din mediul sătesc, din 
rîndurile colectiviștilor și să se 
întoarcă în mediul sătesc.

In continuare vorbitorul a a- 
rătat că organele locale trebuie 
să manifește mai multă grijă 
față de cadrele tinere de specia
liști, făcînd eforturi spre a le 
asigura condițiile materiale mi
nime, pentru ca aceste cadre să 
îndrăgească locul tor de muncă 
și să poată desfășura o activi
tate rodnică.

Sînt de acord — a spus vorbi
torul — cu critica adusă de tov. 
Gh. Necula, care a arătat că în 
acest an indicți fixați de Ministe
rul Agriculturii la prețul de cost 
în S.M.T. n au fost mobilizatori. 
Se vede că ministerul nu. a apre
ciat în suficientă măsură marea 
forță și superioritatea gospodă
riilor colective. Munca pe supra
fețe tnari creează posibilitatea 
pentru reducerea prețului de 
cost. Consider că trebuie să in
sistăm ca reducerea prețului de 
cost să se realizeze în condițiile 
unei calități superioare a lucră
rilor.

In continuare vorbitorul s-a 
referit la sarcinile sporite ale 
agriculturii pentru anul 1960, 
subliniind câ există condițiile 
pentru realizarea și depășirea 
lor. El a cerut sprijinul deputa^ 
ților pentru înfăptuirea sarcinilor 
privind creșterea producției atit 
la hectar cit și pe eap de animal, 
a randamentului mijloacelor me
canice, reducerea simțitoare 
prețului de cost. Sarcina de

privire la bugetul de stat
il 1960, tovarășii deputați au

sprijinire a sfaturi- 
pentru rezolvarea 

legate de sarcinile

dreptate, tovarășul

Agriculturii
vederea unei 
producției de

Intre alte 
vorbitorul a . 
că în cuvîntarea tov. Coztna s a 
reflectat insuficienta preocupare 
a organelor Ministerului Agri
culturii pentru zenarea speciilor 
și raselor de animale — măsură 
de mare însemnătate în crește
rea animalelor.

Luînd din nou cuvîntul, tov. 
lori Cozma a arătat că este în 
totul de acord cu observațiile 
critice făcute, mulțumind pen
tru ajutorul ce i s-a dat.

El a asigurat Marea Adunare 
Națională că Ministerul 
culturii va lua toate 
necesare in vederea 
producției de porumb

rapide acreșteri'
carne și lapte, 
observații critice, 

arătat de asemenea

Agn-
măsurile 
creșterii 

siloz.

Cu prilejul celei de-a 
niversări a proclamării 
blicu Populare Romîne, 
după amiază, în sala C.C.A. din 
Capitală prof. umv. Mihail 
Gheluiegeauu, vicepreședinte al 
S.R.S.G., a conferențiat despre 
„Statul nostru democrat-popu
lar, creația maselor conduse de 
partidul uiarxist-lenimst“.

Astăzi se împlinesc 12 am de 
cînd a fost instaurată Republica 
Populară Romiua —. stat al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, a spus vorbitorul. Actul 
istoric de la 30 Decembrie 1947 
inseamuă încununarea luptei de 
veaculi a poporului nostru pen
tru eliberarea sa socială și na
țională, expresia celor mai înalte 
năzuințe și a intereselor' sale 
vitale. Proclamarea Republicii 
Populare Romine, cucerirea în
tregii puteri politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare au dat 
poporului romin posibilitatea 
trecerii la Înfăptuirea măreței 
opere istorice de construire a 
socialismului.

In continuare vorbitorul a 
spus : Situîndu se în fruntea for
țelor celor mai reacționare din 
Romînia, monafhip a participat 
din plin la exploatarea poporu
lui romin, la înrobirea econo
mică a țârii față de capitalul 
străin. Monarhia, impreună cu 
partidele și guvernele burghezo- 
moșierești, a dus o politică ■ de 
lichidate a independenței ntfțid- 
nale, a înipms țara în criminalul 
război antisovietic alături 
Germania hitleristă.

Poporul romin a urît /poliar
hia — a spus în continuare 
prof. umv. M. Gbelmegeanu — 
încă din primele zile ăle-ereării 
ei de către .clasele stăDÎmtoare 
— burghezia și moșierimea ro- 
mînă.

Referindu se apoi la succesele 
istorice obținute de poporul nos
tru, condus de partid, în construi
rea socialismului vorbitorul a 
spus: In cei 12 ani care au tre-

12-a a-
Repu- 

miercuri

de

ca-
R. P. Romine 

de construc- 
i, să lege or- 

lor științifi-

este 
care 

vreo.
să-

a 
a 

fnsâmînja amil viitor 4 milioane 
ha. cu porumb — a spus vorbi
torul — este realizabilă și ea 
trebuie să figureze ca obiectiv 
principal in activitatea noastră. 

Intre alte măsuri agrotehnice, 
aci are însemnătate și proble
ma dens"âții plantelor. Dacă 
vom reuși să asigurăm in me
die pe țaiă 30.01X) de fire de po
rumb la hectar, vom putea rea
liza o producție . de cei puțin 
2000 kg porumb boabe la ha.

In încheiere vorbitorul a spus: 
Vă asigur că ne vom strădui ca 
prevederile bugetului să fie în
deplinite și depășite și in agri
cultură.

După cuvîntarea tovarășului 
Ion Cozma a luat cuvîntul depu
tatul Alexandru Bîrlădeanu. vice
președinte al Consiliului de Mi 
niștri, care a criticat unele- pă
reri g-eșile exprimate de ante
vorbitor.

Tov. Bîrlădeanu s-a referit la 
faptul că în legătură cu cultiva
rea porumbului pentru siloz, tov. 
Cozma s a mărginit să vorbească 
doar despre problema îmbunătă
țirii calității acestei culturi, lă- 
sîird pe al doilea plan sarcina 
principală :. sporirea suprafețelor 
destinate p nimbului pentru si
loz p-ntrn a asigura tot mai 
mult furaj de înaltă calitate în

SE PREGĂTESC
REVELIOANELE
TINEREr- 7

La Casa de cuit lin raionul
„Gheorghe Ghe București

întreaga activitate a Gas sei de cultură a
cultură a tineretului din r. raionul Gh.
Gh. Gheorghiu Dej care e va sărbători
desfășurat în aceste zile 1 vel ionul. Aici va
închinată aniversării proch ilul tineretului
Republicii Populare Romîr e tineri fruntași
pregătirii revelionului tin învățătură vor
lui. 'iou.

în fiecare zi tinerii din 
prinderile și instituțiile răii 
au participat la numer 
manifestații cultural artistice.

A avut astfel loc o ședință 
festivă organizată cu pionierii și 
școlarii din raion cărora li s a 
vorbit despre semnificația isto
rică a zilei de 30 Decembrie. Șe
dința a fost urmată de un specta
col artistic dat de corul ele copii, 
format din 120 de pionieri și șco
lari.

O seară literară a fost de ase
menea închinată Republicii. La 
această seară literară criticul li
terar Savin Bratu a citit despre 
scrierile anti dinastice, 
tineri utemiști actori 
trul „C. Nottara“ au 
auri din scrierile lui 
niuc, M. Banuș.

S-a prezentat de 
„Medalionul muzical“ care a a- 
rut ca subiect „Compozitorii no
ștri cîntă Republica“. Li a a pre
zentat tinerilor poemul simfonic 
„Prăbușirea Doftanei", Simfonia 
Republicii și altele.

iar doi 
de la tea- 
citit vet- 

Mihail Be-

asemenea

'oazată cu ghir- 
uupioane, arici 
tă, figurine co- 

luminată. Pe 
! peisaj de iar- 
cursul «rches- 

ațiile artistice din 
brad de 8

11. 
aceri-, 
nă, îș* 
trele și 
raion. Impunătorul 
metri, împodobit cu becuri mul
ticolore, nuci argintate, jucării, 
pachete surpriză pentru utemiștii 
și tinerii fruntași în producție, 
va domina sala.

La ora 21 semnalul dat de cei 
6 trîmbițași va anunța deschide
rea carnavalului. Un grup de ti
neri în costume de epocă va 
primi oaspeții.

Programul artistic prevede 
multe surprize ca : focuri de 
artificii, momente vesele, jocuri 
distractive, printre care pescuitul 
sticlei de bere, sfoara cu surprize, 
ștafeta popicelor și altele.

Un grup de utemiști în 
moașe costume naționale vor 
interpreta tradiționalul plugușor 
care este legat de viața și activi
tatea tinerilor din raion.

D. DAN

La Murgeni
Murgeni — o comună ca mul

te altele din Moldova. In comu
nă se află G.A.S., G.AC. Co
muna este în întregime colecti
vizată. In centru există o casă 
raională de cultură, peste drum 
școala medie și în vecinătatea 
acesteia stadionul tineretului. 
După cum se vede, un peisaj cu 
totul nou, socialist.

In toate aceste realizări stă 
înscrisă și contribuția tineretu
lui. Numai anul acesta utemiștii 
și utemistele din Murgeni au 
efectuat la diferite 
peste 15.000 ore muncă 
tara realizîtid economii 
loare de peste 30.000 lei. 
țul este rodnic. Și dacă 
împreună au muncit 
rea acestor construcții 
Ies roadele activității 
împreună își petrec 
odihnă. Ei 
treacă împreună 
Avind experiența anului trecut, 
tinerii din connrna. Murgeni vor 
organiza și de astă dită în
seara Anului Nou. revelionul ti
neretului la ca sa raională de '
cultură. Trei din cei mai talen- 
tați tineri au ccîiupus textul unui 
piugușor și un - program pentru 
întreaga seară de Anul Nou. 
S-au pregătit 2> tractoare fru
mos împodobite» de asemenea 
un plug cu boi,. Și cei mici vor 
avea în noaptea revelionului 
plugușorul pioniier'lor și școlari
lor. L

La ora 23 programul de la 
revelionul tineretului va fi trans
mis de stația de radiofieare in 
întreaga comună. 'Ținerii vor în
cheia seara Anului Nou la Mur
geni cu un frumos carnaval.

Sărbătorind un an de fru
moase izbînzi, de ifealizări în 
munca de educație Comunistă și 
in activitatea obșieiaseă tinerii 
din această comună ’sînt hotărîți

construcții 
volun- 
în V .. 
Bilan- 
tinerii 
ridica- 
au eu- 

tot

la
Și
lor, 

clipele de 
au iiotărît să-și pe- 

și revelionul.

fru-

ca în noul an care vine să luptfe 
pentru a și aduce o contribuție 
mai însemnată la Înfăptuirea 
sarcinilor reieșite din planul de 
stat pe 1960.

cut din decembrie 
publica Populară 
avut loc adinei transformări 
voluționare în economia și viața 
politică, în formele de organi
zare socială, în cultură și ideo
logie. Poporul romin, sub con
ducerea partidului, a transfor
mat Rominia într-o țară cu o 
puternică industrie socialistă, cu 
o agricultură în plină dezvoltare 
pe calea socialismului și cu o 
cultură înfloritoare.

Succesele istorice obținute în 
economie, cultură, viață de stat, 
demonstrează că regimul de de
mocrație populară este un regim 
care își soarbe puterea din lupta 
și munca plină de avînt a ma
selor, din elanul nesecat cu care 
lucrează oamenii muncii pentru 
construirea veții noi.

Oamenii muncii din țara 
noastră — a spus în încheiere 
prof. univ. M. Ghelmegeanu — 
întîmpină ziua de 30 Decembrie, 
ziua proclamării republicii, cu 
hotărîrea de a merge înainte pe 
drumul socialismului, muncind 
cu entuziasm pentru 
întărire a puterii populare 
înflorirea scumpei noastre 
trii. *

1947. in 
Rom în ă

Re
au 
re-

continua
Ș> 

pa-

★
Miereuri diipă-amiază, în 
’“tol.Ui Centrale

, i aula
Bibliotecii Centrale Universi- 
tare din București, acad. Victor 
Eftimiu a ținut conferința inti
tulată : „De la monarhie la Re- 
publică".

Se împlinesc 12 ani de cînd 
sub presiunea maselor populare 
conduse de Partidul Comunist 
Roinîn — a spus vorbitorul — 
ultimul rege al Romînici a tre- 
■'bii't să abdice. Urmare firească 

.. .a.: victoriei insurecției armate de 
la. 23 August, ziua de 30 Decem
brie 1947 a însemnat un moment 
crucial, o cotitură fundamentală 
în istoria poporului . romin. Pro
clamarea Republicii a pus capăt 
unui regim anacronic — mo
narhia.

După ce a arătat rolul nefast 
jucat de monarhie în viața po
porului romin și a subliniat lup
ta îndelungată dusă . de masele 
populare, in frunte cu clasa 
muncitoare, împotriva celui mai 
mare exploatator — regele și a 
tuturor complicilor săi, vorbito-

rul a relevat faptul cț la acea
stă luptă s-au alăturat numeroși 
intelectuali progresiști, scriitori 
și gazetari ca Vlahuța Mace- 
donski. N. D. Cocea, Ajxandru 
Beldinian, Constantin 
George Ranetti șj alții.

Acad. Victor Eftimiu 
pat în continuare de 
mările adinei petrecute 
noastră în ani.' de după d’ibe. 
rare. El a trecut în revistă -ea- 
lizările importante obținute de 
poporul nostru, condus de panid 
pe drumul făuririi unei societăți 
noi, socialiste.

Cei

Miile,

s- ocu- 
traisfor- 
în țara

In seara zilei de 30 decemie 
în sala Teatrului di Operă șiș. 
let al R.P. Romîne a avut c 
un spectacol festiv prezentatn 
cinstea celei de-a Xll-a anii, 
sări a proclamării Republf 
Populare Romîne.

La spectacol au luat parte 
varășii: Gheorghe Gheorghi 
Dej, Chivu Stoica, Gheorg- 
Apostol, Emil Bodnăraș, Pei 
Borilă , 
Alexandru 
Mori-
r-

Nicolae Ceaușesc 
Draghici, Alexand 
Coi'-.'tintin Pîrviil

1’1'jJ’lll

ce locuiesc în Ca
pitala Republicii — a spus 
printre altele vorbitorul — văd 
răsărind în jurul tor edificii 
peste edificii, zone de verdeață, 
artere de circulație — care cresc 
sub privirile și controlul lor co
tidian, „văzînd cu ochii", cum 
se spune. Dar ochii se obișnuiesc 
și surpriza nu mai e atit de 
mare, la București. In schimb, 
dacă ai picat, după o vreme 
într un oraș din restul țării, sur
prinderea e bruscă, spiritul e cu
cerit dintr-o dată de progresul 
realizat în aceste centre, unde 
viața palpită într un ritm accele- 
rat, cuceritor.

O fabrică aici, o uzină dincolo, 
instituții de învățămînt; teatre, 
băl, cinematografe, săli de con
certe, ho'tehiri, grădinițe de copii, 
cămine culturale, librării, restau
rante cresc ca în poveste.

Dispensare în sate, sanatorii 
în munți, spitale irr așezări ur
bane, primesc bolnavi, îi tă- 
măduiesc, îi trimit vindecați fa
miliei și muncii tor.

Prin avintul culturii, al știin
ței, al artelor — a spus vorbi
torul — se construiește astăzi și 
un suflet socialist.

Schimbările fundamentale care 
s-au produs în viața poporului 
nostru — a spus în încheiere 
acad. Victor Eftimiu —.se dato- 
resc în primul rind politicii în
țelepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn, care conduce poporul pe 
drumul construirii unei vieți fe
ricite, socialiste.

(Agerpres)

raportează
(Urmare din pag. I-a)

nificate, cu 3 Ia sută, la Combinatul siderurgic Hunedoara și 
cu 2 la sută la celelalte unități din oraș.

Angajamentele acestea le considerăm reale, mobilizatoare șl 
dorim ca prin aceasta să aducem o contribuție în plus la înfăp
tuirea mărețului program trasat de partid și guvern pentru 
dezvoltarea economiei noastre naționale, pentru îmbunătățirea 
permanenta a nivelului nostru de trai, pentru construirea 
socialismului.

Asigurăm C.C. al P.M.R. că organizația orășenească de 
partid Hunedoara își va consacra toată forța și capacitatea 
sa luptei pentru înfăptuirea întocmai a hotăririlor partidului 
și va strînge și mai mult rîndurile sale în jurul Comitetului 
Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej".

IN BULGARIA 7 F
Către, 

SRAFKAMMER

Tineretul și studenții din k 
cu indignare despre procesul 
Hillmann și Walter Fischer |

Leonte Rău 
Leontin Să

>n Gheirp 
aș, VIai 

isim, h

nizav. 
fruntași 
pitalei, oameni .. 
tură, activiști de partid și 
ganizațiilor oamenilor m 
ziariști romîni și corespor 
ai presei străine.

Au fost de față șefi ai r 
nilor taXomatice acreditați 
București șf alți membri ai 
pului diplomatic.

A fost intonat-,Imnul de 
al Republicii Populat^ Rpr 
À Programul spectacolului 
deschis cu fragmentele „ 
vița" și „Slavă partidului“ t 
oratoriul „Pe lespedea tfîoilr 
de Sergiit Sarchizov, în c 
sînt evocate momente emo1 
nante din lupta eroilor cl 
noastre muncitoare concise 
partid.

Au interpretat corul și 
tra simfonică a R^j’Huz « 
și Televiziunii R Sl.j con
ducerea dirijoruWjjjf Cctota.

Corul și orehesï Ansamblu
lui de Cintece și ț,suri .•Cin- 
cîrlia", dirijat de Ho lig, 
a interpretat „Cama, ’attiei" 
de Viorel Doboș, „Ctu: vase 
de brigadă“ de Lanrițiu Pr 
feta, „Patrie liberă" i Gh. F 
za van.

Programul a cuprfe de as 
menea și alte lucraițale cmr. 
pozitorilor noștri saupies» di 
repertoriul clasic car ai 
executate de pianiștii V 
Gheorghiu, de artiști . Tc 
de Operă și Balet ș Tt. „ .1.

icu
IU

u.

de Stat de Operetț: 
Lucaciu. Sili Popesci 
cian, Dan lordăchlt 
Cincu, lulia Biiciuceîu 
Știrbei, David Ohaiir 
mațiile Ansamblului 
și Dansuri al M' 
țelor Armate st’’ 
rijorului Dinu 
pretat în î- 
lui festiv 
tre cari- 
Pop.o’ 
por 
f

-/crp

uRiCHTES
— Kaiserstrasse 34 
R. F. G.

Populară Rornînă au aflat 
lui Klaus Steffen, Ginter

SOFIA 30 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

B.T.A. du inițiativa unor orga
nizații deooeratice și a unor 
fruntași ai vi,ții publice și cul
turale, în Bulga-ja a fost în
ființat Comitetul pentru înțele
gere și Colaborare în Balcani. 
Comitetul va contribui folo
sirea posibilităților de tra»sfor- 
mare a Balcanilor într-o zo»ă 
a păcii, ceea ce are o mare în
semnătate pentru toate țările și 
popoarele balcanice.

In cadrul ședinței de consti
tuire a fost aleasă conducerea 
Comitetului. Acad. Sava Ga- 
novski a fost ales președinte 
Comiteîului.

4t lui Klauș Steffen, Ginter 
. - r activitatea depusă de <l în

vederea participării tineretului din Republica Federală Germană 
la cel de al IV-lea și cel de-al V-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru pace și prietenie.

Acest act ne-a revoltat cu atit mai mult cu cît tineretul nos. 
tru ca și tineretul cinstit din lumea întreagă cunoaște caracte
rul larg de prietenie și colaborare în lupta pentru pace pe car! 
l-a avut Festivalul de la București, ca dealtfel șj celelalte festi
valuri, dorința care i-a animat pe cei care au participat și robi 
Festivalului pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru înlt- 
rirei legăturilor de prietenie și intensificarea eforturilor tine
retului lumii în lupta pentru pace și un viitor fericit.

Milioanele de tineri și studenți din țara noastră sint profund 
revoltați de intentarea acestui proces ilegal și samavolnic Iu 
Klaus Steffen. Gunter Hillmann și Walter Fischer pentru si 
gura vină de a-și fi adus contribuția la lupta generală penir 
apărarea păcii, cer încetarea imediată a procesului și își exprim 

cu
în

solidaritatea 
se pronunță 
popoare.

București 30

er Încetarea imediată a procesului și își exprim 
patrioțij din Republica Federală Germană ca; 

favoarea ideii păcii, prieteniei și înțelegerii înto

decembrie 1959

C.C. AL U.T.M. 
CONSILIUL U.A.S.R.

4

Mesajul de Anul Nou 
al Secretariatului F« M. K D*

BUDAPESTA 30 (Agerpres). - 
Sec-etariatul Federației Mon
diala a Tineretului Democrat a 
publfcat ui. mesaj de Anul 
Nou adresat tinfc..»11|uj țjin în
treaga lume. In mesaj «, SUb. 
linicvă succesele obținute a. 
tine! in anul 1959 și se adre
sară un apel către tinerii d» 
pretutindeni să se unească in 
cursul anului viitor în lupta 
pentru pace, coexistența paș
nică a celor două sisteme mon
diale, pentru dezarmarea gene
rală și totală, împotriva colo
nialismului și in lupta pentru 
fericirea popoarelor.

In mesaj se arată că tinere-

CONSTANTIN LUCA 
corespondent voluntar

tul, impreună cu întreaga ome
nire așteaptă cu ardea e confe
rința la nivel inalt care poate 
să contribuie la lichidarea 
războiului rece. F.M.T.D. chea
mă tinerii să salute conferința 
la nivel inalt și să4upte pentru 
succesill acesteia.

»Sarcina tineretului la începu
tul unul nou deceniu - sublinia
ză rnesaiul să facă totul
pentru hetodarea Dericolului 
atomic și războaielor c-Uniale, 
să lupte pentru lichidarea co
lonialismului, pentru ca viața să 
devină mai plăcută și mai îm
belșugată".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

înțelagere definitivă realizată 
asupra datei și locului convocăriiV

Moș Gerilă ascultă acum o poezie pentru el. Aspect de la 
ser'area pomului de iarnă a S'atului Popular al regiunii 

București.
Foto: N. SCARLET

MOSCOVA 30 (Agerpres). - 
TASS : La 30 decembrie, Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a inminat am
basadorilor S.U.A., Marii Brita 
nii și Franței scrisorile adresate 
de N. S. Hrușciov președintelui 
S.U.A., D. Eisenhower, primului 
ministru al Marii Britanii, 
Macmilan, și președintelui Fran
ței, De Gaulle.

In aceste scrisori se comunică 
că guvernul sovietic a acceptat

conferinței la niconvocarea 
inalt a celor patru puteri la 
mai 1960 la Paris.

In prezent, se poate relevac 
satisfacție, se arată in scrisoiil 
adresate de N. S. Hrușciov, c 
în urma consultărilor recipric» 
dintre guvernele celor patru ;u 
teri s-a ajuns la o înțelegere de
finitivă asupra datei ți loc' 
convocării conferinței la r 
inalt.
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