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MIHAI CARANFIL

în Cosmos 
aniversare a 
crearea Parti- : 
din Romtnla 

C.C. al P.M.R.

de-al 2.000-lea 
O instalație mo- \

Nu
împreună

cocsului a intrat 
în funcțiune la Hunedoa
ra". Toate acestea a tre
buit să le aflăm într-o sin-

PRIMĂVARA

4

Tiberiu Utan

Doi!

și urarea :

patria

An drag, an vin ce 
Nemuritor rănii in

Din bobul pus. fă să răsară-o- mie 
de spice (-n holde și-n prietenie).

(Mal blne-aț rice, poate, „Plugușoare*, — 
cam șapte-obișnuiese de-acum să are.

Tot ce-țl dorim. An Nou, să-ți împlinești! 
Ca Făt-Frumos — cit șapte Ani, să crești!

In pace pruncii lumii să se Joace ! 
Desfacă-și Țara florile în Pace!

Nou, An Nou și Fericit 
îți urăm : Bine-ai venit!

Uite-țl îmbiu din vinul rubiniu 
al Plugușorului care ți-1 scriu.

mîine pled, 
veci de veci

Poeții-cheamă-i insă pe pămînt 
să-ți fie de-ajutor, prin cint.

Din cînd în cînd adu-mi și mie 
un strop de radium-poexie—

tu An al zborului spre stea, 
ducem cu noi incandescența ta.

Din plugul vechi să lași doar „PlugușoruT 
și, înfrățit în urma lui ogorul).

Urmare dind urării mele 
Cosmonautul trei du-1 pînă-n stele!

în afară de însuși 
care să fi însemnat

Alexandru Codescu
Erou al Muncii Socialisto

luminoase
Ani ca 

cum

valoarea fiecărei 
i-a trecut prin mîini.'

An Nou, An Nou ce vii spre noi. 
Al Erei cosmice An

Organ Central al Uniunii Tineretului
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cum cînd încă un 
an s-a scurs și noi 
aproape că n-am 
știut cînd, nu vă 
grăbiți să mergeți 
la oglindă înainte 
puțin înapoi sprede a privi _ .

ce. a răsărit în urma pașilor 
străbătuți. Ceea ce vom vedea 
că a dăruit țării munca 
încordată a milioane de con
structori ai socialismului, în
făptuind grandiosul program 
stabilit de partid, va fi un pu
ternic tonic sufletesc izvorît 
din cunoașterea faptului că 
timpul care trece ne apropie 
de țelul comunismului. Iar 
gestul involuntar al cercetării 
chipului în oglindă își pierde 
cu totul importanța. Tre
cerea timpului șterge mereu 
cîte o cută săpată în trupul 
țării de vremurile trecute, iar 
chipul întregii țări întinerește, 
încărcată de evenimente mari 
și mici; toate dezvăluind pe 
măsura lor grandoarea pro
cesului; de construcție socialis
tă, cele 365 de zile ale anului l 
ce a trecut ne-au lăsat în
scrisă în memorie sclipirea 
lor de foc. Poate că nu fie
care dintre noi și-a însemnat 
prin ceva 
zile ce
Și mai ales nu cred că există 
cineva 
timpul, 
tot ce s-a petrecut măreț și 
creator în fiecare zi din via
ța patriei pe toată întinderea 
ei și în toate manifestările 
vieții noastre.

Există totuși un cronicar 
sumar al acestor evenimente 
și acela este cuvîntul tipărit

și ^difuzat zilnic în sute de mii 
de exemplare.

Tu, cititorule, al cunoscut la 
timp cronica a ceea ce s-a 
petrecut mai important pe 
parcursul fiecărei zile, 
vrei să răsfoim 
ziarele pe care tu, cititorule, 

pus de _o parte, unul 
vom 

un 
adus nou 
viața oa- 
celor 365

le-ai 
peste altul ? Poate că 
reuși măcar să schițăm 
tablou a ceea ce a 
în viața patriei, în 
menilor ei, trecerea 
de zile.

După Anul Nou, 
zi, ai’ fost anunțat de pe prima 
pagină că anul 1961 a început 

. din prima clipă cu noi succe
se. „în primele ore ale anului, 
cu 5 la sută mai mult oțel"— 
așa anunța un titlu. Așa a 
început anul, cu succese pe 
toate fronturile de muncă ale 
desăvîrșirii socialismului și 
aceasta a fost desfășurarea 
lui pînă la sfîrșit.

7 Ianuarie. O zi luată la în- 
, tîmplare. Iată ce am aflat în 

ziua aceea: A fost dată în 
exploatare linia de înaltă ten
siune de 110 kilovați Chiș- 
cani-Medgidia. La Întreprin
derea de produse finite din 
lemn de la Pipera a intrat par
țial în funcțiune Fabrica de 
mobilă. La Uzinele t,Tudor 
Vladimirescu" a început mon
tarea celui 
autobus.
demă de transport și ciu- 
ruire a

gură zL pentru că în zilei p 
următoare alte evenimente își 
așteptau dreptul la publicita
te. Bunăoară, trebuia să aflăm 
că în regiunea Ploiești intra
seră în folosință în ultimul 
timp peste 300 de construcții 
edilitare noi (școli, cămine 
culturale, dispensare, maga
zine universale), că au fost 
inaugurate noi gospodării co
lective, că va începe construc
ția primelor linii de 220 kilo- 
volți din țara noastră, între 
Hidrocentrala „V. I. Lenin“- 
Bicaz, termocentrala „Steaua 
Roșie* de la Sîngiorgiu de Pă
dure și viitoarea termocen
trală de la Luduș etc etc

Succese ! Evenimente pe cît 
de obișnuite pentru cititor, pe 
atît de importante. Și în fie
care zi altele. Unite între ele, 
evenimentele acestea înfăți
șează cum anume se înalță 
marele edificiu al socialismu
lui. Nici vorbă, n-o să le pu
tem aminti • pe fiecare. Să ne 
propunem trecerea în revistă 
în ordine cronologică, doar a 
cîtorva dintre ele. De pildă :

• Alegerile de la 5 martie
• Primul om
• Glorioasa

40 de ani de la
dtriui Comunist

Plenara
31 iunie—1 iulis 
Secerișul
HotMrea C.C. al P.IțLR. 
Consiliului d« Miniștri cu

din

ft a . . r
privire la sporirea salariilor

• Colectivizarea regiunii 
București

• Deschiderea anului școlar
• Consfătuirea pe țară a co

lectiviștilor
• Îndeplinirea cu 12 zile 

mai devreme a planului in
dustriei globale pe 1961

Pe fiecare din aceste eveni
mente e greu să-1 limitezi în 
timp. Totuși ele s-au petrecut 
— unele în cîteva ore, altele 
în cîteva zile. Dar aria desfă
șurării lor în viața oamenilor

(Continuare în pag. a 4-a)
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rama dintre calendare 
te-ntîmpinăm cu Pîine șl cu— Soare !

Fii însorit — oaspe din prag — 
ca purpuriul din steagul drag

Urămu-ți: Bine ai venit 
An Nou. An Nou și Fericit!

Proletari rdin toate țările, uniți-vă!

Muncitor
Sîmbătă 30 decembrie 1961

DIN MIJLOCUL

epublica intră în al 
cinsprezecelea an 
de viață. Pentru 
clepsidra eternității 
timpul e, fără în
doială, scurt Jude

cată însă la dimensiunea faptelor, 
vremea capătă nimbul Istoriei. 
Am Înaintea ochilor notele de 
drum ale unul călător francez, ră
tăcit pe meleagurile noastre în 
anul 1922. „Viața muncitorilor — 
se observă cu justețe atunci — e 
un infern medieval. O umanitate 
dezolată trudește în condiții de 
galeră, în ateliere mizere, în har
dughii dărăpănate cu geamuri 
sparte, pentru o leafă insultătoa
re, de mizerie, în condiții higenice 
infernale. Femeile și copiii se „bucu
ră* de același regim inimaginabil, 
de foame și de dispreț pentru con
diția umană*. Aceasta era realita
tea, văzută la oraș de ochiul to
tuși grăbit al unul reporter.

A mai existat însă și altă reali
tate. A satelor. Am înaintea mea 
descrierea unul alt călător, de ase
menea străin, poposit pentru cîteva 
zile într-un sat din lunca Dunării, 
în anul 1937. „Ceea ce mi-aș fi 
putut închipui pe baza informațiilor 
prealabile — conșemnează obser
vatorul în notele sale de drum — 
e cu mult depășit de ceea ce se ofe
ră retinei noastre surprinse: satul 
e o aglomerare de adăposturi dem
ne de epoca lacustră. Cocioabele 
— dacă le pot numi astfel — adă
postesc o umanitate la pragul cel 
mai scăzut al subaiimentației. Avi
taminozele și malaria fac ravagii 
cumplite. La dispensarul comunei 
ne intimpiaă un medic exasperat: 
n-are nici un praf de chinină. Oa
menii uu-și pot da copiii la școală

— Firul trebuie răsucit cît mai corect spune tînăra Ilinca Florea, tovarășelor 
muncă din noua hală de iilatură de la F-R.B.

de vacanță

A sosit vacanța
de iarnă. Ele
vii și-au fău

rit încă cu 
timp înainte zeci 
de proiecte 
tru a-șl petrece în 
mod cît mal plăcut 
și această vacan
ță. La Suceava, Bo
toșani, Rădăuți, la 
Cîmpulung, comite
tele raionale U-T.M, 
împreună cu sec
țiile învățămînt și 
cultură ale sfaturi
lor populare raio-

mult

pen-

nale au luat din 
timp măsuri efi
ciente pentru a da 
posibilitate elevilor 
să-șl petreacă va
canța cît mai plă
cut și educativ. 
Astfel, în dimineața 
zilei de 24 decem
brie ax. în școlile 
medii din regiunea 
Suceava și-au des
chis porțile nume
roase cluburi spe
cial amenajate.

Alături do audi
țiile colective de 
radio, jocul de șah, 
table și altele, zeci 
de elevi au progra
mat pentru zilele 
vacanței de iarnă 
diferite excursii 
pentru cunoașterea 
frumuseților raionu
lui, ale regiunii 
noastre și a. altor 
locuri pitorești din 
țară.

SONNTAG SIGI
funcționar

S-a încheiat un an plin de 
mari victorii pe frontul con
strucției socialiste în 
noastră.

In pragul lui 1962, 
dintre noi e dator să 
nească dacă în anul 
trecut a dăruit tot ce 
măreței lupte pentru făurirea 
unei vieți noi. Mi-amintesc 
de neuitatul erou al tineretu
lui comunist, Pavel Korcea- 
ghin, care spunea că viața e 
scumpă pentru că n-o trăiești 
decît o,singură dată. De aceea 
ea trebuie trăită astfel, încît 
să ai satisfacția dăruirii celor 
mai bune forțe ale tale luptei 
pentru fericirea poporului, 
luptei pentru socialism.

Tineretul patriei noastre, 
crescut și educat de partid, în
vață necontenit și cu perseve
rență pentru a-și însuși mai 
multe cunoștințe, pentru a ști 
să muncească mai bine, mai 
spornic, fiind conștient că

munca a devenit o chestiune 
de onoare.

Acum, în prag de An Nou, 
vă urez, dragi tineri din în
treaga țară, să fiți mereu la 
înălțimea mărețelor sarcini 
trasate de partid pentru dt- 
săvîrșirea construcției socia
liste în patria noastră. ,

elanul vostru tineresc luptei 
pe care o duce întregul nos
tru popor, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în pa
tria noastră, pentru apărarea 
păcii.

La mulți ani fericiți!

fiecare 
cumpă- 
care a 

putea,
I Acad.
I. G. Murgulescu
Ministrul Invățămîntului 

și Culturii

Cu prilejul Anului Nou, vă 
transmit, dragi elevi, studenți 
și tineri studioși din uzine, 
fabrici și de pe ogoare, cele 
mai călduroase urări de să
nătate, fericire, bucurie și de
plin succes la învățătură.

Vă urez ca în noul an să 
obțineți rezultate cît mai 
bune la studiu, temeinice Cu
noștințe științifice, politice și 
culturale.

Dăruiți-vă forța, pasiunea și

lolanda Balaș
maestră emerită 

a sportului

In pragul noului an, mă a- 
dresez cu drag sutelor de mii 
de tineri și tinere care au 
inundat stadioanele cu elanul 
șj voioșia lor.

Anul 1961 a însemnat pen
tru mișcarea sportivă din pa
tria noastră un an bogat 
succese, în victorii de 
giu internațional, în 
duri și performanțe de 
re mondială. Pentru 
anul care începe să 
continua șirul succeselor, 
să obținem victorii și

mari, pășiți dragi prieteni, cu 
însuflețire pe porțile stadioa
nelor, călindu-vă trupurile, 
însușindu-vă tot mai mult 
măiestria sportivă.

La orașe și sate, la dispo
ziția tineretului se află mii și 
mii de baze sportive. Porțile 
lor vă sînt larg deschise. Fo
losiți din plin aceste condiții, 
practicînd sportul, devenind 
tineri nu numai cu o minte 
sănătoasă, ci și cu trup călit.

Vă adresez din toată inima 
un călduros salut. Laolaltă — 
maeștri emeriți și sportivi în
cepători — să facem ca prin 
strădaniile și entuziasmul nos
tru să crească mereu presti
giul patriei iubite.

Succes și la mulți ani!

Viorel Uibaru
în 

presti- 
recor- 
valoa- 
ca în 
putem 

și 
mai

Erou al Muncii Socialiste

Minunați sînt anii noștri! 
Bogați in înfăptuiri de seamă 
ale poporului care suie, con
dus de mina sigură a partidu-

din pricina mizeriei șl a unei sără
cii care depășește limitele oricărei 
imaginații. Noaptea, un întuneric de 
cavernă ne învăluie din toate păr
țile. O singură lumină, la conac. Ne 
îndreptăm într-acolo lătrati de cîini. 
Cei mai înfometați clini'. Și des
crierea continuă în acelaș stil, pic- 
tînd cu fidelitate o realitate sum
bră, de o atroce tristețe.

Dar cu acest tablou, fresca nu e 
complectă. Recitesc impresiile unui 
eseist în trecere prin tara noastră 
cu cîteva luni înaintea izbucnirii 
celui de-al II-lea război mondial : 
„Intelectualii romîni ? Cu excepția 
unei infime minorități intelectualita
tea romînă echivalează cu o castă 
subalternă, disprețuită și exaspera
tă de spectrul mizeriei'.

Și citatele ar putea fi continua
te, în acelaș ton și în acelaș spi
rit fiindcă realitatea era una și ne- 
desmințită: a unui popor exploa
tat, umilit, ținut în întuneric de o 
caracatiță monarhică, sinqeroasă și 
veșnic nesătulă, servită cu slugăr
nicie de-o camarilă rapace, politi
cianistă, decăzută și versatilă, tică
loșită pînă în măduvă, prădalnică, 
acceptind toate compromisurile și 
toate vînzările. Optzeci de ani a 
stăpînit tara dinastia 
nilor sub patru regi și 
nie a fost însemnată 
tîlhăriei și al crimei.

Carol I a jefuit și a 
însîngerînd drumurile
trupurile celor 11.000 de țărani. Fer
dinand a Jefuit și a ucis mișelește 
în Piața Teatrului. Carol al II-lea a 
jefuit și a ucis la Grivița. Mihai, 
ultima degenerată odraslă a acestei 
blestemate dinastii, a jefuit și a 
ucis în Piața Palatului. O istorie 
sumbră de chinuri nesiîrșite, de 

cumplite suferinți îndurate, o 
istorie a jafului și a exploa
tării, dar și a unor lupte 
mărețe pentru cauza libertă
ții, a progresului și a demni
tății umane. Fiindcă în tot 
acest timp, prin cei mai buni 
fii ai săi, poporul a dus o bă
tălie aprigă, de o neasemuită 
măreție, pentru triumful drep
turilor sale, pentru viitorul 
său, în care a crezut cu un 
neclintit devotament.

Visul lui Nicolae Bălcescu : 
„O, poporul meu, va veni 
ziua majoratului tău politic", 
s-a împlinit, și. eliberat, prin 
lupta comuniștilor. Năzuința 
vizionarului mort la Palermo : 
„Văd prin timpi înălțîndu-se 
o Republică a dreptății" a 
devenit o fermecătoare reali
tate.

Au trecut de la acea zi de 
30 Decembrie 1947, dată 
venită simbol și cap de 
rie, doar 14 ani.

I-aș voi, reveniți la 
pe reporterii trecuți 
nioară în goană pe 
uneori în fuga unor somp-

(Continuare în pag. a 4-a)

Siegmarinqe- 
iiecaie dom- 
cu stigmatul

ucis în 1907, 
satelor cu

lui, spre culmile 
ale socialismului, 
ăștia — să tot trăiești, 
spune

„La mulți ani cu bucurie, 
Ani ca ăsta să tot fie.
Alții, mai frumoși să vie !“
Și-or să vie ! Sîntem înar

mați cu cuvintul partidului, 
avem sprijinul lui — întruchi
pat în zecile de mii de trac
toare și mașini, în specialiștii 
pregătiți de stat pentru agri
cultura noastră socialistă — 
avem munca noastră harnică, 
pe care o dăruim fără preget, 
că doar pentru noi muncim j

Ce urări mi-ar rămîne 
fac pentru tinerii de pe 
goare ?

Să învețe cu temei și 
pună în aplicare politica 
partidului, să fie primii în 
munca pentru înflorirea gos
podăriilor colective, pentru 
creșterea producției agricole.

1962 să însemne un nou pas 
important pe calea spre 
terminarea colectivizării agri
culturii noastre, pe calea creș
terii neîncetate a producției 
agricole.

să
o-

sa

de- 
Isto-

noi, 
odi- 
aici,

Cu prilejul 
Anului Nou,

„Scînteia 
tineretului"

urează 
cititorilor, 

corespondenți
lor voluntari 

și tuturor 
colaboratorilor 
săi noi succese

in opera 
de desăvirsire 
a construcției 
socialiste in 

patria noastră, 
fericire 

și sănătate.

La mult? ani 
tovarăși >



I

Aho, aho, copii și frați, 
Feți-frumoși de la 

Carp ați, 
De la Dunăre șl Mare, 
De pe plaiul nins cu soare, 
Ce de-un an întreg minați, 
Stați puțin și m-asculiațl 1 
Domoliți o clipă mersul 
Sâ putem alege viersul. 
Mîndru viers — rază de stect, 
Cum nu are nimenea, 
Șl sâ-ncepem a ura. 
Domoliți o clipă zorul, 
Să ne-alegem piugușorul, 
Piugușorul de argint 
Ca șl visul scîntelnd j 
Piugușorul de oțel. 
Că no! tari sîntem ca el. 
Tari șl mulți șl bucuroși, 
Cum n-am fost din moși 

strămoși. 
Harnici ca niște albine, 
Că așa ne șade bine 1 
Iar acum pe-aceeașl strună, 
Hal să spunem Împreună: 
Lume bună I
Vreme bună 1
La mulți ani cu bucurie 1 
La oraș și la cîmpie. 
Ani ca ăsta să tot lie. 
Alții, mai frumoși sâ vie I 
Minați măi,
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi 1

Că în anul ce-a trecut 
Izbînzi multe, am avut I 
Cuvîîstul partidului 
A dat aripi visului, 
Eratelor le-a dat putere 
Să ne poarte după vrere, 
Mîndri, spre lumina lui, 
A socialismului, 
Peniru care azi muncim, 
Măre, să-1 desăvîrșim 1 
Să-i urcăm treaptă cu treaptă, 
Nălțînd faptă peste faptă.
Că el soaro-i pentru noi — 
Milioane de eroi
Care făurim belșugul 
Și cu strungul și cu plugul. 
El ne-aduce, zi de zi. 
Fericire, bucurii, 
De la anii tinereții. 
Pin’ Ia barba-albă-a vieții 1 
Tinerețea noastră, iată, 
E ferice și bogată 
Cum nicicînd n-a fost, 

nicicînd, 
pe-acest 

pămînt.
Pa-cscest plai,

Zări senine,
Și mai pline,
Fapte și mai îndrăznețe 
Ne așteaptă, tinerețe l 
Că pe drumul ce străluce 
Azi, partidul ne conduce. 
Zicem
Noi îți
Pentru
Pentru
Pentru
Mulțumim, partid iubit 1 
Viața-ntreagă vom urma 
Drumul tău, lumina ta l 
Te urmăm cu-ntreg poporul, 
Că no.apropi! viitorul, 
Luminat,
Străluminat,
Cum prin vremuri l-au visat, 
Cei mulți — la oraș și sat I 
Minați măi,
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi!

toți cu glas fierbinte: 
mulțumim, părinte, 
cele ce ne-ai dat, 
visul avîntat, 
traiul fericit,

bigul nostru-1 cam grăbit. 
Din oțel bun întocmit. 
Și cu aripi la motor, 

(Că se numește tractor). 
Dar ia stați, voinici și frați 1 
Prima dată cui urați ? 
Dintre cei care-nflcresa 
Plaiul nostru rominesc, 
Cui îi dăm mai înainte, 
Urarea noastră fierbinte ? 
Zice unu! năzdrăvan. 
Un voinic de băietan t 
— Intri muncitorilor, 
Lor, biruitorilor I 
Urăm celor care-au dus 
Steagu-ntrecerilor sus, 
Și-au îndeplinit tot planul, 
Pînă să se-ncheie anul, 
Ei, la muncă cei mai sprinteni, 
Luară vremii înainte 1 
Pocniți măi, din bici mai tare, 
Și-nălțați mîndră urare, 
Celor care in uzine. 
La furnale, fabrici, mine, 
In anul care-a trecut 
Doar victorii au avut I 
Sunați măi, din clopoțel, 
Că ne-au dat mai mult oțel, 
Pocnete de bici răsune, 
C-au scos munte de cărbune, 
Ne-au dat și mașini mai bune, 
Cu-acești meșteri fauri buni 
Co fac astfel de minuni, 
Ne mîndrim. 
Le mulțumim, 
Și-alte izbînzi le dorim ! 
Minați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi 1

Minați, mâi, că țara are, 
Și.alțî constructori pentru care 
Am păstrat cîte-o urare.
Că la noi sub pașnic cer, 
Țara toaiă-i șantier 1 
La Galați, azi, bunăoară. 
De cu zori și pină-n seară, 
Măre, a-nceput să crească, 
Cetate muncitorească. 
Nu cetate ca oricare,
Ci încinsă ca un soare, 
Că-i cetate de oțel, 
Alta-n țară nu-i la fel! 
Mii de tone de metal. 
Vor țîșni val după val, 
Din înaltele.! furnale, 
Precum Dunărea Ia vale. 
Tone de oțel fierbinte. 
Să meargă țara-nainte ! 
Ziceți, mâi, cîte-o urare 
Și pentru aceia care 
Schelele le.au înălțat, 
Ziduri traipice-au durat 
Din ciocan și din mistrie 
Case pentru ani o mie. 
Să ne.aducă bucurie !
Case cu mai multe caturi,

Le privești, nu te mal scrtnri, 
Că-s frumoase la obraz. 
Cu flori roșii în pervaz, 
Aprinzind lămpașele, 
Innoind orașele 1 
Ia minați, 
Volnici flăcM, 
Hăl, hai 1

Da-nalnte de-a pleca. 
Pe la alții do-a uza. 
Mai avem de spus ceva. 
Do spus despre-aceia car* 
Nu-și respectă, frățioane, 
Planul de cooperare. 
Ăștia, am cam zice noi, 
Trag de grafic înapoi. 
Cum se-ntimplă? Iacă, 

simplu t 
încurcă lumea șl timpu'. 
Hotărăști cu ei o „dată"' 
La care să îți trimeată, 
„Rotița" planificată 
Și-o aștepți... Iar ei iți scriu. 
C-o să vină... mal tîrziu 1 
Și-ți mai fac o precizare: 
Să nu te superi prea tare, 
Dacă toata așteptată 
Sosește nițel... pătrată I 
Că, știți, e... nefinisată 1 
Păi, ia spune, frățioare. 
Asta e cooperare ?
Nu-i I Și d’aia zic In schimb, 
Dați Ia timp. 
Primiți la timp, 
Și-aveți griiă ca Ia anu’ 
Ritmic să vă faceți planul 
Datele sâ corespunda, 
Roata sa fie... rotundă, 
Că de-cceea este roată. 
Circulară, nu pătrată 1 
Minați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăl, hăil

floare-aleasă 
la masă i

belșugul — 
cu oamenii 
să-i dăm, 
sâ-i urâm

fierbinte

Piugușorul cu motor, 
Ce-1 mai zice șl tractox 
A pornit către chindie

Pe Ia sat, pe la cimpie. 
Unde holda minunată 
E înaltă și bogată,
Iar 
Stă 
Cui 
Cui 
Urarea noastră 
In aprinsele cuvinte ? 
Fe cine să bucurăm, 
Că gătesc belșug de pline, 
Pentru azi și pentru miine ? 
Urați măi, flăcăi in cor. 
Mecanizatorilor,
Ce mînînd după-a lor vrere 
Herghelii de cai putere. 
Așa cum partîdu.a zis, 
Porți de aur ne-au deschis. 
Porți de aur spre belșug, 
Cu minunea lor de plug, 
Plug cu brazde-adinci și bune 
De parcă sînt niște strune. 
Niște strune de vioara 
Ce zic a belșug prin țară 1 
Minați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăil

Ca mai avem de urat. 
La gospodării de stat, 
Celor ce bine-au muncit 
Și spre oraș mereu trimit 
Cereale — tone-mii. 
Lapte, fructe aurii, 
Și-alte.asemeni bogății I 
Urați-Ie, măi, și lor, 
La anu’ și mai mult spor, 
Rod bogat pentru popor I 
Cu urarea deopotrivă 
Hai acum și-n colectivă. 
Să le spunem „bun găsit" I 
Celor care și-au unit 
Vrerile, 
Puterile, 
înfrățind ogoarele, 
îngropind răzoarele, 
Asculiind de sictul lui, 
Dragului, partidului. 
De oriunde-ai să privești 
Regiunea București, 
Urmînd Dobrogea, surată, 
Toată-i colectivizată 1 
Pentru-această sărbăioaxe 
Se cuvine o urare. 
Pentru cei fruntași acum 
Pe al fericirii drum: 
Zi de zi să tot sporească 
Bogăția lor obștească I 
Doar de-aicea fiecare, 
Va avea cîștig mai mare 1 
Că fot așa au qindit 
Și tcți cei ce s.au rostit 
De curind, la sfatul lor, 
A! colectiviștilor. 
Sfat făcut prin grija lui. 
Prin grija partidului 1 
Cind priveai rotund prin sală, 
Te simțeai cuprins de fală 1 
Parcă vedeai o pădure. 
De voinici cu brctțe bune. 
Și cu multa înțelepciune, 
Chibzuind, 
Și socotind. 
In ce fel și chip ar scoate. 
Roade mai îmbelșugate I 
Oricine-i vedea așa, 
Sta în loc și-așa zicea; 
— Hei, cu-asemenea voinici, 
De prin țară, de pe-aici, 
Care ară-adinc ogorul, 
Ca la carte, cu tractorul. 
Plinii nu l-om duce dorul 
Nicăirea,
Niciodată, 
Că ei fac holda bogată I 
Ziceți măi, voinici flăcăi, 
Urări bune pentru-acel 
Ce pe ploaie și pe vînt, 
Au smuls negrului pămînt, 
Grîu frumos — rază de soaie, 
Soiuri multe, roditoare, 
Struguri, orz, porumb, legume. 
Maldăre de fructe bune I 
Dați chiot peste cîmpie. 
Să se-audâ, să se știe, 
Pînă-n zări de-a lungul luncii, 
Despre-acei Eroi al Muncii 
Care au pe pieptul lor. 
Semn înalt, prețuitor, 
Stea de aur sclipitor I 
C-au lost truntea satului 
La stîrpirea hatului I 
Și-n colective, cu rost, 
Totdeauna-n frunte-au fost I 
Urați-Ie viață lungă, '
Ani și mal frumoși s-ajungă I 
Minați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăil

Urați și celor flăcăi 
Care cresc turme de ol. 
Cirezi de vad xoșioaxe 
Ce dau lapte mult, Izvoare I 
Care îngrijesc ,,grăsuni" 
Pentru tavă tocmai buni. 
Care cresc și mii de pui. 
Gata pentru frigărui I 
Bun cuvin! și celor care, 
De pe sute de hectare. 
Vor să scoată, pe cit știu, 
La porumb, spor auriu I 
Și acelor ce muncesc 
Solul, de-l întineresc, 
Șl-1 hrănesc pe tot, anume, 
Cu îngrășăminte bune. 
Pe cind unii, din păcate, 
(Se știu ei din care sate 1) 
O asemenea comoară 
O aruncă bunăoară, 
l'egindind c-aicea.i sporul 
Căruia-i... dau cu pldorul I 
Alții de-alceva „bolesc", 
Deși laptele-1 iubesc, 
Și deși brînza le placet 
Au ei un nărav și pace t 
Pe la grajd n-ar face.ua pas 
Să nu-i supere.- la nas. 
Ce-ar fi, dt mai repede, 
Ast nărav să-și lepede t 
Agronomii tineri, frate, 
Cind pornesc din facultate. 
Duc știința pe ogor 
Să-1 facă mai roditor. 
Și dau sprijin rodului 
Chiar la fața locului. 
Dar, celor străini de las. 
Le urăm ca-n noul an 
Să se-ndrepte spre cîmpie 
Sub cîntec de docîrlie, 
Unde combina și plugul 
Zilnic pregătesc belșugul. 
Să-i dea muncii tîlcul nou. 
Iar nu sfaturi... din birou. 
Să pună mina vîrtos, 
La treabă, ca-șa-i 
Minați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi I 

frumos I

uitați 
închinați.

iers, urare, nu 
Bun cuvînt să 
Precum e de cuviință. 

Oamenilor de știință 1 
Celor ce cu mintea loz 
lie dau muncii ajutor 
Făcînd lucrul mai ușor I 
Celor ce cu mintea trează. 
Zi și noapte cercetează 
Tainele atomului 
Pus în slujba omului, 
Pricinile bolilor, 
Găsind leacul rănilor. 
Urați inginerilor
Și cercetătorilor
Ce ne duc peste hotare 
Faimă bună, faimă mare 
De-o țară înfloritoare 1

Minați, că de-a lungul țării, 
Pină-n dunga depărtării, 
Ne-așteaptă școlile toate 
Cu ferestre luminate, 
Să urăm șl-n pragul lor 
Spor in anu’ viitor. 
La profesori și elev! 
Că și-aicea, zi de zi. 
Munca Iscă bucurii. 
Bucurle-| cind iți trece 
Profesorul nota 10 i

Dar ce bucurii să 
De pe urma unul 
Cum se-ntimplă deseori 
Celor mai delăsători î 
Tot luind-o pe-ndelete 
încep clasa... s-o repete 
Și de mult ce le-a plăcut 
Iar o iau de la-nceput I 
De mai sint elevi, studențl, 
Corijenți sau repeiențl. 
Ha! “ ‘
Să 
Iar 
Să 
Nu 
Și nici șoapte la răspuns | 
Anul tot, nu doar la teze, 
Ceilalți să te-ajutoreze. 
Ca din vreme să-nțe!egi 
Ce-s aceea buni colegi. 
Că de viață cind vel da 
N-o să-ți „sufle" nimenea. 
Și n-om cere altor, zău. 
Să răspundă-n locul tău I 
Minați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi I

să le urăm și lor 
meargă mai repejor, 
colegilor le spun 
le dea sprijin mal bun; 
niște fițuici pe-ascuns

Bucurie, bucurie. 
Tinerețea ni te știe, 
Că partidul a durat 
Școală la oraș șl sat, 
Ș: mulțimii de școlari 
l-a dat cărțile în dar 1 
Și studenții-nvață, iată, 
Fără taxe, fără plată. 
Cum erau datori odată I 
Seara lină cind se Iasă, 
Luminînd cu.a lunii rază, 
Cine-n bănci mal studiază T 
Cei mai buni dintre feciori 
Elevi harnici, silitori, 
Și la carte-s muncitori I 
Unind cartea cu unealta. 
Lor — priceperea li-i alta, 
Și, în cițiva ani ajung 
Maiștri — cărturari — la 

strung I
Minați măi, 
Voinici flăcăi. 
Hai, hail

Urați măi, feciori iubiți, 
Și celor sărbătoriți, 
Cit e țara-n lung și-n lai 
De curînd, la majorat I 
Bucuria te petrece 
Cind ți-s anii optsprezece, 
Și cind țara, cît îi ea 
'Nalță cupa în cinstea ta. 
Cind ai viața toată-n fața 
Iar privirea îndrăzneață 
Taie depărtările 
Zările și mările, 
Cind poporul te primește 
Ca pe-un fiu, sărbătorește, 
Și-ți dă-ncredere deplină 
în suișul spre lumină. 
Mîndri optsprezece an! 
Ca optsprezece vultanl 
Peste piscurile.nalte. 
Către stele să tresalte 
Cu putere neînfrintă 
Din izbîndă în izbîndă I

Tinerețe fericită. 
De partid călăuzită, 
Dragă ne ești, tare 

dragă, 
Șl cu tine — țara-ntreagă, 
Pentru care azi muncim 
Tot mai mult s-o înflorim I 
Inchinîndu-1 ca-n toți anii 
Patriotice strădanii

Desen de M. CABANFfl.

în brigăzi cu steagu-n viat 
Gata de-a pomi oricînd. 
Noi, sub ploaia de lumină, 
Văzînd fierul în rugină, 
Cunoscînd înaltu-1 țel, 
L-am cules — și-acu-I oțel I 
Muncim tineri — mii șl mii. 
Să rodească pe cimpii. 
Holde grele, aurii 1 
Noi orașe să răsară. 
Fabrici — și mai multe-n 

țară I 
Unde drumețește-un om 
Să afle umbră de pom, 
Să-i dea rod, să-1 odihnească 
Nouă să ne mulțumească. 
Și-apoi, unde vei vedea, 
Câ e munca cea mai grea 
Să știi, din bujorii feții, 
Că-i brigada tinereții 
C-o urmează în tot locul 
Versul, cîntecul și Jocul, 
Și-avîndu-le ajutor 
Treaba merge mai cu spor 1 
Minaiți măi, 
Volnici flăcăi,
Hăl, hăi 1

Spuneți, măi urare-aleasă, 
Că în patria frumoasă. 
Pacea e la ea acasă 1 
Să se-audâ pînă-n zări. 
Peste mări și peste țări, 
Câ sub pașnicul ei cer 
Țara toată-! șantier I 
Cit o știi, tot te-ar uimi: 
Răsar case-mii și mii. 
Fabrici mîndre și uzine 
Sonde de petrol șl mine 
Școli, cămine, facultăți, 
Cum nu erau alte dăți. 
Intr.un ceas, cresc ca-ntr-o 

lună 1 
Clipa-1 cît o săptămînă I 
Se unesc ogoarele. 
Și pornesc tractoarele 
îngropind răzoarele ! 
Holda e tot mai bogată. 
Brazda — mai îmbelșugată, 
Grăunții — mai grei, mai bunii 
Toate astea sînt minuni ? 
Sint minunile trăite. 
De popor înlăptuite; 
De partidul drag condus 
Pe un drum mereu în sus. 
Spre lumina soarelui 
Vremea comunismului 
Către care an de an, 
După un temeinic plan. 
Facem pași, 
De uriași 
Și cu inima senină 
Țara ne-o facem grădină 1 
Urați măi, voinici feciori. 
Pentru anul viitor 
Să avem și mai mult spor. 
Roadele și mai bogate, 
La mulți ani cu sănătate I 
Sunați măi, din zurgălăi, 
Hăi, hăi 1

PETRE GHELMEZ
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TINERI DIN PATRIA NOASTRĂ

LA HOTAR DE ANI
ată, a sosit clipa cînd bătrînul gîrbov, 
cu barba acoperindu-i pieptul și avînd 
înscris pe căciulă 1961, se intilneșțe 
cu 1962, cu urmașul său pe care obiș
nuit ni-l închipuim ca pe un puști ager, 
vesel și rumen. La răscrucea aceasta, la

trecerea de o clipă peste un hotar ce traversează 
ttmpul, ne-a rămas ca o tradiție confesiunea față de 
prieteni și tovarăși, mărturisirea împlinirilor și a 
năzuințelor de viitor. Ancheta de față redă gindurile 
mai multor tineri, care ne-au răspuns la două 
întrebări: „CE LOC OCUPA ÎN BIOGRAFIA DVS. ANUL U961 ?‘ și „CU CE NAZUINȚI INTRAȚI PE POARTA LUI 1962?.“.

EVENIMENT CRUCIAL

[

Ultima oară îl văzusem sus, 
în vîrful unei macarale înalte 
de 40 de metri. In anul tre
cut ne întîlnisem la Bicaz, cu 
doi ani în urmă scrisesem 
despre el pe cînd era coman
dant al unui șantier de pe 
Magistrala de Est, cu alți pa
tru sau cinci ani în urmă era 
șef de brigadă la Hunedoara. 
Pornise pe șantier cu 11 ani 
în urmă, la Bumbești-Live- 
zeni, pe vremea „romantis
mului", cum spunea el cu un 
soi de regret. Acum am stat 
de vorbă pe culoarul unei 
școli de maiștri din București, 
de pe Calea Murgului, în a- 
propiere de Bariera Vergului. 
Stănescu este ceea ce noi re
porterii am început să nu
mim — instaurând o nouă no
țiune în limbă — șantierist. E 
un șantierist din vechea gar
dă, și a rămas credincios ve
chii lui pasiuni și acuma. Ro
mantismul i-a rămas la fel da 
juvenil și înflăcărat, îl mai 
vrăjesc și acum șantierele 
mari, cu faimă, pe toate ar 
vrea să lucreze. Semnele unei 
maturități adinei se observă 
insă pe chipul și în gindirea 
lui.

— Anul 1961 a adus un eve
niment crucial în viața mea. 
Eu, cum mă știi, sînt om de 
șantier, am umblat din oraș 
în oraș, prin toată țara. Așa 
îmi place mie să-mi trăiesc 
viața, așa cred eu că este ea 
mai frumoasă. Am văzut mul
te, am învățat multe in cnii a- 
ceștia pe șantiere. Știu, de pil
dă, vreo patru meserii — me
canic, betonist, fierar-betonist, 
macaragiu. Nu e lucru puțin, 
știu asta. Spre rușinea mea, 
uneori chiar începeam să mă 
laud. în anul acesta însă s-a 
întâmplat ceva cu mine. Mi 
s-a încheiat stagiul de candi
datură și am fost pus în dis
cuția adunării generale pen
tru a fi primit membru de 
partid. In adunarea aceea 
cineva m-a întrebat dacă nu 
cred totuși că ar fi timpul si 
mi apuc să învăț temeinic o 
meserie, și să nu mă mai fă
lesc cu cele patru pe care le- 
am prins de ici de colo.

Atunci, în adunare n-am 
răspuns prea bine, nici sufi

OM DE
Cel mai însemnat eveni

ment din anul acesta a fost 
în viața Măriei Costică Con
sfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști. La această consfă
tuire a participat și ea ca 
delegată. Aici la București, 
în somptuoasa sală a Palatu
lui R.P.R., ea Maria Costică, 
crescătoare de păsări a luat 
loc în chip firesc, alături de 
cei mai buni gospodari ai 
ogoarelor țării, alături de 
președinți și brigadieri din 
gospodării colective, alături de 
ingineri și savanți de seamă, 
în mod firesc, pentru că pre
zența ei aici se impunea ca o 
necesitate. Trebuia să vină 
aici Maria Costică, pentru ca 
să povestească delegaților din 
întreaga țară cum a făcut ea 
să crească în gospodăria co
lectivă din Besenova Nouă, 
dintr-o mare aurie de puișori 
fragili, un cîmp imens de pă
sări cu penetul alb, galeșe, 
cochete și grase. Trebuia să 
împărtășească tuturor cum 
hrănește ea puii de găină, 
cum îi ferește de boli, astfel 
incit în fiecare an să crească 
partea ei la uriașul belșug de 
pe masa poporului muncitor.

Maria Costică nu se poate 
lăuda cu prea multă îndrăz
neală. Ea este chiar sfioasă, 
puțin cam tăcută. Dincolo de 
această sfioșenie descoperi 
însă o minte ageră, pătrunză
toare, o gîndire matură, înțe- 

cient de complet. Întrebarea 
a rămas însă pentru mine mai 
departe. Ședeam singur seara 
și mă gîndeam, comparam, 
îmi aminteam cum lucram 
noi, de pildă, la Bumbești-Li- 
vezeni sau mai târziu: mai 
mult cu lopata, cu roaba; și 
făceam comparație cu ultime
le șantiere pe care am fost, 
unde screperul, betoniera, ma
caraua portativă, benele și toa
te celelalte utilaje au devenit 
obișnuite. în ultima vreme 
am lucrat pe șantierele de lo
cuințe și observam că înșiși 
constructorii sînt uimiți de 
ritmul în care se ridică cons
trucțiile. Și m-am întrebat și 
eu: e adevărat, eu îmi iubesc 
meseria de constructor și 
m-am legat de ea pentru toată 
viața. Dar ceea ce știu eu 
acum îmi e de-ajuns ? Nu mă 
depășește oare îngrijorător de 
repede ritmul din jurul meu ?

Și, în mod firesc, m-am ho- 
tărît să Învăț, să urmez o 
școală de maiștri. La început 
îmi spuneam că va fi greu. 
Dar tot singur îmi răspun
deam că așa va fi, și că cu 
atît va fi mai bine. Algebră 
nu mai învățasem de mulți 
ani. Mi-era frici să deschid 
matematica, să mă aplec asu
pra unei ecuații. Pină la 
urmă am făcut-o. A fost greu. 
Și acum mi-e foarte greu. 
Toți însă sintem muncitori, 
toți am venit aici de pe șan
tiere. nimeni n-a stat pină 
acum numai cu coatele pe car
te. Și lor le e greu, dar toți 
înving greutățile, și n-aș în
drăzni să mă pling în fața lor 
pentru nopțile pe care le 
pierd cu algebra. Uneori stăm 
împreună, alteori vine alături 
de noi însăși profesorul de 
matematică, inginerul Radu 
Ion.

Așadar învăț, învăț pentru 
că așa trebuie, așa îmi cere 
viața, pentru că trebuie să 
știu si construiesc mai bine șl 
mai repede.

Ce va însemna pentru mina 
anul 1962 ? Va fi un an de 
muncă obișnuită, de învățătu
ră intensă. El o să mă apropie 
de clipa cînd voi pleca din 
nou pe șantier, undeva, în 
țară, nici eu nu știu unde.

FRUNTE
leaptă. Vorbește rar, nu nu
mai pentru că așa îi este fe
lul, ci pentru că ține să cum
pănească fiecare cuvînt.

— Da, aveți dreptate, cel 
mai frumos lucru nu numai 
din anul acesta, dar din toată 
viața mea este faptul că am 
fost chemată aici la București, 
la consfătuirea colectiviștilor, 
în al doilea rînd, faptul că 
mi s-a decernat Medalia 
Muncii și Diploma de Onoare 
a Comitetului Central U.T.M. 
Cînd am primit aceste distinc
ții am fost foarte emoționată, 
vă puteți închipui. Am stat 
să mă întreb dacă merit eu o 
asemenea cinste. E drept, cum 
știți, am crescut cîteva mii 
de pui, dintre care mi-au mu
rit foarte, foarte puțini, sub 
procentul admis, am făcut 
economii de vreo patru mii 
kilograme boabe. Dar acestea 
sînt fapte foarte obișnuite. Și 
pe urmă eu nu sînt decît o 
simplă crescătoare de păsări, 
o „găinăreasă", cum li se spu
nea înainte celor care aveau 
această meserie. Dar pe urmă 
tot eu m-am gîndit că nu e 
bine cum judec. Ia să vedem. 
Păi tocmai datorită faptului 
că azi meseria noastră este la 
loc de cinste, alături de toate 
meseriile folositoare oameni
lor, datorită faptului că mun
ca mea aduce folos patriei, 
tocmai de aceea mi s-a făcut 
și mie cinstea de a fi chemată 

alături de cei mai gospodari 
oameni din satele țării. Eu, 
cum să vă spun: în anul ace
sta am făcut tot ce mi-a stat 
în putință pentru ca păsările 
mele să crească mari și fru
moase. Cînd puii erau mici, 
am avut grijă ca în puiemiță 
să fie o temperatură constan
tă ziua și noaptea. Văruiam 
aproape in fiecare zi puierni- 
țele pentru ca nu cumva să 
intre printre ei vreun microb. 
Pe urmă nu-mi venea să mă 
deslipesc de ei nici o clipă. Și 
noaptea mă gîndeam la ei. Și 
încă din zori eram acolo. 
Mi-era frică să nu se suie 
unii peste alții și să se înăbușe, 
să nu intre cumva vreun șo
bolan printre ei să-i măntnce 
sau să le aducă vreun microb 
de boală. Doar puii aceștia 
sînt ai mei, sînt ai întregii 
gospodării, ei înseamnă o a- 
vere de zeci de mii de lei. 
Cind s-au făcut mai mărișori, 
m-am gindit ce să le mai dau 
de mincare ca să crească mai 
repede. Și atunci m-am gîn
dit să le dau fructele care 
cădeau de prin pomi, să le 
dau resturi de zarzavaturi, 
spanac, varză, pentru că toate

UN CĂUTĂTOR
DE COMORI

Pentru mai fiecare tânăr 
întîlnit în raidul nostru, anul 
1961, ca și alți ani care au tre
cut, înseamnă ceva palpabil: 
mii de tone de oțel turnat, 
sute de apartamente înălțate, 
milioane de metri pătrați de 
țesături, șiraguri de note de 9 
și 10.

Intr-o clădire tăcută din a- 
propierea Gării de Nord, pe 
coridoarele căreia se înalță 
rafturi intregi cu roci de toate 
culorile și virstele, am întîl
nit însă un tînăr pentru care, 
cea mai mare satisfacție și cel 
mai mare succes din cursul 
anului 1961 a fost acela de a 
fi putut spune de cîteva ori 
cuvintul: „Este !“

—De peste o jumătate de 
deceniu, Carpații Răsărit eni 
au învățat a-l primi în ospe- 
ție pe un tînăr nu prea înalt, 
dar puternic în umeri, care 
le-a colindat cu rucsacul în 
spate culmile cele mai pteșu- 
ve, cele mai neumblate și ce
le mai greu accesibile. Din an 
în an, jumătate din cele 12 
luni tînărul și le petrece a- 
colo, sus. înoptind la vreo stî- 
nă sau desfășurîndu-și cortul 
portabil. Și. în zile lungi de 
muncă, munții s-au obișnuit 
să-l vadă apleeîndu-se asupra 
lor, cercetindu-le măruntaiele 
de cremene.

„Nu, nu, nu /•
De cîte sute de ori vor fi 

auzit munții vorba asta, spu
să cu îndârjire ? Dar iată că 
— au trecut trei ani de atunci 
» munții au răsunat pentru 
prima dată la auzul unui cu
vînt spus cu claritatea și lim
pezimea dimineților de pri
măvară :

~ Este !
Și telefoanele au zbîmîit 

atunci îndelung, peste munți, 
pînă la București.

■= Institutul de Prospec
țiuni ? Tovarăși, raportează 
mineralogul Sergiu Peltz. în 
regiunea cutare a munților, 
socotită pînă acum totalmen
te săracă, am descoperit re
zerve importante de...

ÎN 10 MINUTE
BE RECREAȚIE

E de-a dreptul nostim, zău 
așa, că răscrucea dintre doi 
ani întregi o înghesuim între 
orele de matematică și istorie. 
Tot ce a fost în 1961 în viața 
lui Ion Bocioc și tot ce o să 
fie în 1962 în viața aceluiași 
să fie epuizat într-o convor
bire de zece minute. Ce să-i 
faci, dacă atît ține recreația!

L-am fi putut găsi pe Bo
cioc și dimineața, la Uzinele 
Mecanice Timișoara, în sec
ția de construcții metalice 
unde tînărul lăcătuș este —' și 
nu de azi de ieri — fruntaș 
în producție și locțiitor de se
cretar al organizației de bază 
U.T.M. Dar aflîndu-i pasiunea 
statornică pentru învățătură, 
am venit să-l întîlnim aici. In 
timpul orei nu a fost ,,ascul
tat” și nu a avut prilejul să 
arate cu ce profundă înțele
gere urmărea „aventurile" sis
temelor, a două ecuații cu 
două necunoscute, rezolvate 
alternativ prin metoda redu
cerii și metoda substituției. Cu 
toate acestea, observînd niște 
inexactități de calcul a inter
venit calm și exact, de la lo
cul său, din fundul clasei, pu- 
nînd lucrurile la punct cu to
nul colegial, corespunzător.

— 1961 a fost o etapă înche
iată cu bine, în liniile princi
pale. Ca să nu întind vorba. 
In producție am reușit să trec 
într-o categorie superioară — 
dintr-a patra într-a cincea. Pe 
linia muncii de U.TM., de 
asemenea : organizația de la 
secția de construcții metalice 
în al cărui birou sînt ales, a 
fost în acest an fruntașă pe 
uzină. Constatare pozitivă care 
reiese nu din propria mea a- 
preciere, ci din raportul și 
discuțiile la conferința de a- 
legeri. Mai mult decît oricînd 
utemiștii au depus suflet în 

astea au multe vitamine și le 
fac bine, îi întăresc. Chiar 
și acum mă gindesc ce fac 
păsările mele. Vedeți, eu 
m-am legat de ele ca de niște 
ființe care mi-s dragi, pentru 
că noi toată ziua sintem îm
preună. în anul care vine am 
să cresc și măi multe păsări. 
Nici nu vă închipuiți ce bună 
e carnea de pasăre. Adică ce 
vă spun eu asta, ca și cum 
dumneavoastră n-ați ști. E 
bună carnea de pasăre, și a- 
duce mulți bani pentru gos
podărie, pentru noi toți.

Pe harta patriei a licărit 
atunci un nou semn al bogă
țiilor, s-a confirmat o dată în 
plus cit de bogată e țara In 
care trăim.

—Tinărul prieten al munți
lor stă astăzi în fața noastră. 
Nu e deloc un taciturn. Lică
rirea mineralelor prețioase îi 
strălucește parcă în ochi și 
puritatea peisajelor montane 
îi adie pe fața deschisă și 
prietenoasă.

“ în 1961 am avut satisfac
ția să spun de cîteva ori cu
vântul „este". Am descoperit 
noi rezerve de fier, de sulfuri 
complexe, ca și de alte metale 
foarte importante pentru eco
nomia patriei, unele pe care 
le procuram numai din im
port. Vreau să notați asta 
fiindcă în biografia unui geo
log punctele noi însemnate pe 
hartă sînt adevărate borne în 
viață. Aș vrea să mai notați 
că idealul meu este să-mi pre- 
sar biografia cu cit mai mul
te asemenea descoperiri. Mi- 
am propus de aceea să ating 
toate treptele tot mai înalte 
de pregătire științifică, aceas
ta fiind singura cale de rea
lizare pentru un cercetător. 
Și din acest punct de vedere 
1961 a însemnat în biografia 
mea un succes: a fost anul 
trecerii examenelor de minim 
de candidat în științe geolo- 
gomimralogice. Examenul de 
specialitate — mineralogia — 
l-am luat eu nota 10.

Munții nu ne-au auzit dis
cuția, dar ei s-ar fi bucurat 
desigur de vrednicia tînărului 
lor prieten. S-ar fi bucurat 
mai ales auzind că nici în vi
itor tînărul cercetător nu-i va 
uita.

— în 1962 voi porni din nou 
la drum, ne-a spus el. Paralel 
eu cercetarea științifică voi 
lucra la teza de aspirantură. 
Tema e închinată lucrărilor 
pe care le desfășor în regiu
nea Carpaților Răsăriteni și 
în special zonelor celor mai 
greu accesibile, comorilor pe 
care le ascund.

Auziți, munților ?

toate acțiunile de interes ob
ștesc. Prevedeam, de pildă, să 
strîngem o cantitate de 9.000 
kg fier vechi; socoteala finală 
arăta că s-au realizat 15000 
kg. Cu plăcere, simțind intr- 
adevăr că sînt creatorii înfru
musețării uzinei, utemiștii din 
secția de construcții metalice 
au săpat gropi pentru pomi și 
au îngrijit noile spații verzi 
create. Știi dumneata oe era 
acolo, mai înainte ? Un ade
vărat cimitir de vechituri. A- 
cum ai trecut pe acolo ? Nici 
chiar pătura asta albă de ză
padă nu ascunde în întregime 
schimbarea. In afară de aces
tea, la strîngerea păioaselor in 
G.A.C. Giroc a fost și munca 
unor băieți de-ai noștri care, 
după cîte se pare, nu s-au 
făcut de rușine.

— Dar mi se pare, tovarășe 
Bocioc, că ne-am îndepărtat 
cumva de obiectul discuției. 
Era vorba despre ceea ce ți-a

adus dumitale anul care se 
termină acum. Și...

— Tocmai despre aceasta și 
vorbesc- Dacă lucrurile nu ar 
fi stat așa cu organizația noas
tră, ci dimpotrivă, tot aș fi 
vorbit despre ceea ce mi-a a- 
dus, negativ însă, 1961. Sînt 
bucuros că balanța înclină 
spre latura cea bună. Altfel, 
aș fi fost foarte nemulțumit, 
cu toate notele mele din clasa 
a VlII-a.

— Și care sînt, fiindcă tot 
am ajuns aici ?

— Am terminat clasa a 
VIII-a cu media 9,60.

— Primul loc în clasă ?
Ridică din umeri. Preferă să 

continue detailind povestirea 
despre participarea lui la cam
pionatul de șah pe uzină 
„care m-a calificat în echipa 
uzinei- Au fost partide tari. O 
dată, să vezi"-.

Dar sună de intrare. Bocioc 
se îndreptă spre ușa clasei, în 
timp ce răspunde in grabă,

OMUl DE EA VOLAN
Dacă reporterului ti pare 

rău de ceva, este că s-a des
părțit pînă la urmă de Ștefan 
lorgulescu și a uitat să-l în
trebe (fire-ar a dracului trea
bă !) dacă jție să cînte vreu
nul din cintecele șoferului, și 
care anume: Cel cîntat de 
Yves Montand sau cel cu care 
ne-a familiarizat vocea lui 
Mark Bemes. A, dar nu se 
poate! Precis că știe măcar 
unul.

Ștefan lorgulescu trebuie 
văzut la volanul autocamionu
lui de patru tone cu care a 
făcut, numai de la reparația 
capitală din vară, 20000 km. 
Acolo în cabină, parcă una cu 
mașina, băiatul acesta zdra
văn, cu umeri care inspiră în. 
credere, cu palme la fel de 
vînjoase și cu ochii limpezi, 
parcă mereu deprinși să scru
teze depărtările șoselei, e 
tipul, modelul pe care și 
l-ar dori orice pictor dispus 
să imortalizeze pe respectabi
lii noștri conducători auto. 
Respiră atâta sănătate și ro
bustețe, îneît ai încredința 
ochilor și mâinilor Iul tot ce 
ți-e mai drag, pe orice vreme, 
către destinația cea mai grea 
de atins.

— Ce-am făcut în 1961 ? Păi 
am umblat, tovarășe ce era să 
fac! Am pus mașina la bă
taie și m-am dus.

— Unde ?
— Unde era nevoie. Intr-o 

mulțime de locuri. Azi aici, 
mîine colo, cu treburile pe 
care le rezolvă I-R.T.A.

Insist totuși să aflu, pe unde 
și-a dus autocamionul și cu ce 
încărcătură anume.

— Bine. Acum mai de cu- 
rînd. care vasăzică în no
iembrie, decembrie am ali
mentat Podarii. (Și văzînd că 
reporterul ridică sprîncenele 
întrebător). De la baza de re
cepție Bîrzn de depozitare a 
sfeclei pini la Combinatul de 
zahăr de la Podari. Alte dru
muri pe anu’ ăsta: am dus 
piatră de la Pelești pentru șo
seaua Bălcești-Craiova, știi, la 
pietruire- Asta în octombrie. 
Pe urmă, curse mai lungi. Nu 
mai țin minte cîte curse am 
făcut pînă la Mocrea-Ineu 
regiunea Crișana și retur. În
cărcătură vie, tovarășe ! E a- 
colo la G.A.S. Mocnea o cres
cătorie de crapi; și așa de re
pede veneam cu cele 4 000 ki
lograme să-i aduc la magazi
nul Gostat din Craiova că 
peștele de pe deasupra mai 
trăia încă.

Ei, chiar așa ?... Pescarii 
și vânătorii cînd le înfloresc 
mai merge, dar șoferii...

Nu-i de acord. Trăia crapul, 
dacă-ți zic. Bineînțeles numai 
cel de deasupra. Fie. La Baia 
Mare a dus utilaj pentru mina 
de cărbuni. La București a fă
cut curse cu transport de con
serve, mezeluri, vinuri îmbu
teliate, și cîte și mai cîte...

Totdeauna cu plin, tovarășeÎntoarcerea ia s.m.t.
Acum cîțiva ani, adică în 

toamna anului 1957, S.M.T.-ul 
din Sf. Gheorghe l-a trimis la 
studii pe Kerekes Francisc. 
Adică i-a asigurat bursa. Acum 
îl așteaptă să se întoarcă, cu 
calificare de inginer. Peste 
un număr de luni, spre sfîrși
tul anului 1962, acest lucru o 
să se întâmple : nu trebuie să 
fii înzestrat cu cine știe ce în
sușiri de proroc ca să-ți dai 
seama că așa se vor petfece 
lucrurile.

Kerekes Francisc este poate 
singurul care se gindește la 
momentul acela cu o emoție 
atât de vie îneît ai bănui că 
are temeri în ceea ce privește 
exactitatea acestui pronostic. 
O fi poate un student slăbuț 
la învățătură ? Anul trecut a 
avut doi de nouă, e adevărat, 
altfel șirul de 10 semăna cu 
defilarea umor trupe de infan
terie bine disciplinate. In cei
lalți ani, cam la fel se pre
zenta situația. Și atunci ?

Adevărul este că nu de 
teamă poate fi vorba; colora
tura acestei emoții se datorește 
bucuriei. Au trecut aproape 
cinci ani, dar niciodată tînă
rul student Kerekes nu s-a 
simțit rupt de S.M.T.-ul care 
a avut încredere în lăcătușul 
ce purta acest nume. Erau 
legături de un ordin sentimen
tal, aproape. Și apoi au mai 
intervenit vacanțele, practica,

— Dumneata mă întrebi ce 
adue ÎMI. Dîn mtOțimea 

metodic totuși, la întrebările 
privind planurile pentru 1962.

— înainte de orice, un eve
niment de maximă însemnă
tate în viața mea : să depun 
cererea de intrare în rindurile 
candidaților de partid. Apoi, 
să fac tot ce depinde de mine 
pentru ca organizația U-T.M. 
de la Construcții metalice să 
rămînă fruntașă pe uzină. Și 
să termin clasa a IX-a seral 
tot pe locul I.

Ah, i-a scăpat mărturisirea!
Dispare în clasă, unde se 

cufundă imediat in problemele 
complexe ale dezvoltării state
lor din tripla alianță în peri
oada 1871-1914. Sînt sigur că 
pe peretele alb se profilează 
chipul său concentrat și serios 
cum de altfel se prezintă în
treaga sa ținută. Am stat de 
vorbă zece minute de recreație 
și am întrevăzut nu numai 
doi ani, ci mult mai mult. Aș 
îndrăzni să spun : coordona
tele unei vieți.

lorgulescu ? Te cred. Asta-i o 
meserie deosebită. E vorba si 
dai bice, să bagi viteză, să nu 
stai de vorbă că se alterează 
marfa Gostatului^.

...Cînd stai de vorbă cu Ște
fan lorgulescu, aricit de con
centrată ar fi discuția, timpul 
trece repede și constați mereu 
că ești abia la începutul unei 
discuții. Dacă omul are multe 
de povestit! îți spune numai 
lucruri cu miez. Despre ce se 
întâmplă cu băieții de la ei 
(uite Gheorghe Angiulescu a 
luat inițiativa să transporte 
cite două remorci, crește pro
ductivitatea) despre lupta pen
tru reducerea la zero a acci
dentelor de circulație, despre 
școala personalului care func
ționează la autobază (cunoș
tințe temeinice, tovarășe, pe 
linie de tehnic, exploatare, 
protecția muncii); despre cum 
s-a ajuns să dispară din prac
tica șoferilor cursele clandes
tine,-. Și așa mai departe.

Dar dumitale ca ți-a a- 
dus 1961, așa, mai deosebit f 

— Păi pînă acum despre ce 
vorbirăm ?!

Stă pe gînduri cîteva clipe 
și continuă.

— Sînt secretar al organiza
ției de bază U.T.M.

-a De anul ăsta ?
— Nu, acum e a treia oară- 

In 1961 am fost ales însă și 
membru în comitetul orășe
nesc U.T.M. Comuniștii de la 
noi au hotărît ca fiecare să 
realizeze 10.000 tone kilome
trice pînă la sfîrșitul anului. 
Le-am făcut și peste- Am 180 
tone kilometrice peste planul 
pe 1961. Îndeplinesc în fiecare 
lună condițiile pentru prima 
de întreținere : nu ating pla
fonul.
- ?!
“ Plafonul de cheltuieli la 

piese, ulei, benzină. Sper să 
fac 30.000 km fără să schimb 
motorul și să ajung eu bine 
la 70.000 km, adică la repara
ția capitală-

** Proiecte, planuri pe 1962?
Iarăși e contrariat. Păi astea 

ce sînt ? Pe urmă însă îmi dă 
dreptate. Știi, zice, ca om cu 
muncă de răspundere în orga
nizația de bază trec din cînd 
în cînd pe la școlile unde în
vață seraliștii noștri. Seraliști 
pot fi numai cei de la între
ținere, cu prezență stabilă 
la autobază. Și așa, cu încetul 
mi s-a făcut dor să învăț mai 
departe. Am 26 de ani, nu-i 
târziu- Așa că mi-am adus a- 
minte de cea de a doua mese
rie a mea. Din toamna vii- 
tare vreo cîțiva .anișori aici ai 
să mă găsești, tovarășe; me
canic de întreținere. Nu-i bun 
planul, zi ?

Mi se pare că face ou o- 
chiul,

De ce dracu’ am uitat să-l 
întreb pe care din cele două 
„cîntece ale șoferului" îl știe. 
Cred că pe-amîndouă.

de evocări posibile să aleg 
una legată tocmai de practică 
și de vacanță. Mi-am făcut 
practica la S.M.T.-ul meu din 
Sf. (gheorghe. S-a întâmplat 
ca inginerul șef să fie în con
cediu și cel care-l înlocuia să 
fie foarte aglomerat de lucrări. 
Intr-o zi mi-a spus.- „Te rog 
să dai instrucțiunile cuvenite 
pentru transformarea combi
nelor ; ne sînt necesare la re
coltarea lucernei”. Am făcut 
ochi mari: în facultatea noas
tră de mecanizare a agricul
turii nu parcursesem încă res
pectivul curs, iar în S.M.T. 
nimeni nu mai executase pînă 
atunci această operație. Și 
totuși, încrederea ce mi se 
arătase mi-a dat aripi. Am 
consultat cu atenție notița teh
nică. Noroc că într-un alt an 
făcusem practică la Uzinele 
„Semănătoarea” din Bucu
rești ; obiceiul de a strînge cu 
grijă toate notițele tehnice 
mi-a prins bine și de această 
dată. Am făcut transformările 
indicate (aici Kerekes Fran
cisc i-a oferit reporterului ex
plicații tehnice ample, pe care 
nu le reproducem), am ter
minat, s-au făcut probele, au 
reușit perfect. Satisfacția pe 
care am încercat-o atunci mă 
încălzește lăuntric și astăzi. 
Sînt convins că mă va însoți 
întotdeauna.

1961 i-a mai adus o bucurie, 
pe oare studentul o mărturi- 
MȘta modeet, au un zîmbet ăs 

sfiiciune pe fața deschisă. 
Și-a ajutat prietenul. Cel mai 
bun prieten al său rămînea 
mereu în urmă cu proiectele. 
Făcea cum făcea și nu reușea 
s-o scoată la capăt la timp și 
în condiții mulțumitoare. Așa 
nu mai mergea: „doar sintem 
în anul V. M-am pus pe capul 
lui. Lucrăm împreună proiec
tele, pentru seminariî ne con
trolăm reciproc. Acum s-au în
dreptat lucrurile”.

li place să evidențieze 
schimbările de atitudine din 
viața colectivului studențesc 
din care face parte. Să fie nu
mai efectul apropiatei absol
viri că seriozitatea și echilibrul 
i-au cîștigat tot mai mult pe 
el și pe colegii săi? Mai cu- 
Tind formarea opiniei publice 
sănătoase se datorește în pri
mul rînd muncii temeinice și 
tenace dusă de organizația 
U.T.M. sub conducerea comu
niștilor. Cert este că studenții 
de la Facultatea de mecanizare 
a agriculturii din Craiova în
țeleg tot mai mult că în sat 
prestigiul cuvenit omului cu 
studii superioare nu poate fi 
menținut decît prin cunoaște

CĂPITAN DE CURSĂ 
EUNGĂ

Negreșit, cine se așteaptă să 
descopere în el figura clasică 
a „lupului de mare" dă greș, 
li lipsesc elemente esen
țiale : privirea tăioasă și scru
tătoare, asprimea anume im
primată feței pentru obținerea 
unei mine grave, harul de a 
povesti întâmplări despre fur
tuni năpraznice și chiar lu
leaua veche, uitată, Btrînsă în
tre dinți. Pare mai repede un 
adolescent care abia acum în
cropește visuri, încă fragil și 
mărunțel, cu fața fină, cu 
privirea gînditoare, lipsită de 
sclipiri neașteptate. Vîrsta " 
27 de ani. 27 de ani — vîrsta 
primului cuceritor al Cosmo
sului m vîrstă îndrăzneață, de 
cuceritor și descoperitor, 
vîrstă la care i s-a încredin
țat marea sarcină de a con
duce pe mările și oceanele 
lumii un colț plutitor al pa
triei, cu bogății însemnate ca 
încărcătură.

Am stat de vorbi cu el toc
mai în ajunul unei plecări 
spre Mediterană. Nu încerca 
să ascundă că e nerăbdător 
și emoționat.

Anul Nou îl vei petrece 
în larg ?

Da, probabil în apropiere 
de Bosfor sau ceva mai de
parte chiar. Este prima mea 
cursă de comandant de vas 
de cursă lungă. O inaugurare.

— Și de ce nu rămîi de Anul 
Nou acasă, în mijlocul fami
liei ?

Mă privește suspicios, în
cruntat.

■s» Te-ai vorbit cumva cu 
nevastă-mea ?

-• De ce, ai avut discuții ?
“ Nu, am glumit. Nevastă- 

mea e cea mai bună din 
lume.

L-am privit cu toată atenția 
și mi-am dat seama că vor
bește serios.

— Da, m-a întrebat și soția 
de ce nu rămîn lingă ea și 
fetiță în seara de Anul Nou. 
I-am răspuns : „trebuie”. Și 
intr-adevăr trebuie. Pentru 
planul nostru de transporturi 
fiecare zi e prețioasă. Și ea 
m-a înțeles. Am fericirea — de 
ce să n-o spun — de a fi ales 
ca tovarășă de viață o femeie 
minunată, o adevărată soție 
de marinar. Dumneata n-ai 
fost plecat ca mine trei-patru 
luni în șir de-acasă, ca să 
poți înțelege toate astea. Dum
neata n-ai auzit ca mine în 
mijlocul Oceanului Indian, 
sau în Mediterana, undeva, în 
prima duminică din fiecare 
lună, la „Ora marinarului” o 
voce de-acasă, un glas care se 
aude în toată lumea, dar nu 
vorbește decît pentru tine. De
sigur, nu afli decît că nevasta 
e sănătoasă, că Doinița a mai 
învățat o poezie, pe care ți-o 
recită prin radio, dar toate a- 
cestea te copleșesc pentru 
că vin de undeva de-acasă, 
de la ai tăi. Da, nu te supăra 
dumneata că spun toate astea, 
dar trebuie să știi că soția 
marinarului, ca și a construc
torului, care umblă din șan
tier în șantier, e o ființă cu 
totul deosebită, în fața căreia 
merită oricînd să te apleci cu 
respect.

Anul 1961 înscrie într-adevăr 

rea adîncă a evenimentelor, 
fenomenelor, relațiilor dintre 
oameni. Despre această con
topire a studenților cu reali
tățile vieții, despre conștiința 
răspunderilor majore care le 
vor reveni vorbește Kerekes 
Francisc atunci cînd trage linia 
de adunare sub întâmplările 
diverse ale anului 1961.

Pentru viitorul apropiat, 
sarcini minimale... mari:

Să dea bine și „din primul 
foc" examenul de stat

Intrînd în producție, să do
vedească zilnic tovarășilor lui 
de la S.M.T. că nu au greșit 
cînd l-au trimis la studii și 
că bursa pe care i-au acordat-o 
nu au fost bani pierduți, dim
potrivă.

Să depună cererea de pri
mire în rîndul candidaților 
de partid, dorință scumpă, pe 
care o expune atât de sobru 
tocmai pentru că, în locul cu
vintelor mari, lui Kerekes 
Francisc îi convin faptele con
vingătoare. De pildă, credem 
noi, șirul de 10, din anul I 
pînă în cel din urmă, semă- 
nînd cu defilarea unor trupe 
de infanterie bine disciplinate.

în biografia mea unul dintre 
cele mai înalte vîrfuri. Eu sînt 
de fel de prin Oltenia. Părinții 
mei au fost oameni săraci, cu 
pămînt puțin și copii mulți. 
Acum sînt colectiviști. Prin 
'46, pe tâmpul foametei, am 
citit în ziar un anunț care 
chema pe doritori să urmeze 
școala medie de marină din 
Constanța. Eu, bănuiți proba
bil, mă bălăceam prin toate 
gîrlele de mic, eram „con
structor de nave” și visam 
bineînțeles să ajung coman
dant de vapor. M-am suit în 
tren și am ajuns la Constanța. 
Am dat examen, am reușit și 
am urmat patru ani școala. Și 
iată-mă ofițer stagiar pe un 
vas de cursă lungă. Din an în 
an am dat examen, am deve« 
nit ofițer secund, iar acum, 
chiar acum cîteva zile, am 
luat examenul de comandant 
de vas de cursă lungă. Pare 
simplu la prima vedere. Și 
așa și este. In afară de faptul 
că a trebuit să învăț ce alte 
griji și greutăți am mai avut ? 
Nimic. Ia să stăm puțin 
să ne gîndim. Eu am 
fost copil de țărani săraci. 
Cîți ca mine n-or fi visat altă
dată să ajungă căpitani de 
vas! Și cîte asemenea visuri 
n-au rămas doar simple bări 
cuțe de hîrtie scufundate în
tr-un iaz ? Dar acum, în anii 
noștri, eu am visat să devin 
căpitan de vas — și am ajuns. 
Astăzi, dumneata, reporter, 
vii și mă întrebi ce mi-a adus 
anul 1961 în viață. Și afli 
răspunsul. Comentează dum
neata toate astea, scrie un re
portaj sau un poem -= ce te-oi 
pricepe — și am să-ți mulțu
mesc din toată inima.

Am tăcut vreme de mai 
multe minute amândoi. Mă 
gîndeam cu grijă și răspun
dere la sarcina pe care mi-o 
încredințase căpitanul de 
cursă lungă Nicolae Mirea.

— Dar pentru 1962 ?
— N-am să-ți pot spune lu

cruri deosebite. Vreau să-mi 
îndeplinesc cu bine sarcinile. 
Asta înseamnă să realizez pla
nul cantitativ și valoric de 
transport al vasului care mi 
se va încredința. Vreau de a- 
semenea ca vasul nostru să fie 
cel mai îngrijit dintre toate 
vasele din port. Sînt lucruri 
foarte obișnuite, poate nu in
teresează chiar atît de mult. 
Aș vrea să vorbesc despre alt
ceva, dacă îmi dai voie. Aș 
vrea să mulțumesc tuturor to
varășilor mei de muncă, ce
lor care m-au crescut.

Ne-am despărțit cu greu. El 
avea atâtea să-mi spună încă, 
eu l-aș mai fi întrebat încă o 
mie de lucruri. Cînd i-am 
strîns mîna, l-am privit lung 
și, vă mărturisesc, m-a im
presionat chipul lui, chipul 
unui om obișnuit, care 
nu avea în el nimic din ceea 
ce obișnuim în mod curent 
să atribuim unui „lup de 
mare".„

ION BAIEȘU 
ȘTEFAN IUREȘ
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patriei cuprinde mult mai 
mult spațiu decît ne-am pu
tea închipui.

Pentru alegerile de Ia 5 
martie, oamenii muncii 
de pe întinsul patriei au 

pregătit un colier fără sfîrșit 
de fapte a căror strălu
cire a însoțit fiecare răsărit 
de soare de-a lungul a săptă- 
mîni și luni de zile. Așa încît 
în dimineața aceea însorită, 
tu, cititorule, ai cunoscut din 
ziar, printre altele, urmă
toarele declarații pe care 
le-au făcut reporterilor ziaru
lui cîțiva tineri, ca răspuns la 
întrebarea „Pentru ce votați?"

Doi piloți :
„Colindăm prin văzduh țara 

în lung și-n lat. Cînd cerul e 
senin, priveliștea de jos, de 
pe pămînt, este neînchipuit 
de frumoasă. De acolo, de sus, 
îți dai seama poate mai bine, 
te impresionează poate mai 
adine schimbările deosebite 
care s-au petrecut în peisajul 
țării. Am văzut cu ochii noș
tri de acolo, de sus, cum au 
crescut zi de zi moi orașe, cum 
s-au înălțat noi combinate, 
fiaibrici și uzine".

Un medic de țară :
„In comuna care e complet 

eooperativizată sînt două gos
podării colective. Amândouă 
sînt multimilionare. In sat 
ș-au construit numai în ulti
mii ani 183 de case noi din 
cărămidă, cu cite 3—4 încă
peri. In casele colectiviștilor 
se găsesc 12 televizoare, ca să 
nu mai vorbim de biciclete, 
aparate de radio, motociclete, 
în satul acesta în care au fost 
împroprietărite peste 300 de 
familii de argați sînt acum 
două cămine culturale, cu 
două săli de spectacol, filme 
în fiecare zi, o bibliotecă cu 
mii de volume, cercuri de ci
tit. Mă simt mândru că sînt 
locuitor al acestei comune !“

Un tînăr muncitor construc
tor :

„Pe șantier, mai mult decît 
oriunde, am înțeles ce în
seamnă patrie, socialism, pa
triotism. Să vezi cum cresc 
sub ochii tăi un oraș, un com
binat, o uzină, o cale ferată! 
Cite nu se petrec în sufletul 
tău, cite lucruri noi înțelegi, 
cit de mult te transformi!“

Au fost explicațiile Simple, 
personale ale cîtorva tineri 
care și-au dat votul candida- 
ților F.D.P. aleși apoi deputați 
în Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare.

Sărbătoarea votului, desfă
șurată cu strălucire și entu
ziasm pe tot întinsul patriei, 
a adus la conducerea treburi
lor obștești ale țării pe cei 
mai buni fii ai poporului, a 
fost o largă manifestare a de
votamentului față de politica 
partidului.

Aripile zborului spre înăl
țimile socialismului s-au des
chis mai larg, mai impunător. 
Așa s-a îndreptat poporul 
nostru spre un alt mare eve
niment, așteptat și întîmpinat 
cu o însuflețire crescută : a- 
niversarea partidului.

Dar iată că în drum ne
prevăzutul (un neprevă

zut relativ, pentru că ști
ința sovietică de mult pregă
tea această grandioasă sur
priză) a adus între timp eve
nimentul extraordinar al pri
mului om care a zburat în 
Cosmos.

„Sfărîmînd pe veci cătușele 
am frînt

Și cercul gravitației terestre. 
Cînd omul crește liber

pe pămînt
Nu-s stăvili pentru el 

de neînfrînt
Și peste spații, zboru-i 

liber crește".
Sînt versurile ieșite de sub 

pana poetului atunci, la im
pulsul marelui eveniment. 
Este un gînd fierbinte inclus 
în emoția ce a cuprins atunci 
omenirea în fața marelui act 
eroic al omului, al oamenilor 
sovietici.

Zilele premergătoare marii 
aniversări a partidului 
au luminat un fluviu de 

fapte, de realizări economice 
și sociale închinate partidului, 
în mulțimea biruințelor des
cifram dragostea față de parti
dul iubit care conduce cu în
țelepciune poporul nostru pe 
drumul socialismului, căruia 
îi datorăm toate victoriile 
noastre și care ne-a deschis 
perspectiva minunatului viitor 
comunist.

O brigadă a ziarului nostru 
a pornit în acele zile să co

linde țara și i-a adus citito
rului la cunoștință crîmpeie 
din aceste fapte din lupta 
pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor celui de al treilea Congres 
al partidului. Pe șantierele 
noului Onești, brigada a în- 
tîlnit chipuri de tineri con
structori, oameni pe care i-a 
crescut părintește partidul. 
Unul dintre ei era Florin 
Banu.

„A lucrat la Hunedoara — 
povestește despre el brigada. 
A lucrat apoi la construcția a 
12 poduri pe lingă Oradea. 
S-a întors la Hunedoara și a 
lucrat din nou la multe din 
instalațiile care produc astăzi. 
Pe urmă toată brigada lor a 
primit sarcina să vină pe șan
tierul Oneștiului. A venit și 
el. Aici a lucrat foarte mult 
și foarte bine. Este și secre
tarul organizației U.T.M. Un 
secretar foarte bun. A fost fe
licitat acum cîteva zile de or
ganizația de partid pentru fe
lul în care a organizat și a 
urmărit întrecerea socialistă 
în brigadă.

Organizația de partid l-a 
primit anul trecut candidat, 
în mod excepțional a fost pri
mit în partid doar după 6 
luni de candidatură. Așa au 
hotărît comuniștii: pentru 
merite deosebite".

O biografie a unui tînăr co
munist — unul din sutele de 
mii de constructori de pe ma
rile șantiere socialiste ale pa
triei.

Brigada a relatat apoi des
pre minerii Văii Jiului, și a 
povestit întîmplarea petrecută 
cu două brigăzi de tineret de 
la mina Vulcan, „rivale" de 
multă vreme în întrecerea so
cialistă, dar care au sărbăto
rit împreună evenimentul cu
ceririi steagului de brigadă 
de tineret fruntașă, după ce 
obținuseră amîndouă succese 
mari în întrecere.

Multe asemenea fapte din 
munca și viața oamenilor pa
triei ne-au fost cunoscute a- 
tunci, în zilele în care oamenii 
muncii, comuniștii, tinerii au 
închinat partidului tot ce a- 
veau mai de preț. Față de 
partid, față de comuniști, ti
nerii noștri au asemenea gîn- 
diuri.

„întotdeauna în lume — ne 
povestește Stăncescu Dumitru, 
maistru rafinor la Borzești — 
au fost lăudate și date ca 
pildă de urmat însușirile o- 
menești cele mai frumoase : 
cinstea, dragostea pentru to
varășul apropiat, curajul, spi
ritul de solidaritate. Ele au 
existat de cînd e lumea. A- 
ceste însușiri le au și comu
niștii. De ce totuși la ei, a- 
ceste trăsături apar mai lumi
noase și mai frumoase decît 
aricind, de ce te impresionea
ză ele mai mult la un comu
nist ?

Era la rafinăria noastră un 
maistru, vechi membru de 
partid, pe nume Izdrailă Ni- 
colae. Omul acesta avea atîta 
omenie și dragoste pentru ti
neri, pentru creșterea lor, în
cît m-am simțit legat de el 
din primele zile cînd l-am cu
noscut. Am lucrat cu el mulți 
ani. El mi-a servit întotdeau
na drept un înalt exemplu de 
viață".

Cînd am sărbătorit drumul 
de luptă și de victorii al parti
dului, de-a lungul unei exis
tențe de 40 de ani, ne-am 
gîndit la tot ce am cîștigat și 
la tot ce vom cuceri în dru
mul spre comunism.

i iată, din an s-a scurs 
jumătate...

Un eveniment obiș
nuit fiecărui an s-a petrecut și 
anul acesta, dar parcă 
mai frumos, mai impre
sionant. Secerișul. Zilele fier
binți ale strîngerii recoltei 
au fost anul acesta poate 
mai mult decît în anii 
precedențj o sinteză a multor 
eforturi consumate pentru ca 
pămîntul să rodească mai 
mult, munca să devină mai 
ușoară, știința, tehnica, meca
nizarea să-și ocupe locul cu
venit în agricultura socialistă. 
Nu cîteva luni a durat sece
rișul anului acesta ci cîteva 
zile. Nu cîteva sute de kilo
grame a produs un hectar ci 
producții de ordinul miilor de 
kilograme... Practic acesta este 
produsul agriculturii socia
liste. Se dezvoltă și se întă
rește agricultura socialistă — 
așa se va scrie în istorie.

In vară, ziarul ne-a adus 
la cunoștință lucrările 
plenarei din 30 iunie—1 

iulie a Comitetului Central al 
Partidului.

„Ceea ce caracterizează sta
diul actual al construcției so
cialiste la sate este intensifi
carea ritmului de creștere a 
numărului de gospodării co
lective ; se poate aprecia că, 
în perioada de după Congre
sul al IIK-lea al partidului, 
trecerea țărănimii spre gospo
dării colective a căpătat din 
ce in ce mai mult un carac
ter de masă" — spunea în ra
portul prezentat la plenară 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Plenara aceasta are mare 
importanță pentru agricul
tura noastră, pentru înfăp
tuirea pe mai departe și cu 
deplin succes a ceea ce a pre
văzut partidul în planul de 6 
ani privind dezvoltarea agri
culturii pe calea transformă
rii ei socialiste.

Trecerea în masă a țărăni
mii spre gospodăria colectivă 
— acesta a fost unul din feno
menele cele mai impresionante 
desfășurate pe toată deschi
derea celor 365 de file ale 
anului. Am ales un episod po
vestit de un reporter al zia
rului nostru care a fost de 
față la o vizită pe care au 
făcut-o țăranii cu gospodărie 
individuală din comuna Țu- 
glui la gospodăria colectivă 
din Segarcea, regiunea Olte
nia :

„într-un grup de tineri, 
Lungu Elena ascultă atentă 
vorbele unui îngrijitor de 
vaci, care explică ce înseam
nă ziua-muncă. Are un fel 
original de a explica. Le vor
bește tinerilor despre secto
rul zootehnic, despre însilo- 
zări și... despre un om. Des
pre un om care 30 de ani a 
trăit ca vai de el într-o casă 
dărăpănată. Muncea din toa
te puterile să-și facă una mai 
bună, dar n-a izbutit. Acum, 
după doi ani de muncă în 
gospodăria colectivă, omul 
acesta a reușit, să-și realizeze 
visul: și-a durat o casă nouă, 
a mobilat-o, are difuzor, hai
ne, în sfîrșit, tot ce-i trebuie.

O istorie simplă, pe care c 
poți auzi în fiecare zi. Dar e 
în aceasta un semn emoționant 
al vieții noi : împlinirea unor 
dorințe omenești și firești 
pentru care istoria a cunoscut 
multe pagini de lupte și în
cercări.

Lungu Elena, fiică de țăran 
sărac, al unsprezecelea copil 
pe cinci pogoane de pămînt, 
se și vede în casa ei, nouă, 
luminoasă, în care răsună 
cintecul aparatului de radio, 
alături de viitorul ei bărbat, 
Marin Boțea, alături de copi
lul lor, care nu va mai aș
tepta umbrit de necazuri zes
trea pentru căsătorie. Elena a 
înțeles că zestrea este acum 
recolta bogată de cereale, sec
torul zootehnic, grădina și 
toate cîte le are gospodăria 
colectivă".

„Inaugurări de noi gospo
dării colective" — aceasta a 
fost una din rubricile care au 
revenit mereu și mereu în 
paginile ziarului — ca un ecou 
imediat al sărbătorilor ce a- 
veau loc în fiecare duminică 
în zed și zeci de sate deodată.

„După Dobrogea complet 
colectivizată încă din anul 
1957, a doua regiune complet 
colectivizată este regiunea 
București, regiunea cea mai 
mare din țară, cuprinzînd cir
ca 12 Ia sută din numărul to
tal al familiilor țărănești și 
peste 16 la sută din suprafața 
arabilă a țării".

Permiteți-mi ca, de la a- 
ceastă înaltă tribună să feli
cit in numele Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn pe țăranii din 
regiunea București care au 
mers cu încredere pe calea 
arătată de partid, calea agri
culturii socialiste".

Sînt cuvintele însuflețitoare 
ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej rostite în ra
portul prezentat la plenara 
din 30 iunie — 1 iulie a Co
mitetului Central al parti
dului.

Bărăganul colectivizat! Este 
fără îndoială unul din marile 
evenimente ale anului. A- 
ceastă întindere de holde în- 
tr-atît de mănoasă și netedă 
incit pare fără sfîrșit, Bără
ganul despre a cărui trecută 
mizerie atîtea mărturii ne-au 
rămas, este acum regiune co
lectivizată.

Dar în calendarul istoriei va 
rămîne înscris încă un eveni

ment firesc în esență, petrecut 
în anul 1961. Să citim din ziar: 

„Deși nu am o vechime prea 
mare în câmpul muncii totuși 
pot să spun că am fost mar
tora unor momente însemnate 
din viața muncitorilor noștri, 
a multor bucurii care ne 
umplu astăzi viața. O aseme
nea bucurie am trăit toți 
muncitorii întreprinderii noas
tre cînd am luat cunoștință 
de noua Hotărîre a partidului 
și guvernului nostru" (Elena 
Stoican, țesătoare).

Iată ce ne povestește în 
ziua de 1 august un reporter 
al ziarului.

Intrînd în magazin o ani
mație mai deosebită am re
marcat la raionul de articole 
electrice și de uz casnic.

— Da, la noi mereu este o 
asemenea abundență de cum
părători, ne spune responsa
bilul magazinului. E și nor
mal. Sute și mii de familii se 
mută acum în locuințe noi. 
Obiectele de uz casnic au o 
mare căutare. Tocmai de a- 
ceea reducerea de prețuri se 
face aici foarte mult simțită.

Deci despre asta e vorba! 
La 27 iulie Comitetul Central 
al Partidului și Consiliul de 
Miniștri au hotărît o nouă 
creștere a salariilor pentru o 
categorie foarte largă de oa
meni ai muncii și o scădere 
a prețurilor la unele articole 
de larg consum și a unor ta
rife.

Eveniment cit se poate de 
firesc în statul nostru socia
list. Este ceea ce aduce socia
lismul în viața oamenilor — 
traducerea treptată a țelului 
în fapt împlinit.

Nu este singura dovadă pe 
care ne-o pot servi evenimen
tele anului 1961. în acest an, 
nivelul de trai al poporului a 
crescut simțitor.

La 15 septembrie s-au 
deschis școlile.

în jurul acestei date 
s-au deschis școlile și în anul 
1935. Cu prilejul acesta Geo 
Bogza scria atunci: „Pentru 
cei care socotesc totul în pîini, 
cinci lei înseamnă o pîine. O 
pîine e o zi de viață. Cîte 
pîini, cîte zile de viață smul
ge din casele sărace prețul 
manualelor didactice. Oamenii 
se gindesc: o tăbliță : 4 pîini, 
Aritmetica : 10 pîini, Geogra
fia : 8 pîini, Abecedarul: 7
pîini. E fantastic!“

Pe atunci în țară existau 4 
milioane de analfabeți și se
mi analfabeți. Un milion de 
copii de vîrstă școlară nu pu
tea să învețe. Aceasta se pe
trecea într-o toamnă dintr-un 
an al Romîniei burghezo-mo- 
șiereștL Este și asta o dată is
torică — firește. O dată pen
tru istoria neagră a trecutu
lui.

Prezentul, anul 1961, an de 
ascensiune a vieții socialiste 
are de lăsat istoriei alte date, 
alte cifre și calcule. La des
chiderea anului școlar parti
dul și guvernul nostru au îm
părțit gratuit manualele ne
cesare pentru 2.500.000 de 
școlari. Au fost distribuite 
15.000.000 de manuale.

E fantastic !
15 zile mai tîrziu s-a des

chis anul universitar. 70.000 
de studenți au început un nou 
an de studiu.

Studenții bucureșteni au 
primit un nou local pentru 
Facultatea de științe naturale. 
La Cluj, Politehnica a intrat 
în posesia unui pavilion pen
tru laboratoare și spații pen
tru învățămînt. La București 
și Brașov clădiri noi pentru 
Institutele pedagogice de 3 
ani. S-au dat în folosință că
mine noi cu o capacitate tota
lă de 11.000 locuri, cantine 
noi pentru mai mult de 12.000 
de studenți.

Sînt cifrele anului acesta. 
Impresionante prin tot ce 
spun ele despre părinteasca 
ocrotire cu care statul nostru 
înconjoară tineretul studios — 
viitoarele generații de specia
liști.

Acesta este mersul spre so
cialism. în fiecare zi — un pas 
uriaș.

Evenimente mari și mici 
se aglomerează acum 
spre finele anului, gră- 

bindu-se parcă să aibă loc 
încă în anul care trece.

Iată ce ne anunță ziarul în 
fiecare zi, într-un ritm cres
cendo.

14 decembrie. Au îndeplinit

planul anual: Industria chi
miei organice ; 40 de între
prinderi din regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară, minerii 
de la Vulcan și Lonea, Sta
țiunile de mașini și tractoare, 
muncitorii din industria za
hărului.

15 decembrie. Muncitorii 
laminorului de 800 mm din 
Hunedoara au trecut prin ca- 
je ultimele profile din planul 
pe 1961. Și-au îndeplinit pla
nul anual colectivul uzinelor 
j.Tehnometal" din Timișoara, 
30 de unități industriale din 
Dobrogea.

16 decembrie. Industria 
carboniferă și-a îndeplinit pla
nul anual.

17 decembrie. Industria chi
mică și-a îndeplinit planul

Și în sfîrșit — iată marea 
veste :

în cuvîntarea la Consfătui
rea pe țară a colectiviștilor, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a anunțat:

„Vreau să vă aduc Ia cu
noștință o veste care, sînt 
convins, are să vă bucure pe 
toți. Planul producției globale 
industriale pe 1961 a fost în
deplinit Ia 19 decembrie, cu 
12 zile înainte de sfîrșitul a- 
nului".

în sală a izbucnit o furtună 
de entuziasm și aplauze. Cei 
peste 3.000 de oameni s-au ri
dicat în picioare și au ovațio
nat îndelung.

O victorie care aduce eco
nomiei țării valori extraordi
nare. O producție cu 5 mi
liarde lei mai mare decît cea 
prevăzută în Directive pentru 
anul acesta!

Acest eveniment s-a pe
trecut în zilele în care 
în marea sală a Palatu

lui R.P.R., 1800 de delegați ai 
țăranilor colectiviști chemați 
de conducerea partidului la 
un mare sfat, au chibzuit în
delung și riguros asupra a 
ceea ce va trebui făcut pen
tru ca agricultura socialistă a 
țării să-și lărgească drumuri
le, să-i fie mai apropiată și 
mai de ajutor știința agricolă, 
să cucerească producții mai 
mari. Socialismul va pătrunde 
mai adânc în viața satelor! 
Iată prima concluzie pe care 
o desprinzi.

Cei întorși în satele lor vor 
duce și vor răspîndi acolo 
imaginea copleșitoare pe care 
le-a dat-o marea întîlnire de 
la București. Chipul satului 
de azi, așa cum a fost prezen
tat aici prin cei 1.800 de re
prezentanți ai săi, este o 
frescă cu valoare istorică prin 
înfățișarea demnă și impună
toare pe care și-a căpătat-o 
omul agriculturii anului 1961, 
omul care a primit aici la 
consfătuire semne de înaltă 
cinstire a muncii lui — stelele 
de aur pentru Eroii Muncii 
Socialiste, Ordinul și Medalia 
Muncii.

Roadele anului economic 
1961 trebuie privite prin 
comparație. Așa, prezentul 
nostru grandios se desprin
de în contururi mai ciatre de 
trecut. Industrializarea socia
listă a țării, eroismul zilnic al 
muncii oamenilor din indus
tria patriei ne apar ca ta
blouri monumentale.

„...numai sporul de produc
ție obținut în anul 1961 față 
de 1959 este aproape o dată și 
jumătate mai mare decît în
treaga producție din 1938 a 

Romîniei burghezo-moșierești".
Sînt cuvinte din Darea de 

seamă pe care a prezen
tat-o tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer la Sesiunea Marii 
Adunări Naționale.

Deputății în Marea Adunare 
Națională, aleși la 5 martie, 
iată-i adunați acum în ulti
mele zile ale anului, în se
siune. Au venit să hotărască 
Bugetul și planul de stat al 
anului viitor, au venit să dis
cute despre viitoarele victorii 
ale poporului în următoarea 
etapă de un an a procesului de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Cît de mult am vorbit și 
cît de puțin am reușit 
să cuprindem din tot 

ce-a însemnat în viața patriei 
și a fiecăruia dintre noi anul 
1961! Pentru că anul acesta, 
al doilea din șesenal, este cu 
adevărat un an glorios !

Așa se cuvine să privim 
spre anul ce-a trecut, acum 
cînd începem un an de la care 
așteptăm și mai mult.

Lecție practică da producție. Inginerul Iii® Stan de Ia Uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală, explică tinerilor Gheorghe Ervin și Tănase Gheorghe cum se realizează 

îmbinarea corectă a șabloanelor la operația de croire a tablei.
Foto: N. STELORIAN

Pe scurt
• După plecarea in tur

neu a echipei Petrolul-Plo- 
iești, o altă formație de 
fotbal din țara noastră, și 
anume Steaua-București, 
este gata de plecare, ju
cătorii militari vor susține 
șase intîlniri, dintre care 
trei în Republica Arabă 
Siria (la Damasc și Alep) 
și trei în Liban (la Beyrut) 
Primul meci este progra
mat pentru data de 5 ia
nuarie la Damasc.

• Astăzi au loc la bazi
nul acoperit Floreasca în
trecerile din cadrul ultimu
lui concurs de natație al 
anului. Concursul este des
chis tuturor categoriilor 
de copii, pînă la vîrsta de 
14 ani.

• Maestrul internațional 
Theodor Ghițescu va con
cura în turneul internațio
nal de șah de la Reggia 
Emilia (Italia) turneu or
ganizat cu prilejul festivi
tăților dedicate celei de-a 
100-a aniversări a unității 
Italiei.

Primul start oficial la sehi
Corespondență telefonică de la Poiana 

Brașovului și Predeal
---------- n ultimele două 

săptămâni, pe 
renumitele pîr
tii din Poiana 
Brașovului s-a 

---------- desfășurat o 
activitate febrilă. Zeci și sute 
de schiori, profitînd de ză
pada căzută din abundență, au 
venit aici să se antreneze 
vederea concursului 
chidere a sezonului 
programat pentru 31 
brie la Predeal. Pe 
pe Sulinar și Pîrtia 
pe sub teleferic ca și în Po
iana Ruia puteau fi întîlniți, 
alături de schiorii din lotul 
reprezentativ, în frunte cu 
Cornel Tăbăraș și Ilona Mi
kloș, sportivi reprezentând nu
meroase cluburi și asociații.

Urmărind antrenamentele 
schiorilor ce-și vor disputa 
întîietatea duminică pe Clă- 
bucet, am putut constata bu
na pregătire a unor elemente 
valoroase ca Gheorgbe Bălan 
și Adrian Bătușaru de la Casa

în 
de des- 
de schi 
decem- 
Kanțer, 

Lupului,

Oră de laborator la Facultatea de chimie industrială a 
Institutului politehnic din București.

Ofițerilor Brașov, Petre Clinei 
și Dan Focșăneanu de la Cair- 
pați-Sinaia, Gheorghe Cristo, 
ioveanu de la Olimpia-Bra- 
șov precum și a schioarelor 
Ana Scherer, Rodica Bucur și 
Mihaela Ghioarcă.

în ultimul antrenament cro
nometrat al componenților lo
tului reprezentativ de alpine, 
rezultatele cele mai bune le- 
au realizat Cornel Tăbăraș și 
Gohn Kurt, care păstrează 
prima șansă în proba de sla
lom de la Predeal.

Suferind o contuzie, Ilona 
Mikloș nu v.a putea concura 
duminică, astfel că pe pri
mul plan al întrecerii femi
nine de slalom de pe Clăbu- 
cet se va afla Mihaela 
Ghioarcă.

De două zile vremea s-a 
schimbat brusc la Poiana Bra
șovului. Zăpada s-a înmuiat 
și din cînd în cînd plouă. A- 
ceasta nu i-a împiedicat însă 
pc schi on continue pre-
gătirile. Pe pîrtii am întîlnit 
și pe componenții lotului re
prezentativ de juniori pentru 
care întrecerile de la Predeal 
vor constitui prima verificare 
serioasă a stadiului de pregă
tire în vederea competiției in
ternaționale „Cupa speranțe
lor".

în cursul zilei de vineri 
schiorii s-au deplasat de la 
Poiana Brașovului la Predeal 
pentru a face, astăzi, un ul
tim antrenament în vederea 
primului mare concurs din a- 
cest sezon.

Pîrtiile de pe Clăbueet 
(slalom) și Poliștoacă (fond) 
au fost pregătite • cu multă 
grijă. Federația de specialita
te a luat toate măsurile tehni
ce și organizatorice necesare 
pentru a asigura succes de
plin concursului inaugural. 
Astfel a fost definitivat din 
timp corpul de arbitri și s-a 
instalat o stație de radio-am- 
plificare pentru relatarea des
fășurării fiecărei curse.

Deosebit de interesante se 
anunță și întrecerile schiori
lor fondiști care, după cum 
se știe, de obicei oferă nume
roase surprize. în cursa de 10 
km rezervată seniorilor, por
nesc ca favoriți Drăguș Ste- 
lian, Cimpoia Gheorghe, Dinu 
Petre și Alexandru Zangor, 
în timp ce pe traseul probei 
de 5 km (senioare) va fi inte
resant de urmărit întrecerea 
dintre Elena Tom, Marcela 
Bratu și Iuliana Simon.

ION CRISTIAN

Bucuria celor mici...

Primăvara din mijlocul iernii
(Urmare din pag, l-a)

tuoase limuzine, i-aș dori obligați 
să-și confrunte amintirile, cu noile 
stări de lucruri.

Fiindcă, iată, în locul „hardu
ghiilor", cu geamuri sparte se înal
ță pe plaiurile Romîniei, gîndită al
tădată ca o țară menită să rămînă 
pentru eternitate „eminamente agri- 
cclă", se înalță și se dezvoltă o in
dustrie înaintată, concurînd pe pie
țele mondiale cu unele state de o 
îndelungată tradiție în ramura res
pectivă.

Cifrele, odinioară simple expresii 
matematice, dobîndesc în lumina 
succeselor socialiste o încărcătură 
emoțională: sporul de producție pe 
anul 1961, în comparație cu 1959 e- 
chivalează cu o întreagă produc
ție și jumătate, pe țară, a anului 
1938. Țara păsatului și a știuleților 
pitici de pe vremea Hohenzolerni- 
lor va produce în 1962 peste două 
milioane cinci sute de mii tone de 
oțel. „Belgia orientului" — cum 
eram numiți cu un sentiment de 
dispreț și care importa contra grî- 
ne ultimul nasture și ac de gămă
lie exportă mașini-unelte, și numai 
în 1962 de două ori și jumătate mai 
mult decît în 1959.

Cum să nu-ți simți inima scălda
tă de un nesfîrșit și legitim senti
ment de mîndrie cînd știi că pro
dusele muncii noastre, efort al min
ții și al brațelor noastre, se bucu
ră de o meritată recunoaștere, de
parte de hotarele patriei ? în lo

cul acelei „umanități dezolate", de 
care vorbea călătorul francez, cla
sa noastră muncitoare, eliberatoa
re și stăpînă pe destinele ei, înal
ță edificiul socialismului în condi
țiile unei munci libere și entuzias
te, înscriind în fiecare zi noi vic
torii la toate capitolele îndeletnici
rilor omenești.

Mă aflam acum cîteva zile în 
marea sală a Palatului, în vecină
tatea locașului unde au stăpînit 
pînă acum un deceniu și jumătate 
monarhii, și unde se aflau adunați, 
în consfătuire, miile de țărani co
lectiviști, veniți să-și comunice ex
periența și planurile de viitor. Am 
trăit acel moment emoționant cînd, 
de la tribuna consfătuirii tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a comuni
cat adunării: Planul de stat a fost 
împlinit pe ziua de 19 decembrie, 
și am trăit împreună cu miile de 
oameni aflați între zidurile sălii, cu 
tot poporul nostru, acel sentiment 
de plenitudine, și înălțătoare mîn
drie pe care ni le dau izbînzile 
noastre.

Mi-am rotit privirile uimite și am 
îmbrățișat aceea omenire a țăra
nilor colectiviști, fremătînd de via
ță, de un avînt ce face să păleas
că orice adjectiv superlativ. îi ve
deam urcîndu-se la tribună, le ur
măream cuvîntările, și-mi spuneam: 
aceștia sînt oamenii de care vor
bea reporterul cu pricina, în anul 
1937, „indivizi dezolați, veniți din 
locuințe lacustre 7* Vorbitorii, sim
pli brigadieri sau președinți de 
gospodării colective, se exprimau

în limbajul cult al specialiștilor 
dacă nu al savanților. „Miracolul"- 
a fost posibil fiindcă realitatea pe 
care stau e fundamental alta decît 
acum două decenii. în locul unui 
sat reunind niște cocioabe preisto
rice și o omenire robind la boieri 
pentru un boț de mămăligă pela- 
groasă, înflorește astăzi pe plaiu
rile noastre o agricultură socialis
tă, înaintată și științifică. Hîrlețul și 
săpăliga au fost trimise la muzeul 
antichităților dureroase, iar oame
nii de la tribună manipulează pri- 
cepuți tractorul și combina, pentru 
care vădesc îndemînare și talent. 
Rezultatele trec în socoteli încăr
cate de lirism : Cînd spui — și au 
spus atîția: „Am obținut 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar", fraza de
pășește, prin semnificații, un sim
plu record de producție și vădește 
un efort de creație, gîndit pe pla
nuri diverse : învățămînt agricol, 
pricepere tehnică în lucrarea pă- 
mîntului, spirit de organizare și de 
disciplină, toate ăceie daruri care 
pot transforma și înălța agricultura 
pînă la acea artă visată de poe
tul antic cînd spunea : „De îngropi 
odată cu sămînța și priceperea, ră
sare odată cu bobul și fericirea". 
L-ași voi pe călătorul din anul 1937 
revenit în satul contemporan, în sa
tul socialist, obligat să vadă ce 
poate face munca liberă de orice 
servitute. în locul întunericului, ar 
vedea nu luminile conacului ci ele 
căminului, și ale școlii, ale vnei 
școli care a izgeait de anh ă-n la— 
mea satului cea mai rasme-asă pla

gă a trecutului : analfabetismul. Ar 
vedea creșa și spitalul, caravana 
cinematografică sau echipa de tea
tru, dar ar vedea, mai ales, chipul 
oamenilor, luminat de bucuria vie
ții.

„Orice se poate simula pe lumea 
asta — scria acum cîțiva ani un 
vizitator venit aici la noi și nu cu 
toate gîndurile prietenești — dar 
bucuria de a trăi, nu. în Romînia 
această bucurie se citește pe chi
purile oamenilor". Era o constatare 
pe care n-o putea disimula, după 
cum nu putea ascunde faptul că în 
locul acelei „caste subalterne" de 
intelectuali veșnic amenințați de 
spectrul mizeriei, în Romînia socia
listă, intelectualitatea, trup din 
trupul poporului, crează o operă 
durabilă, închinată în întregime as
pirațiilor oamenilor muncii. Să nu 
uităm trecutul de ultragii. Monar
hia și uneltele ei l-au ofensat și iz
gonit pe Caragiale. L-au asasinat 
prin mizerie și dispreț pe Emines- 
.cu. L-au tratat cu ifose ciocoiești 
Pe Babeș. L-au exterminat prin cri
minală dezinteresare pe Vlaicu. 
L-au ucis cu sadism pe Sahia și 
pe atîția alții. Sînt necontenit ispi
tit să-i spun călătorului care ne-a 
vizitat tara înaintea ultimului război 
mondial: vino să vezi. Vino să vezi 
laboratoarele oamenilor de știință, 
atelierele pictorilor sau ale sculp
torilor noștri. Stai de vorbă cu ar- 
hitecțfi care au realizat litoralul 
nostru și care dau orașelor țării o 
riauă înfățișare, biruitoare și feri

cită, demnă de epoca p» care o 
trăim.

De altminteri, acești vizitatori 
vin, unii cu gînduri de amiciție, 
alții cu sentimente mai puțin prie
tenești. Toți însă, uimiți și îneîntați 
sau numai surprinși, fiindcă le răs
toarnă niște socoteli ostile, nu pot 
să nu recunoască ceea ce majori
tatea dintre ei s-au obișnuit să nu
mească ; „miracolul romînesc", A- 
ceastă expresie a căpătat în ulti
ma vreme în publicistica occiden
tală o circulație tot mai insistentă ; 
„miracolul romînesc".

„Miracolul" își are totuși o ex
plicație simplă, dintre cele mai fi
rești. Izvorăște din avîntul forțelor 
unui popor liber, muncind cu hăr
nicie și fără preget pentru ferici
rea sa.

Sub conducerea partidului oame
nii fac o realitate vie din ceea ce 
a fost odinioară doar un vis visat 
și o „minune" fermecătoare și pre
simțită.

După calendar ziua de 30 Decem
brie cade în plină iarnă, atunci 
cînd hlamida zăpezii înveșmîntează 
plaiurile țării.

E numai o aparență.
Ziua de 30 Decembrie vine în 

mijlocul primăverii din inimile oa
menilor, în primăvara fecundă și 
darnică din privirile lor, în primă- 
vara unei republici tinere, pășind 
în al cinsprezecelea an de viață și 
avind înaintea ei întreg viitorul cu 
toate împlinirile și cu toata ferici
rile vieții.
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PROGRAMUL DE RADIO
Duminică 31 decembrie 1961

TELEGRAME EXTERNE
„France Presse“: „Un sfert 

din populația Turciei se găsește 
pradă foametei"

Programul I

6,00 Melodii populare ro- 
mînești; 6,30 Muzică ușoară ; 
7.00 Buletin de știri, Sumarul 
presei centrale ; 7,15 Cîntece 
de pace și prietenie; 7.30 Con
cert de dimineață; 8,00 Școala 
și viața „Sfîrșit de an, început 
de an“; 8,30 Muzică populară 
din țări socialiste; 8,50 Ghid 
muzical; 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii; 10,30 Spre 
cabane — program de muzică 
ușoară; 11,00 Formații artisti
ce de amatori, laureate la cel 
de-al Vl-lea concurs pe țară;
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Programul I

6.00 „Viata e frumoasă" — 
program de muzică ușoară;
6.30 Muzică populară romî- 
nească; 7,00 Buletin de știri; 
7.15 „Slavă partidului"—pro
gram de cîntece; 7,30 Concert 
de dimineață; 8,15 Soliști și 
orchestre de muzică populară 
romînească care au concertat 
peste hotare; 8,40 Fragmente 
din baletul „Spărgătorul de 
nuci" de Ceaikovski; 9,00 Ti
nerețea ne e dragă — Visuri 
tinerești la început de an;
9.30 Cîntă corul de copii al
Radioteieviziunii; 10,00 Melo
dii nemuritoare; 10,30 „înfră
țiți în muncă, în cîntec și joc" 
— program de muzică popu
lară romînească și a minori
tăților naționale; 11,00 Cîntă 
Ima Sumac; 11,15 Din poezia 
anului 1961; 11,30 Scene ve
sele din opere; 12,04 Concert 
distractiv interpretat de fan
fară; 12,35 „An nou, melodii 
noi, interpreți noi” — muzică 
ușoară ; 13,00 Radiojurnal ;
13,10 Program muzical dedicat 
fruntașilor recoltelor bogate 
pe anul 1961; 13,40 Cotele a- 
pelor Dunării; 14.00 Recoman
dări din program; 14,05 Pen
tru iubitorii muzicii ușoare 
un program de melodii dis
tractive; 14,35 Coruri și dan
suri din opere; 15,00 Omagiu 
celor din primele rînduri. E- 
misiune realizată de Leonte 
Silvestru; 15,15 Concert de 
muzică ușoară și populară la 
cererea fruntașilor din in
dustrie; 16,00 „Cronica 1961"; 
16.20 Din cele mai cunoscute 
melodii populare romînești ; 
16,48 Daruri muzicale de Anul 
Nou oferite ascultătorilor noș
tri. în program : muzică ușoa
ră romînească; 17,15 Matineu 
dansant; 17,45 Primele melo
dii de muzică ușoară ale anu
lui 1962; 18.00 Almanahul e- 
misiunilor pentru copii. ..In 
jurul bradului de Anul Nou 
1962“ ; 18,45 Tineri interpreu 
de muzică populară romineas- 
că ; 19.00 Buletin de știri: 19,15 
Muzică de dans; 19.45 Jocuri 
populare romir.ești; 20.00

EE SCENELE TEAI8EL0R
Duminică 31

Teatrul de Operă și Balet: 
orele 11,00 Spărgătorul de 
nuci; orele 19,30 Bărbierul din 
Sevilla. Teatrul de Stat de 
Operetă: Văduva veselă; Tea
trul Luc!a Sturdza Buiandra 
sala Schitu Măgureanu orele 
10 : Sf. Ioana; orele 19,00 Cum 
vă place; Sala din str. Alexan
dru Sahia orele 10,00 Cred în 
tine; orele 15,00 Un strugure 
în soare; orele 19,00 Mena
jeria de sticlă; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" : Sala 
Comedia orele 15,00 Discipolul 
diavolului; orele 19,30 Bădă
ranii; Sala Studio: orele 15,00 
Milionarii; orele 19,30 Tar- 
tuffe; Teatrul Satiric Muzical 
„C. Tănase" Sala Savoi: 7
note potcovite, orele 19,30 
Sala Victoria orele 19,30 Con
cert în Re...hazliu; Teatrul 
„C. I. Nottara" B-dul Maghe- 
ru orele 10 Antonio și Cleo
patra; orele 15,30 Pygmalion; 
orele 19,30 în noaptea asta nu 
doarme nimeni; Sala Studio 
orele 10,30 Scandaloasa legă
tură dintre dl Ketle și d-na 
Moon; orele 16,00 Băieții ve-

PE ECWEEE CINEMATOGRAFELOR
Duminică 31 decembrie

Patria: Porto-Franco; Re
publica : întîlnire pe cablu ; 
Magheru: Poveste despre o 
fată ; V. Alecsandri; Caidul; 
București: Caidul; E. Pavel: 
Sosește circul; I. C. Frimu : 
întîlnire pe cablu ; Lumina : 
Cavalerii teutoni; Maxim 
Gorki: Războiul vesel; Cen
tral : Ultimul meu tango; 
Victoria : Raidul vărgat; Ti
neretului : Copilul trupei; 
Timpuri noi: Lada cu zestre 
— întîlnirea — Ramură de 
brad ; 13 Septembrie : Vînt de 
libertate; înfrățirea între po
poare : Austerlitz ; Gh. Doja: 
Austerlitz; Cultural: Raidul 
vărgat; Alex. Popov : Caste
lul din basme ; 8 Martie : So
nate ; Grivița: Submarinul 
„Vulturul"; Constantin David: 
Cînd primăvara e fierbinte; 
V. Boaită : Revista visurilor ; 
Unirea : Cielito Lindo ; Alex.

11.30 Vorbește Moscova ; 12.00 
Fragmente din operete; 12,30 
Interpreți de muzică ușoară; 
13,00 Radiojurnal; 13,10 De 
toate pentru toți : „Anul nou 
cu bucurie" ; 13,40 Cotele ape
lor Dunării; 14,00 Recoman
dări din program; 14,05 Vi
trina cu noutăți de muzică u- 
șoară; 14,35 Muzică din opere 
în interpretarea soliștilor noș
tri ; 15,05 Viața nouă a sa
tului — program de cîntece și 
jocuri populare romînești;
15.30 ,.La șezătoare"; 16,00 Con
cert de muzică din operete;
16,45 Din opera lui Ion Crean-

Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteieviziunii. 
Concert de muzică ușoară și 
populară in interpretarea Or
chestrelor de estradă și de 
muzică populară ale Radiote
ieviziunii și selecțiuni din 
programul de revelion de la 
Televiziune. în pauză : Emi
siunea „Versuri de dragoste 
din lirica universală" ; 22,30
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 23.00 Muzică de 
dans; 23,52—23,55 Buletin de 
știri.

Programul II

10,00 Cîntece de bucurie;
10.30 Anul sportiv 1961; 10.50 
Muzică simfonică; 11,30 Din 
cele mai frumoase melodii ale 
popoarelor; 12,15 Canțonete 
interpretate de mari cîntăreți;
12.45 Piese instrumentale de 
virtuozitate; 13,00 „Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară";
13.45 „Construim pentru bel
șug și pace" — program de 
cîntece; 14,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 14,15 Mu
zică populară din Cuba; 14,30 
Selecțiuni din momentele ve
sele difuzate la Revelion; 15,00 
Program de jocuri populare ;
15.30 Concertul în Re major 
pentru violoncel și orchestră 
de Haydn; 16.00 Concert de 
muzică ușoară și jocuri popu
lare romînești dedicat oame
nilor muncii care au intimpt- 
nat Anul Nou in producție;
16.30 Vorbește Moscova; 17.00 
..Dragi mi-s cîntecul si jocul";
17.30 La început de an — Pro
iecte de creație ale unor scri
itori; 17,42 Opereta „Lysistra- 
ta“ ; 19,00 „Anul internațio
nal 1961” de George Ivașcu ; 
19,20 Succese ale interpreților 
noștri Dește hotare; 30,00 Bu
letin de știri; 30,15 Album de 
romanțe: 20,45 Interpreți și 
formații de muzică ușoară din 
țări socialiste urează ascultă
torilor noștri ..La mulți ani"; 
21.05 Muzică de dans ; 22,15
Din valsurile celor trei Strauss: 
23.00 Buletin de știri: 23.10 
Muzică simfonică; 0,02—0,55 
Muzică de dans.

decembrie

seli; ora 20,00 Viori de primă
vară; Teatrul Evreesc de Stat 
orele 20,00 Ciri Biri Bom; 
Teatrul pentru tineret și copii 
— Sala pentru tineret orele 
11,00 De pretore Vincenzo ; 
orele 20,00 Scrisori de dragos
te: Sala pentru copii orele 9,00 
Nota 2 la aritmetică ; orele
14,30 și 17,00 Băiatul din ban
ca a doua; Teatrul de come
die orele 11,00 Celebrul 702 ; 
orele 15,30 Mi se pare roman
tic; orele 19,30 Prietena mea 
Pix; Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești orele 10,00 Mo
tanul încălțat; orele 19,30 
Fata cu pistrui; Circul de Stat: 
orele 20,00 Luminile arenei; 
Filarmonica de Stat „George 
Enescu" : orele 11,00 Concert 
simfonic : în program Sigis
mund Toduță : Balada steagu
lui, pentru voce solo, cor și 
orchestră (primă audiție), 
Beethoven : Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 5, Proko
fiev : Simfonia V-a, dirijor 
Constantin Bugeanu, soliști 
Silvia Șerbescu și Emilia Pe
trescu.

Sahia: Sonate; Flacăra: Abuz 
de încredere; Arta: Vîrsta di
ficilă; T. Vladimirescu: Copi
lul trupei: Miorița : Sosește 
circul; Munca : Cazacii :
Popular: Nu te lăsa niciodată; 
Moșilor: Ultimul meu tango; 
23 August: Sonate; Donca 
Simo: Ultimul meu tango ; 16 
Februarie: Defileul; M. Emi- 
nescu : Cerul infernului; I- 
Pintilie: Articolul 420; 8 Mai: 
Vîrsta dificilă; Volga: Circul 
fără cupolă; Floreasca: Te 
iubesc viață; Libertății: Cai
dul ; N. Bălcescu: Ivan cel 
Groaznic ; G. Coșbuc : Circul 
fără cupolă; G. Bacovia: Ul
timul meu tango; Olga Ban- 
cic: Copilul trupei; Drumul 
serii: Cele 400 de lovituri; 
30 Decembrie: Te iubesc viață; 
Aurel Vlaicu: Dragostea și 
pilotul secund ; B. Delavran- 
cea: Cînd primăvara e fier- 

1 binte.

gă; 17,00 Soliști și formații 
sovietice, participante la Fes
tivalul și Concursul Interna
țional „George Enescu"—1961; 
17,35 Jocuri populare romî
nești și ale minorităților na
ționale; 18.05 Muzică ușoară 
de compozitori din țări socia
liste ; 18.50 Muzică instru
mentală interpretată de so
liști rpmîni; 18.45 Cîntece
populate romînești; 19,00 Bu
letin de știri ; 19.05 „Oaspeții 
noștri" — interpreți și forma
ții de muzică ușoară care 
ne-au vizitat țara în 1961 ;
19.30 „Drag mi-e cîntecul și 
jocul".

Programul I și II. 20,00 Bu
letin de știri ; 20,05 Pagini a- 
lese din muzica ușoară; 20,30 
Plugușorul; 20,45 în vîrtejul 
jocului; 21.00 Arii și duete din 
opere comice și operete; 21,30 
Din melodiile îndrăgite ale 
anului 1961; 22 Radiojurnal.

22,15—5,55 — Program spe
cial de revelion.

Programul II 7,00 Muzică 
de estradă; 7.20 Muzică popu
lară romînească din diferite 
regiuni ale țării; 7,50 Buletin 
de știri; 8,00 Muzică ușoară ;
8.30 Clubul voioșiei; 8.50 A- 
nunțuri, muzică; 9.00 Din crea
ția de cîntece a anului 1961;
9.30 Soliști și formații artisti
ce de amatori; 10,00 Arii din 
opere în interpretarea cîntăre- 
ților romini; 10.30 Oaspeți
străini despre țara noastră; 
10.50 Transmisiune din sala 
Ateneului a Concertului coru
lui și orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". 13.40 Muzică ușoară; 
14,00 Radiojurnal, Buletin me
teorologic; 14,15 Creații ro
mînești de muzică ușoară în
drăgită peste hotare; 14.30 
Cine știe, cîștigă ; 15,30 Val
suri; 16,00 Destine contempo
rane; 16.15 Jocuri populare 
romînești; 16,30 Din cintecele 
și dansurile popoarelor; 17,00 
Muzică ușoară interpretată la 
diferite instrumente; 17,15 
Frumusețile patriei în opera 
lui Alexandru Vlahuță și Ca- 
listrat Hogaș; 17,25 Concert 
de muzică din operete; 18,00 
Buletin de știri; 18,05 Concert 
coral interpretat de corul Ra
dioteieviziunii; 18,35 Melodii... 
Melodii... — emisiune de mu
zică ușoară romînească; 19.00 
Almanah mnzw*al; 19,45 Inter- 
preții noștri de muzică ușoară 
cîntă pentru dumneavoastră.

Televiziune
Duminică 31 decembrie 

1961
9.00 Emisiune pentru copii: 

Telejurnalul pionierilor. Fil
mele „Crăiasa zăpezii" — o 
producție a studiourilor sovie
tice și „Nasul furat" — o pro
ducție a studioului din R.D.G.
10.30 Emisiunea pentru sate; 
20,00 Revelionul Televiziunii.
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17,30 Anul sportiv 1961;

18.30 Emisiunea pentru copii 
„Hai la teatru, copii" (Cîntece 
din spectacole pentru copii); 
19,00 Jurnalul televiziunii; 
20,00 Concertul Orchestrelor 
de muzică populară și de 
estradă ale Radioteieviziunii 
și selecțiuni din programul de 
revelion — transmisiune de la 
Studioul de concerte al Ra
dioteieviziunii. în încheiere : 
ultimele știri.

M. A. (timid) — Bună ziua.
P. R. (condescendent) — How do 

you do l
M. A. (implorind bunăvoință) 

*-< Nu vă supărați, am fost infor
mat că sînfeți un mare specialist 
în domeniu) artelor, un adevărat 
pontif al plasticii occidentale 
și, ca atare, aș vrea să vă rog 
ceva...

P. R. (gata să-i acorde protec
ție) — Tinere îndrăznește. E ade
vărat că presa m-a poreclit a fi 
drept un „papă“ al artei de avan
gardă dar de fapt sînt un om cit 
se poate de simplu, și după cum 
vezi, foarte comunicativ. Așa că, 
ce mai, încolo, încoace, dă-i dru
mul. Adresează-fe bătrînuiui Re- 
stany cu încredere.

M. A. (cu amintiri dureroase) 
— Domnule Resfany, să vedeți, 
eu am mai avut de-a face cu 
papii așa că...

P. R. (încurajator) Treci direct 
la problemă. Ji-am explicat că 
chestia asta cu papa e doar o 
poreclă pe care mi-au dat-o „the 
boys", băieții mei din grupul de 
artă de avangardă „Realife" adică 
Realitatea. Nu sînt nici un papă, 
sînt un simplu laic, un truditor al 
condeiului care ajută cu modestie 
artele să se dezvolte, sau și mai 
simplu, criticul plastic parizian 
Pierre Resfany. Deci, ce dorești ?

M. A. (in sfîrșit și-a luat inima 
în dinți) — Domnule Resfany, 
fiindcă văd că vă place să vi se 
vorbească direct și simplu, vă 
spun cu încredere : vreau să fac 
ucenicie la școala artei moderne, 
să mă pun la punct cu ultimele ei 
cuceriri.

P. R, (mindru și educativ)—O.K., 
am înțeles. Află că nu puteai să te 
adresezi unui om mai potrivit de- 
cît mine, Dar parcă mi-e cunos-
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actorul poștal din 
Ardeoani primi 
intr-una din zile 
de la oficiu o scri
soare ciudată, pur- 
tind sigiliu și tim

bre scrise in limbi necunos
cute. Crezu la început că e 
vreo greșeală, insă cercetind-o 
mai atent văzu că destinatarul 
era intr-adevăr din Ardeoani. 
Scrisoarea era adresată Lenu- 
ței Moise și venea tocmai din 
Afganistan, de la soțul ei. Con
stantin Moise, aflat acolo ca 
sondor împreună cu alți spe
cialiști in petrol din țara 
noastră.

Specialiștii noștri, alături de 
cei sovietici, forau primele 
sonde de țiței din Afganistan. 
Faptul că printre cei cărora le 
revenea această inaltă misiune 
se număra și un consătean 
de-al lor, le umplea inimile de 
mindrie celor din Ardeoani. 
Sosirea scrisorii îi bucură de 
aceea pe toți, fiecare conside- 
rîndu-se îndreptățit să afle ce 
scrie Costică al lor din aceas
tă îndepărtată țară.

Veștile trimise erau dintre 
cele mai bune, căci consătea
nul lor, ca și toți tovarășii lui 
de muncă, romini ți sovietici, 
erau „bisorhup nafari', adică 
„foarte buni oameni-. Apre
cierea dată de afgani consă
teanului lor nu-i mira deloc pe 
cei din Ardeoani. ți mai ales 
pe tovarășii lui de muncă de 
la întreprinderea de foraj Moi- 
nești. Mulți dintre ei lucrase
ră alături de Costică Moise 
încă din 1948. dud a pășit în- 
tiia oară in schelă ți știau cu 
cită dragoste se dăruise mese
riei de sondor acest moldo
vean cu suflet deschis, veșnic 
zimbitor. Trecind prin miinile 
lui, zeci și zeci de kilometri de 
prăjini și coloane au pătruns 
in afundurile străvechiului pă- 
mint al Moldovei, ca niște ră
dăcini uriașe prin care a stră
bătut la suprafață seva atît de 
rodnică a pămintului — țițeiul. 
De adevărul bătrînuiui croni
car „nasc și la Moldova oa- 
meni“ puteau acum să se con
vingă pînă și locuitorii înde
părtatului Saripul din Afganis
tan. Urmașii „lăcarilor' de 
care amintea numai Dimitrie 
Cantemir în a sa „Descripția 
Moldaviae“ au ajuns în anii 
noștri nu numai să împresoa
re munții, dealurile și văile 
Moldovei cu sonde, dar să și 
ducă faima acestui meșteșug 
tocmai departe, în inima Asiei.

Una după alta, scrisorile so
site din Afganistan aduceau 
vești din ce în ce mai senza
ționale : „azi am terminat de

NEURASTENIE... ABSTRACTĂ
cută figure ta. în fine. Jin să fe 
previn că drumul pe care vrei să 
mergi nu e deloc ușor. Ca orice 
lucru de mare rafinament, cere 
pregătire și răbdare, in afară cfe 
aceasta, rrebuie mult spirit de 
discernământ pentru a nu cădea 
în ghearele concurenței sau ale 
impostorilor. Nu mai vorbesc de 
artiștii reanști ci mă refer ia pri
mul rind la...

M.A. (nedumerit) Păi dumnea
voastră nu slnteți realist, grupul 
dvs. nu se numește Rea>'.*a:aa l

P.R. (a devenit aspru ca ar.ee 
pedagog exigent) — Gura, no fă 
prost l Asta e firma, capcana pen
tru naivi; ce avem noi de-a face 
cu realitatea l Dar să trecem pes
te asta. Ferește-te deci, îți zic, 
de concurenții noștri, de Salvador 
Daii, care pictează cu o flintă, de 
maimuțoiul englez Ham care pic
tează cu coada, de...

M.A. (cu o dureroasă nelămu
rire) — Dar bine domnule, eu 
vreau să învăț aria adevărată a 
acestor zile 1

P. R. (hotărît să-l iacă ,,om“)
— Verywell. Asta vreau să *e în
văț și eu. Dar să văd dacă ești 
pregătit. Știi să tragi cu arma l

M. A. (nu e cu totul novice)
— Am tras cu flinta.

P. R. (fără drept de apel)
— Ji-am spus să te ferești de me
todele învechite ale lui Salvador 
Dali. Nu cu flintă ci cu o armă 
automată, cu un „Remington", un 
„Winchester", un „S.chmeisser",

„FOARTE SUNI
OAMENI"

forat sonda I Etimtag", „am 
luat din iarbă sonda I Agut~ 
aceasta însemni nd in limbajul 
sondorilor începutul ferututul 
unei noi sonde, „forăm de zor 
la sonda I Cogirdc".

Odată eu scrisorile soseau 
tot mai multe fotografii care 
uimeau de fiecare dată pe cei 
din Ardeoani. Nu întîmplător, 
pe spatele unei fotografii Cos
tică Moise rima fără să vrea, 
nottnd: ,Jn poză sint eu. cu 
trupul aici, cu pindul la satul 
meu... Iar prietenul Mocanu

Petroliști romini %
în Afganistan

m-a luat cu aparatul, ca să 
mă vadă tot satul

Sonda la care lucrează con
săteanul lor, este singură în 
mijlocul unui deșert întins, 
printre nisipurile care strălu
cesc orbitor în bătaia soarelui 
ți mai ales dogoresc, ca o va
tră de jăratec. Și cum si nu-ți 
fie dor de Moldova ,.cu stejari 
ți cetini", de dealurile Solon- 
țului și ale Runcului, de apele 
Trotușului ori ale Ozanei „ce
lei dulci și frumoase' pe ale 
cărei maluri se înalță acum 
sonde mărețe !

Intre zecile de fotografii cu- • 
prînzînd imagini felurite, una 
te emoționează în mod deose
bit. Data la care a fost făcută t 
1 ianuarie 1960. La aceeași 
masă sovietici, romini ți af
gani sărbătoresc venirea nou
lui an.

Lumina s-a stins cînd ceasul 
a vestit orele 24, iar la aprin
derea ei toți aveau ochii plini 
de lacrimi. Desigur, în clipa a- 
ceea, Costică Moise iți amintea 
sondele încărcate feeric cu lu
mini, ca niște miraculoși pomi 
de iarnă, de pe muchia Solon- 
țului!

Țuica părea mai bună ți 
mai tare dectt oricînd, iar sti
clele de vin sosite din țară le 
aminteau celor veniți din Va
lea Prahovei, livezile din mij
locul cărora țișnesc sondele lor. 
Afganii aveau să cunoască în 
acea noapte ce înseamnă vese
lia romînească și rusească. De 
altfel, de prietenia deschisă, a 
specialiștilor sosiți din țările 
noastre socialiste se convinse
seră încă de la început. Și cum 
să nu se convingi cînd zi de 
ti, as O dragoste frățească,

M. A. (culmea sincerității) — Nu 
Știu.

P. ft. (îl mustră cu dragoste pă
rintească) : — Păi atunci cum vrei 
să Iaci artă ? Te pomenești că nici 
cu gaze lacrimogene nu știi să 
lucrezi ? Vezi ? Și mai pretinzi că 
iubești arta. De abia acum înțeleg 
ce artist mare este Nicky de Sainf 
Pha'le, pictorul prodigios.

M A. (e intr-adevăr naiv) — 
Dar cum se numește tabloul său l

P. R. (c'.pa marilor adevăruri) 
fc N-are nici un nume și totuși 

PAMFLET

nu poate fi confundat. De ce ? 
Fiindcă are gemu. Micul 
Nicky a venit la Festivalul 
de la Nissa al grupului nostru cu 
o idee excepțională. A luat o 
pînză înrămată și a legat de ea 
doua sticle, una cu culori și alfa 
cu gaze lacrimogene. Apoi a îm
părțit arme airomafe publicului și 
a strigat plin de inspirație „trageri 
asupra sticlelor". Sticla de culori 
s-a spart și culorile s-au răspir- 
dit pe pînză, dind naștere unui 
tablou feeric, atît de feeric incit 
spectatorilor le-au dat lacrimile.

M, A, (vrea să fie deștept) — 
Fiindcă s-a spart și sticla tu gaze 
lacrimogene I

F, R. (nu-i îngăduie) ss Hm, mă 

specialiștii noștri i-a« ayutat 
să deprindă meseria gra*. dar 
neasemuit de frumoasa * son
dorilor.

Aproape in toate fotografiile 
alături de Costică Moise ză
rești chipul expresiv, tăgaroț, 
al unui rinir afgan. Acesta e 
Mamad Humor, m rinăr de 
22 de ani, care câati cu cu
vintele nou intrate in vocabu
larul economic al Afganistanu
lui, de „borna- ți „teta' a iu- 
rdțat și corespondentele lor 
romînești ■ sondd~ ți „țiței'. 
Mamad Humar e analfabet ți 
singurul lucru pe care știe să-l 
scrie e numele lui, insă in ro- 
mînește!

E ți aceasta iacă un semn al 
amintirii luminoase pe care a 
lăsat-o Costică Masse in ini
mile unor oameni sin^ili, 
muncitori ca ți ei, din înde
părtatul Afganistan.

Ce poți să spui mai mult 
despre un asemenea om decit 
să repeți cuvintele pe care i 
le-au spus la despărțire tova
rășii săi de muncă afgani : 
„Bisornup nafar f

NICOLAE STOIAN I

&

O vedere a barajului de la Oilik, cea mai mare lucrare hidraulică 
din R.S- Cehoslovacă.

rog. Dar și d.r. cauza admirației 
fierbinți.

M. A. (începe să se revolte) 
•- Asta-i artă 1

P. R. (și-a ieșit om : -e) — Dar 
ce, învechiții ăia de Sembrandt, 
Rubens, Michel Argelo 11

M. A. (alere, grtme-die) — 
Ce-aveii cu_

P. R. („E greu oe cap bietul. 
Trebuie luat încet") — N-am ni
mic cu nimeni. Am ce am cu arta. 
Ca și prietenul meu de grup 
Ninno Ro**e!a. Ef nu s-a mulțumit 

să vină Ia Fesr valul de la Nissa 
cu o poez e banală, scrisă pe 
hirt e. Nu. El a inventa* poezia 
foie*ică, adică ca să înțelegi și tu, 
im lef de lătrături sublime... Dar 
sărmanul, cu tot geniul său, a fost 
imrecaf de colegul său Arman.

M. A. (parcă intrat de-acum în 
temă) — Dar ce făcea Arman *• 
m<euna 1

P. R. (profesoral) — Nu dragă, 
el a realizat o contopire deosebit 
de originală între poezie și pic
tură. Actul lui poetic intitulat 
„Faire tine colere" adică „a face 
un acces de furie” a cucerit 
publicul.

M. A, (curios să se inijieze în

ANKARA 29 (Agerpres). — 
„Un sfert din populația 

Iurciei se găsește în momen
tul de față pradă foametei. 
Întreaga parte orientală a 
țării este lipsită de griu și de 
făină, care constituie alimen 
ide de bază ale populației 
de la sate- — relatează co
respondentul cin Ankara al 
agenției France Presse. în 
numeroase regiuni. adaugă 
corespondentul. ninsorile a- 
buncente împiedică aprovizio
narea satelor și orașelor izo
late.

-Înfometați, țăranii consu
mă acum rezervele de cereale 
păstrate pentru insămințări. 
sum mai depene Fiance. Pre^- 
se. în orașul Kars, de exem
plu. pe un ger de minus 20

In S. U. A. continuă
represiunile antidemocratice

NEW YORK 29 (Agșrpres). 
în cpufornuune cu legea 

Mc Carran. in Statele Unite 
ale Americii, represiunile lo
vesc nu numai in partidul 
comunist ci ți in sindicat:. 
Recent Robert Kennedy, mi
nistrul Justiției al S.U.A., a 
declarat la Washington că 
unul din membrii așa-numi- 
ttthri poficiu de control asu
pra asivității subversive' 
constituită in baza legii Mc 
Carran. a recomanda* ca sin- 
dimru’ independent ai mun- 
eHonlor din industria minie-
r* ți siderurgică să fie decla
rat „organizație in care au 
pătruns comuniștii". Această 
recomandare a fost făcută de 
Franasc Cherry, membru al 
„Oficiului de control asupra 
activității subversive", după 
părerea căruia sindicatul sus
menționat s-ar aflat sub „con
trolul persoanelor care spriji-

Libertate lui Antonio Maidana!
BUENOS AIRES 29 (Ager- 

presj. — Emigranții paragu- 
aieni care locuiesc în Argen
tina au inminat ambasadei 
țârii lor dm Buenos Aires pen
tru a fi transmis președinte
lui Alfredo Stroessner. un me
saj in care protestează împo
triva refuzului guvernului de 
a îndeplini decizia judecăto
rească cu privire la punerea 
în libertate a profesorului An
tonio Maidana și a celorlalți 
patrioți persecutați de auto
ritățile paraguaiene.

Prof. Maidana este deținut 
de trei ani în mod ilegal și se 
aCă astăzi la dispoziția for-

tainele matei arte) Cum s-a ma
nifestai entuziasmul publicului ?

P. R. (bucuros de a da deslușiri 
suplimentare) — Cînd Arman s-a 
năpustit cu spume la gură asupra 
mobilelor și le-a slărimat cu urle
te îngrozitoare, toată lumea a ie
șit din sală, nemarapucînd să-l 
vadă pe artist ferminindu-și com
poziția, adică bătînd resturile 
sfărîmate cu cuie pe un panou. 
Păcat că spectatorii au fost lipsiți 
de viziunea magnificei picturi mu
rale compuse din picioare de 
scaune, sfărimăfuri de dulapuri, 
fragmente de etajere și sferturi 
de sertare.

M. A. (îngrozit de-a bine,’ea) — 
Dar as4a este o crimă, nu...

P. R. (cu efigia îndoielii crea
toare pe frunte) — Asta este și 
pa-e-ea colegului nostru Dufres- 
nel. El a zis în cadrul unor discu
ții subtile că e o crimă să strice 
obiectele de uz casnic cînd le 
poate folosi întregi și, după desfa
cerea expoziției, le poate recu
pera. El a demonstrat în mod ex
celent această idee în al său ce
lebru „tableau piege", adică 
tablou-capcană alcătuit dinfr-o 
pînză pe care a lipit cu clei ur
mătoarele obiecte (citez după in
ventar): un pahar pentru ou cu un 
ou, o farfurie, o zaharniță, o cafe- 
tieră, linguri, chibrituri și o scru
mieră. Vezj acest drăgălaș obiect 
de porțelan în care-mi scutur eu 
trabucul; ei bine, el este una din 
piesele care vădesc profunzimea 
de gîndire a celebrei opere. 

grade, populația face cozi în 
fața brutăriilor pentru o bucă
țică de piine. Gerul neobiș
nuit face ca in unele regiuni 
haite de lupi să se apropie 
pină la marginea satelor. Din 
lipsă de nutreț, peste un mi
lion și jumătate de vite, care 
constituie principala bogăție 
a acestei regiuni a Turciei, 
împărtășesc soarta oamenilor 
care literalmente mor de 
foame".

Situația a devenit atît de 
critică incit a prilejuit în par
lament intervenția unui re
prezentant al guvernului, mi
nistrul de stat Feziloglu, care 
a recunoscut gravitatea pro
blemei pe care o constituie 
foametea.

nă activ sau au sprijinit Parti
dul Comunist din S.U.A.".

Dacă ..Oficiul de control a- 
supra activității subversive' 
va aproba in unanimitate re
comandarea făcută și dacă 
Tribunalul va sprijini această 
hotărîre. atunci sindicatul 
muncitorilor din industria mi
nieră și siderurgică va trebui 
să menționeze că publicațiile 
sale periodice și emisiunile de 
radio constituie ^propaganda 
comunistă*.

Potrivit datelor oficiale, Sin
dicatul muncitorilor din in- 
dustria minieră și siderurgică 
cuprinde 200 de secții locale 
și numără in rindurile sale 
100.000 membri. Din acest sin
dicat fac parte muncitori de 
la minele de cupru, zinc, 
plumb, argint, uraniu și alte 
mine precum ți muncitorii de 
la unele întreprinderi side
rurgice.

țelor polițienești comandate 
de generalul Patricio Colman, 
căruia îi revine răspunderea 
principală pentru crimele bar
bare săvirșite împotriva luptă
torilor pentru libertate din. 
Paraguay.

Poporul paraguaian și opi
nia publică mondială, se spu
ne în mesaj, cer punerea în 
libertate a prof. Maidana și 
a celorlalte victime ale sama
volniciei, care zac astăzi în 
închisoare și sint supuse tor
turilor de către regimul dic
tatorial al lui Stroessner.

M. A. (indignat Ia maximum) — 
Domnule, vă rog, nu vă jucafi cu 
mine. Simt că inebunesc. Există 
cineva care să ia în serios aceste 
aberații, care să le socotească 
drept artă l

P. R. (convins de supremația ar
gumentelor sale) — Există, băiete. 
Există mai ales persoane care ad
miră și susțin, adică plătesc a- 
ceastă artă. E vorba de (se ridică 
în picioare) domnul conte Lar- 
cade, proprietarul galeriei de arfe 
plastice „Rive Droit" din Paris, 
care a oferit acestor temerari ar- 
:iști casă și masă în vila sa de la 
Nissa.

M. A. (hotărît) — Pe vremea 
mea nici un mecenat n-ar fi sus
ținut această artă putredă.

P. R. (doctrinar) — Nu e putre
dă, e abstractă.

M. A. (continuîndu-și ofensiva) 
— Pe vremea mea, prostia, fie ea 
abstractă sau concretă, tot prostie 
se chema.

P. R. (marțial și zdrobitor) — 
Tinere, dacă judeci așa, înseamnă 
că n-aî talent și nu vei deveni 
niciodată un artist adevărat, nici 
pictor, nici sculptor, nici poet. 
Dar parcă te cunosc de undeva, 
cum te cheamă ?

M. A. (modest)... Michel Angelo,

Pt. conform itafe
B. DUMITRESCU

P.S. Cerem iertare cititorului 
pentru faptul de a fi inițiat un 
dialog fictiv în scopul de a arăta 
ridicolul artei burgheze decaden
te din occident. Desigur că ase
menea discuție n-a avut loc nici
odată. în schimb au avut loc în 
realitate toate isprăvile neurasteni
cilor din grupul „Realite", la Nissa, 
despre care am relatat mai sus,
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va crește, 
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„New York Herald Tribune* oa
recum dur dar realist: „De pe 
băncile școlilor — în rîndurile 
șomerilor*. Ziarul — notați : 
un ziar ce poate fi acuzat 
„subversivitate* — afirmă că 
S.U.A există peste un milion 
• ieri care după ce au ieșit 
pe bănc.’e șco'-.’or nu au g 
de lucru. Chiar — rer
— nistrul muncii al S.UJL, a a- 
firamt că acesta este „unul din- 
t'e cele mai alarmante aspecte 
ale întregului tablou al șomeju-

Revelionul tinerilor din

MOSCOVA

unor

u mai sînt multe ore 
pînă la Anul Nou. 
Și desigur că o în
trebare firească a 
fiecăruia este :

— Unde petreci
revelionul ? Ce faci de Anul Nou?

Răspunsurile sînt cele mai va
riate. De aceea mă voi mărgini 
doar la cîteva răspunsuri.

Primul răspuns aparține
tineri locuitori ai capitalei sovie
tice care nu se află încă la Mos
cova. întrebarea unde vei petrece 
revelionul poate fi adresată tine
rilor cercetători Aîexarțdt Kapița 
și Oleg Sorohfin numai prin in
termediul radioului. Și asfa pentru 
simplul motiv că se găsesc la 
aproape 26.000 km de Moscova, 
la stafia polară Mîrnîl din Antarc- 
tida, unde au ajuns cu expediția 
sovietică care pentru prima oară 
în istorie a străbătut drumul Mos
cova—Mîrnii prin oceanul aerian. 
Se pare însă că și acolo, la po
lul sud, revelionul va fi vesel.

Despre felul în care vor petre
ce revelionul toți tinerii de la 
uzinele Stankolit, Boref, Spețsta- 
nok nu vă pof spune prea multe. 
Pot doar să vă spun cum îl vor 
petrece cîțiva dintre cei care fac 
parte din colectivul artistic reu
nit al Casei de cultură al celor 
trei uzine. Anul acesta va fi un 
revelion puțin obișnuit.

In primul rînd pentru că în sea
ra de 31 decembrie vor prezen
ta spectacolul „Poveste din Ir
kutsk". Ghinionul a făcu) însă ca 
interpretul rolului lui Serghei să 
se îmbolnăvească. Nimic grav : e 
răgușit. Dar de jucat nu poate 
juca. Și atunci, rolul Serghei va 
fi interpretat de artistul emerit 
Mihail Uiianov de la teatrul „Vah
tangov", cel care a creat pentru 
prima oară acest personaj pe sce
na sovietică și care la Paris, la 
Teatrul Națiunilor a cules aplau
zele publicului și aprecierile cri
ticii. Actorul Mihail Uiianov a ho
tărî! să vină In ajutorul tovarăși
lor lui Intru ale artei șl după ce 
cortina se va lăsa pentru ultima

oară întregul colectiv „in corpo- 
re“ se va îndrepta spre sala ală
turată unde îl va aștepta masa 
sărbătorească.

Tinerii constructori din Mosco
va vor petrece revelionul la clu
bul lor și vor ridica paharul pentru 
succesele obținute in 
pentru locatarii care 
in zilele acestea in 
struite de ei.

Marile restaurante, 
casele de cultură alo tineretului 
din Moscova au organizat mese 
tovărășești. Studenții de la Uni
versitatea prieteniei popoarelor 
au pregătit totul și acum sînt'în 
așteptarea oaspeților : tineri mun
citori de la uzina ,,Dinamo" și 
colegi de la Universitatea „Lomo
nosov”.

Și pe urmă să nu-l uităm pe cei 
care petrec revelionul acasă, cu 
familiile lor.

Chiar din prima zl a Anului 
Nou vor avea loc numeroase ba
luri ale tineretului. Uriașul terito
riu al Kremlinului se transformă 
1ntr-o adevărată țară de basme 
care își deschide larg porțile ti
nerilor muncitori, elevi și studenți.

Cunoscuți conducători de sănii 
din lakuția vor veni împreună cu 
renii lor pentru a oferi tinerilor 
moscoviți plăcerea unei plimbări 
cu sania.

La Palatul sporturilor de la Luj- 
niki s-a pregătit un spectacol 
feeric pe gheață care va fi urmat 
de un mare bal al tineretului 
capitala Uniunii Sovietice.

Pentru locuitorii mal tineri 
Moscovei au fost pregătiți niște 
brazi uriași In marele palat al 
Kremlinului șl în Sala Coloanelor 
din Casa sindicatelor unde zilnic 
începlnd de azi se desfășoară săr
bătorirea Anului Nou.

Anul Nou se apropie. Alături de 
întregul popor sovietic, tinerii îl 
întîmpină cu mare bucurie. Anul 
acesta i-a apropiat cu încă un pas

de comunism, societatea pe care 
o construiesc și în care vor frai.

Peste cîteva ore toți își vor lua 
rămas bun cu veselie de la anul 
1961 și vor ura bun venit noului 
an 1962.

Să le urăm petrecere plăcută

AL. STARC
Moscova, 29 decembrie 1961

Tinerii și tinerele din Sofia, 
ca și întregul tineret al pa
triei noastre, așteaptă cu 

nerăbdare sosirea Anului Nou. De 
fapt mulți dintre ei trăiesc deja 
în noul an. Deși pînă la data ca
lendaristică mai sînt două zile, 
numeroși tineri muncitori și-au 
îndeplini) de mult sarcinile pe

p

întîm- 
Anul 

tinerii 
din Praga ? Desigur 
că anul 1962 îl va 
găsi pe majorita
tea 
nind 
pahar cu vin, feli- 
citîndu-se reciproc 
și urîndu-și noi 
succese în con
strucția socialismu
lui. Pe alții, anul 
1962 îi va găsi la 
datorie, la locul de 
aruncă.

Tineretul pregă
tește interesante 
programe artistice 
cuprinzînd cîntece, 
dansuri, piese de 
teatru, etc. care 
vor fl prezentate 
de Anul Nou în cp- 
sele tineretului șl 
pionierilor. Casele 
tineretului din toa
te cartierele capita
lei Republicii So
cialiste Cehoslova
ce s-au pregătit în 
mod special. Aci 
își vor petrece re
velionul tineri mun
citori, studenți și e- 
levl din Praga.

Pionierii capita
lei vor participa la 
serbarea 
de lamă — serbare 
devenită 
nală. în prima

Cum vor 
piua 
Nou

a Anului Nou 850 
de pionieri din Ca
pitală se vor în- 
tîlni în palatul 
guvernamental cu 
conducători ai 
partidului și guver
nului. Acesta va fi 
un mare eveniment 
pentru micii cetă
țeni ai patriei noas
tre-

După această în- 
tilnire, micilor oas
peți li se va pre
zenta un bogat pro
gram artistic, inter
pretat de corul de 
copii al postului de 
radio Praga, al an
samblului 
pionierilor , 
Fucik", vor 
filme. Programul se 
va încheia cu o 
o frumoasă serbare 
a tinerilor.

Anul 1961 se a- 
propie de sfîrșit. 
Tineretul patriei 
noastre se gîndește 
de acum la noul 
an, la felul cum să 
obțină, sub condu
cerea Partidului 
Comunist noi suc
cese în munca paș
nică de construcție 
a socalismului. La 
organizația de tine
ret din Praga au și 
început să sosească 
răspunsuri la che-

marea adresată ti
neretului de a spri
jini cooperativele 
agricole de produc
ție. Mulți elevi își 
exprimă dorința ca 
în timpul vacanței 
de iarnă să plece 
în cooperative a- 
gricole. Cu ajutorul 
tineretului, în noul 
an 1982, ferme zoo
tehnice se vor ri
dica în Slovacia și 
Moravia de nord. 
La Saverov au și 
sosit primii tineri.

Tinerii mineri din 
bazinele Ostrava și 
Kladno au hotărît 
să întîmpine Anul 
Nou prin muncă 
rodnică ; toți mem
brii U.T.C. vor par
ticipa la un 
de onoare.

Tineretul 
slovac intră 
ul an cu satisfacția 
de a fi contribuit, 
împreună cu între
gul popor condus 
de partid, la obți
nerea unor impor
tante realizări pe 
drumul socialismu
lui.

vechiul an și trăiesc din plin 
preocupările Anului Nou

în toate Casele Uniunii Tinere
tului Comunist din Solia, pregăti
rile pentru revelion sînt în toi. 
Echipe de tineri pavoazează să
lile, ansamblurile de tineret care 
vor da în această noapte specta
cole își pun la punct programele.

Nu numai în Casele tineretului 
se fac pregătiri. De revelion se 
pregătesc cluburile din uzine și 
fabrici, mulți tineri vor întîmpina 
noul an în restaurantele Sofiei, iar 
mulți acasă, în sînul familiilor lor. 
Fiecare și-a ales locul unde crede 
că se va simți cel mai 
veselia va fi cea mai

O frumoasă serbare 
nului va avea loc în 
sportivă „Universiada"

bine, unde 
mare.
a revelio- 
noua sală 
din Sofia

— construită special pentru marele 
eveniment sportiv al anului 1961
— jocurile internaționale ale stu
denților. 3.000 de tineri — mun
citori, intelectuali, studenți, elevi— 
vor dansa și petrece aici pînă-n 
zori, vor aplauda pe cei mai de 
seamă artiști ai Bulgariei socia
liste.

Mulți tineri bulgari vor întîm
pina noul an in muncă. Este vorba 
da tinerii feroviari, care vor con
duce și în această noapte trenu- 

care străbat 
tinerii im-

care vor ve

rile pe căile ferate 
Balcanii abrupți, de 
pegafi de mișcare 
ghea asupra securității circulației, 
de finerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprinderile care 
lucrează fără întrerupere.

Ei vor lucra în noaptea aceasta 
cu aceeași tragere de inimă pen
tru că știu că își depun eforturile 
pentru construcția Bulgariei socia
liste, pentru pacea și fericirea ti
neretului nostru și a întregului 
nostru popor.

Folosesc prilejul oferit de a re
lata în ziarul frățesc „Scînfeia ti-| 
r.eretului" gîndurile tineretului i 
bulgar în ajun de Anul Nou, pen-] 
tru a transmite ținerilor prieteni, 
d:n R. P. Romînă tradiționalul „La 
mulți ani I"

M. RUSEV
Sofia, 29 decembrie 1961

Zn noaptea de Anul 
cină berlinezii vor 
ni paharele, fie în

Nou, 
cioc- 
clu- 

buri, restaurante sau în fami
lie — nu vor lipsi cuvintele: 
vom depune în noul an toate 
eforturile pentru a aduce o 
pace trainică pe pămîntul Ger
maniei.

Tineretul Berlinului demo
crat se pregătește de Anul Nou. 
Mulți tineri, multe brigăzi de 
tineret au sărbătorit revelio
nul încă 
mini sau 
deplinirii 
Multe și 
gajamentele pe care și le-au 
luat tinerii în cadrul acțiunii 
întregului popor pentru întă
rirea puterii R. D. Germane. 
Spre cinstea lor aceste anga
jamente au fost îndeplinite în
tocmai. Im Consiliul Central 
al Tineretului Biber German 
sosesc în permanență rapoarte 
care vestesc despre noi succe
se obținute de tineri în pro
ducție.

Toate acestea au făcut ca 
elanul și optimismul tineretu
lui republicii noastre să creas
că. Noul an va fi sărbătorit 
cu multă voie bună și o mare 
încredere în viitor.

In toate cluburile uzinelor și 
fabricilor berlineze, în cele 100 
de cluburi și case ale tinere
tului, în Casa tinerelor talen
te pregătirile sînt în toi. Cei 
mai buni artiști/ cîntăreți vor 
fi în noaptea de Anul Nou oas
peți ai tineretului. Pregătiri 

^pentru revelion se fac și pe

Profetul de serviciu

acum cîteva săptă- 
zile — revelionul în- 

planului pe 1961. 
serioase au fost an-

vasele „Flotei Albe' unde 
sute și sute de tineri vor în- 
tîmpina Noul An pe lacurile 
din jurul Berlinului.

Și cei mai tineri berlinezi — 
pionierii ~ așteaptă cu nerăb
dare această zi. Pentru ei se 
vor organiza serbări speciale 
de la care nu vor lipsi prefe
ratele teatre de păpuși.

...Ca și în ultimele zile al 
anului, șeful „orașului d
front", Willy Brand a pregăti 
provocări și pentru noaptea d 
Anul Nou. La fel ca și in ul
timele zile, cînd sub ochii 
liției și senatului vest-berli 
nez, bandiți mercenari au în 
cercat să ne atace și pentr 
noaptea de revelion s-au plai 
nificat și pregătit asemenea af 
tacuri. Dar ca și în ultimele 
zile, aceste noi provocări v 
eșua datorită calmului și ho 
tărîrii populației R. D. Ger 
mane. Locuitorii Berlinului de 
mocrat și ai întregii republi 
vor putea sărbători plini c 
încredere sosirea noului an.

...Succesele de pînă acum în 
suflețesc tineretul berlinez. A 
devenit cuvinte uzuale: în a 
celași ritm rapid vom înai 
în 1962 în lupta noastră pen, 
tru. întărirea R. D. Germane, 
pentru construcția socialismu 
lui în patria noastră, pent 
încheierea Tratatului de pac 
german, pentru rezolvarea paș
nică a problemei Berlinul 
occidental, pentru pace în lu 
mea întreagă.

WERNER LEHMANN
Berlin/ 29 decembrie 1961

cribii burghezi s-au împodo
bit cu optimismul de ri
goare și au purces la în

de bilanțuri și profeții, 
este mai comod: 

deabia un viitor de 365 de z e 
le va putea verifica. Tocmai de 
aceea profetul de serviciu de a 
agenția americană .Associated 
Press* își (Mfflufe să vestească că 
la anul vor fi „vînzări 
de automobile in S.UA. Mai greu 
e cu bilanțul anului ce s-a con
sumat. Totuși, scribii mimează 
festiva bucurie și rostesc fraze 
sforăitoare despre prosperitate și 
alte articole de lux fără larg con- 

i sum în S.U.A .Rockefellerii, ami- 
icii și concurența lor au făcut, de- 
: sigur, afaceri înfloritoare. Dar A- 
; sigur, afaceri înfloritoare. Penta
gonul a adus prosperitate In ca
sele de bani a'e miliardarilor.
Dar America însemnă doar Roc
kefeller ? E adevărat, asta-i me
nirea scribului: să-l facă pe ame- 

iricanul simplu să suspine de plă
cere cînd afacerile lui Mister Mi- 

i Hard prosperă și să ofteze cu el 
■cînd se împotmolesc, uitlnd — bi- 
I neînțeles — de propria sa exis
tență, de propriile griji șl neca- 
‘ zuri.

„Afacerile sînt în general în
floritoare"... — vestește autorul 
de la „Associated Press'ș. Mă 
glndesc cum va reacționa citind 
această frază un milion de tineri 
americani. Un milion. Mai exact, 
milionul de tineri despre care se 
relata în articolul intitulat de

Un milion de biografii ce au 
un numitor comun: șomajul.

Un mii. on de drame ale tine
reții.

Poate că-i vorba de mai mult 
de un milion. Statistica burgheză 
are multe labirinturi de nepă
truns. Dar să acceptăm cifra ofi
cială. Aceasta Înseamnă că 15,5 
la sută din tinerii Intre 16 și 25 
de ani și 18,5 la sută din tine
rele de aceeași vîrsfă Șbmează. 
Despre ei chiar ultrareacționarul 
Meany, președintele A.F.L—C.I.O., 
afirma că „nici nu îndrăznesc 
să-și caute de lucru*.

Ce le va aduce lor ziua de

mîine ? „Vlnzările-record" 
automobile îi consolează ? La ca
pitolul viitor, profetul lui „Asso
ciated Press* prevede „o și mai 
mare prosperitate în 1962”. Fra
za aceas'a probabil că a cutre
murat de groază pe cei un mi
lion de Dacă aceeași .
eerPa'e" 
creste, 
v.a'ă £-

Profetul tui .Associated Press* 
a promis In termeni vagi „o și, 
mai mare prosperitate în 1962jL 
lată detailată promisiunea lui de 
către un raport al Comisiei pen
tru problemele educației și mun
cii a Congresului S.U.A. : „în 
1962 pe piafa forței de muncă 
vor. intra încă două milioane de 
tineri americani... Datele prelimi
nare prezentate de statisticieni 
arată că în viitor problema șo
majului In rîndurile tineretului 
se va escuți și mai mult".

Să recapitulăm, deci.
Acum, la sfârșitul lui 1961, un 

tineri americani șo- 
1962 „prosperitatea" 

Ca atare, 5.U.A. va a- 
milioane da tineri a- 

mericani în căutare zadarnică de 
lucru.

Noroc însă că se vor înregis
tra „vînzări-record" de automo
bile. Doar, cum spune profetul 
cu pricina, ele sînt „barometrul 
sănătății economiei americane"...

O sănătate zdravănă ce vesteș
te coșciugul.

EUGENIU OBREA

Cu gîndul
c înd presa din occident, 

care se pretinde inde
pendentă — și nu este 

în fapt decît servil guverna-, 
mentală, prezentînd informa-, 
ții care în realitate dezinfor
mează opinia publică — a 
început să comenteze Progra
mul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice s-a produs 
un fenomen care a surprins 
și a îneîntat totodată pe oa
menii de bunăvoință care au 
părul înălbit, sau — așa cum 
e cazul meu — nu au fir de 
păr pe cap.

Nu-i mult de cînd mărețele 
planuri ale socialismului stâr
niseră ironia și glumele a- 
cestor ziare.

—, Ei nu vor izbuti, prezi
ceau ele. Este vorba numai de 
propagandă.

Timp de 40 de ani Uniunea 
Sovietică, din punctul lor de 
vedere, se ocupase numai de 
„propagandă". Ea și-a con
struit industria, universitățile, 
agricultura avînd ca singur 
scop — „propaganda" adică 
să facă lumea a crede că so
cialismul este în stare fără 
ajutor financiar din afară să 
construiască industria, să or
ganizeze o armată și să for
meze savanți. Dar — vedeți 
dumneavoastră — burghezului 
nu-i venea să creadă, pentru 
că nu odată înșelase. Promi
siunile pe care le făcuse în tre
cut, el nu și le-a ținut. Oare 
în cursul revoluțiilor prece
dente el nu promisese liberta
tea . și nu-l transformase pe 
iobag în proletar ? Nu promi
sese el oare libertatea și nu 
sînt oare egali în fața legii fiul 
unui mare proprietar funciar 
și fiul unui muncitor agricol ? 
Nu promisese el oare frater- petea chiriilor și a mijloacelor 
nitatea și — din război în ' . —

război, de la contrarevoluție 
la fascism, de la rasism la 
expediții coloniale — n-a să
pat și umplut pînă-n vîrf gro
pile Comunei, nu i-a marti
rizat și asasinat pe cei săr
mani ?. Un proverb francez 
spune: „Nu pe maimuța bă- 
trînă trebuie s-o înveți cum 
să se strîmbe". Bătrîna mai
muță burgheză știa prea bine 
cîte parale făceau vechile 
programe revoluționare.

Dar de data aceasta, ce mi
nune ! Abia dacă se aud mur- 
murîndu-se din cînd în cînd 
și nu prea des, palide obiecții 
sceptice la adresa fabuloaselor 
proiecte ale U.R.S.S. Fără o- 
biecțiuni de la început pînă la 
sfîrșit. Dimpotrivă, parcă diri
jate de bagheta unui șef de or
chestră radiofonică 
și jurnalistică, ace
eași expresie revine 
pe toate buzele, în 
toate condeiele. A- 
proape în aceeași zi 
ea putea fi citită în „Le Mon
de", „L’Aurore”, „Le Figaro”, 
auzită la posturile de radio 
Luxemburg și Europa : „Epoca 
de aur". Sputnicii, Gagarin și 
Titov au dezmințit cu brutali
tate imaginea pe care presa 
și radioul o făuriseră „barba
rei" Uniunii Sovietice. Dar 
ziarele burgheze apelează la 
slăbiciunile naturii umane în
cearcă să sugereze îndoială, 
neîncredere deși nu-și permit 
deseori luxul s-o facă direct. 
„Epoca de aur" — vor ele să 
spună — dar nu credeți în 
așa ceva după cum nici noi 
nu credem. Este totuși un do
meniu mult mai convenabil 
de discutat decît despre scum-

mulți oameni din 
capitalistă încă nu 
posibilitatea fericirii, 
rea este o idee nouă în Eu
ropa", spunea tînărul Saint- 
Just pe timpul revoluției 
franceze. Este de asemenea o 
veche utopie care a fost dis
creditată de atîtea revoluții 
trădate.

Fericirea — ei nu știu ce 
înseamnă. Priviți-i cum tră
iesc. își ies adesea din minți 
pe străzile cu trafic intens din 
Paris. Au creiat un mit al au
tomobilului. Oamenii care călă
toresc cu metroul sînt desigur 
cu mult mai numeroși. Mul-

să-1 exploateze pe 
„Fericiți cei săraci 
Aceștia trebuie să 
din greu pentru ca copiii lor 
să ajungă unde? In universi
tăți nu învață decît 2—3 la 
sută copii de muncitori și o 
proporție din ce în ce mai 
mică de copii de muncitori și 
țărani care izbutesc să-și ter
mine studiile superioare pînă 
la urmă și ei sînt sortiți șo-, 
majului. La ce pot ajunge co
piii acestor săraci ambițioși ?, 

Numărul șomerilor ameri
cani s-a stabilizat în jurul 
cifrelor de 3—4 
un lucru știut, 
la vîrsta de 50 
diat nu-și mai 
practic găsi de 
ceasta

tora le lipsește, de asemenea, 
încălțămintea, au condiții 
proaste de locuit. Dar siste
mul de proprietate a consa
crat investiții monstruoase 
pentru fabricarea automobile
lor, în pofida construcțiilor 
de locuințe.

Cît despre locuințe gratuite, 
ha, ha ! Cum poți visa cînd 
scumpetea chiriilor te prinde 
în ghearele ei ? 
cei ieșiți din 
race, călcînd 
peste toți, a 
tîmplător să-și 
mic comerț cu 
zile nesfîrșite de mutică, dar 
la urma urmelor, așa cum a- 
rată statisticile, el eșuează. 
Dar burghezul este liber, „fe
ricirea" croită după asemăna
rea lui, îngăduie bogatului

Unul din 
cartierele să- 
în picioare 

„izbutit" în- 
înjghebeze un 

prețul unor

milioane. Este 
Un muncitor, 

de ani conce- 
poate în mod 
lucru. Nici a- 

nu este o noutate, știți 
prea bine. Cînd tu
riștii vizitează Pari
sul, autobuzul se o- 
prește în fața unui 
edificiu pe care este 
scris : „Libertate, e- 
fraternitate". Aceas- 

scris pe frontispi- 
în interiorul acestor 

„x. reven-

galitate, 
ta este 
ciu, dar 
„democrații" oamenii 
dică încă libertatea, egalitatea 
între națiuni și fraternitatea 
popoarelor.

O, voi tineri romîni, care vă 
aflați în pragul anului 1962, 
parcă la începutul unei culmi 
de munte și care puteți 
privi în zări spre cîmpia înso
rită. Voi vedeți fericirea în 
viața voastră. Voi sînteți li
berați de servitudinea care 
oprimă încă o jumătate din o- 
menire în 1961, și de care s-a 
izbăvit Republica Populară 
Romînă. Voi nu mai sînteți în 
situația vechilor gladiatori al 
căror sîrige și 'glorie depin-, 
deau de moartea și Infringe*

rea unui alt gladiator. Voi nu 
mai sînteți învingătorii seme
nilor voștri, ci învingătorii 
răului, ai exploatării, ai con
curenței și rivalității. De pe 
acum lumea viitorului o pre
figurează lumea de astăzi a 
Bucureștiului, lumea socia
listă.

Ziua de mîine va aduce ti
nerilor de pretutindeni feri
cirea comunismului. Mă gîn- 
desc la tinerii Franței, la ti
nerii ce mai trăiesc încă în 
capitalism ca și la cei ce au 
fericirea de a trăi în minunata 
lume r socialistă. Viitorul de 
dreptate socială vă va împlini 
speranțele și năzuințele.

Iar atunci, voi tinerii care 
cîndva trebuia să fiți carne 
de tun, să vă dați viața pe 
cîmpul de bătaie, voi veți pu
tea explica copiilor voștri 
grozăviile pe care nu le-ați 
cunoscut: războaiele. Iar co
piii yoștri nu vor lua lucru
rile în tragic pentru că 
voi, o tineri ! veți fi ceea ce 
v-au îngăduit să deveniți 
sacrificiile aduse de gene
rațiile precedente, martiri 
și revoluționari, sacrificiile 
popoarelor sovietice și ale altor 
popoare: veți înceta pentru 

• totdeauna să mai fiți exploa
tați ! Iar voi vă veți mînca 
pîinea la o masă împodobită 
cu trandafiri, cu conștiința fe
ricită pe care o va da tuturor 
oamenilor certitudinea că pe 
toate mesele, pentru toți se
menii, va exista pîine și tran
dafiri. Căci comunismul va 
aduce generației voastre, .vouă 
oamenilor de mîine, Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, 
Frăția !
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