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Pe creasta Bucșoruhu, spre Omul
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CU SECTORUL ZOOTEHNIC!"
ÎNCEPEM

La Lupezi se desfășoară intense lucrări pentru construcții de locuințe. In fotografie : 
aspect de pe unul dintre șantierele orașului
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Noi stațiuni 
de mașini 
și tractoare

Duminică 7 ianuarie 1962

PURITATEA
OTELULUI

atîtea 
Bună- 

cei 
cubi

ai

să- 
ce

• fapt erau 
de discutat, 
oară, despre 
300.000 metr; 
de pămint excavați.
(Acum s-a trecui și 

peste cifra asfa).
- 300.000 zici?
— Zic ? Așa e I
Cel care întreabă e din Vînâ- 

fori, sat în hotarul viitorului com
binat. L-am întîlnit astă vară la 
foreze cunosc A învățat cu- 
vîntul „excavat- aici. Neoo.șnw- 
tul insă continuă să-l mire.
- încarcă în basculante și 

să vezi...
— Sau răstoarnă in gropile 

paie convoaie de mii și mu
„Tatre“ și-ai să știi precis atunci—

Tinărul din Vînăfori privește cu 
aceeași mirare în ochi la unul 
care sta pe scaun și tace, face.

— Ce te tot uiți la Teodorescu?
— Nu-I vezi ? A venif direct 

din schimb.
De cîte ori l-o fi privit pe șan

tier. De cîte ori n-o fi avut de 
gînd să îndrăznească și el, aco o, 
sus, la manete ? Altfel de unde 
știa atîtea despre utemistul Ion 
Teodorescu, excavatorist fruntaș, 
unul dintre cei care a excavat și 
el la cei 300.000 ? Teodorescu e 
un om înalt, blond, 
de vînturi, cu ochii 
iscoditori.

— Vine direct din
— De unde știi ?
— Știu.
$i vînătoreanului îi vine rîndul 

de astă dată să arate ce știe :
— L-ați văzut vreodată pe Teo

dorescu pe stradă ?
- Nul
— Ce, bea cumva ?
— Teodorescu ? Nu l-am

niciodată beat. Dar știu că-i cel 
mai frumos îmbrăcat din tot ora
șul.

— Mă, fugi că n-o fi chiar așa...
— Oricum, eu gîndesc să mă 

îmbrac ca el...

cu fața arsă 
vii și veșnic

schimb...

văzut

Blondul tace încremenit pe 
scaunul lui și așteaptă să înceaoă 
adunarea organizației U.TJA. O fi 
obosii sau, one știe, o fi avLnd 
ceva ce-f ricue pe inimă y ce 
ab:a așteaptă sâ-< dea dnenul

Dar, axn spuneam, desp'e ce 
300.000 metr, cubi exce.eț: «u 
s-a prea vorbit ar-nc- Și poare 
ar fi trebui9.

Acum, excavarea ca excavarea. 
N-au intra* zee A sac ș. va 
vreme berechet să se voroeascâ 
Dar nao măcar oespre ce* oe te 
conducă nu se arară -imeî Că 
au terrr■ner-o, au S«*-o $-■» r 
de vară de crăpa păr-Jrru oe 
câkkră, și-o p. n oer, peste cz- 
Ciduri, pină a c-, urce va - «roe 
oțeiuL Să-;, sp-ră oe oe a s- 
fonarea Wmb fi de ie e oowe 
cum a fcsL_

Iacă insă că t*j s-a voro-* ac 
despre eu Dror-â or, șeareru 
nu mai duce y" ,ă oe apă, s- ac*ă 
cînd se Incă-zesc — ș. .7e—ee“. 
$i excavatoarei fia ’eoooreso. 
sau Geru. și pentru betonierele 
care vor intra in orind in fier
bere-. Fără apă, a-ă, nu se poa
te. Poate că toate acestea ar fi 
fost spuse atunci, cacă nu p ca 
în adunare Hie Marius, in$f^3»oc 
de meserie, venit pr-ntre pomi 
aici, pe șantierul de la Galați.

Unui din adunare, nu ma. știu 
cine, cum l-a văzut pe Marius 
l-a și întrebat:

— Am auzit că unii dintre bă
ieții noștri trimiși la Hunedoara 
nu prea 
raf ?

Marius 
nu știai 
pleșit de adevărul celor spuse. 
Pînă la urmă, cînd a luat cuvîn- 
tul, s-a lămurit fiecare că-; in
dignat :

— Patru zeci și șapte de ute- 
miști, tovarăși, au fosf trimiși la 
Hunedoara să învețe meserie, să

ne fac cinste. E adevâ-

s-a schimbat la față și 
dacă-i indigna) mu co-

Zile de muncă 
avîntată 

în întreprinderile 
arădane

reședințele G.A.C. 
„Viață nouă" Băr
cănești, din regiu
nea Ploiești, 
întorsese de 
„marele sfat*

La București

SESIUNEA BIROULUI
F. M. T. D.

între 10—13 ianuarie a.c. 
va avea loc la București se
siunea Biroului Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat. La această sesiune se 
vor discuta probleme privind 
pregătirea celei de-a Vl-a 
Adunări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D., contribuția 
Federației la pregătirea celui

Președintele ConsiliuluiPreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis dr. Nazem El 
Kudsi, cu ocazia alegerii sale 
în funcția de președinte al 
Republicii Arabe Siria, feli
citări și urări de succese, spre 
binele și prosperitatea poporu
lui sirian.

în răspunsul său, președin
tele Republicii Arabe Siria 
a rugat pe președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne 
să primească mulțumirile sale 
și a transmis urări călduroase 
pentru fericirea și prosperita
tea poporului romîn.

★
Cu ocazia celei de-a Vl-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Sudan, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a transmis lui 
Ferik Ibrahim Abbud, pre
ședintele Consiliului Suprem 
al Forțelor Armate ale Repu
blicii Sudan, felicitări și cele 
mai bune urări pentru bună
starea poporului sudanez.

In telegrama de răspuns, 
președintele Consiliului Su
prem al Forțelor Armate ale 
Republicii Sudan a exprimat 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne mulțumiri 
călduroase pentru felicitările 
trimise cu ocazia Zilei națio
nale și a urat poporului romîn 
și președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne fericire 
și bunăstare.

de al Vin-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților pentru pace și prietenie. 
Pe ordinea de zi se vor afla 
de asemenea examinarea ac
țiunilor întreprinse de F.M.T.D. 
și organizațiile sale membre 
în sprijinul rezolvării pașnice 
a problemei germane, precum 
și alte probleme.

La sesiune vor lua parte 
membrii Biroului cit și repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret membre ale F.M.T.D. 
de pe toate continentele.

In întreprinderile industriale 
din Arad. întrecerea socialistă 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
sporite de plan a început din 
primele zile ale noului an. 
Asigurind din vreme piese și 
alte materiale, constructorii de 
la uzina de vagoane, de pildă, 
au livrat la 5 ianuarie primul 
lot de vagoane de marfă, toate 
recepționate cu calificativul 
„calitate superioară*. Au în
ceput ce asemenea pregătirile 
pentru producția unei noi serii 
de vagoane de minerea auto- 
descâreâtoare. Datorită moder
nizărilor aduse la unele ansam- 
ble Și subansamble. consumul 
de material la aceste vagoane 
este cu 300 kg mai mic față 
de cei realizat anul trecut. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite de producție din acest 
an, constructorii de vagoane 
au propus pește 2fi0 de măsuri 
tebnico-crgan izatorice din care 

parte au și început să se

a
P 

colectivul Fabricii de mașini- 
ubelte _Ios.f Rangheț*. In pri
mele trei zile. Ia secția tur
nătorie au fost turnate în plus 
peste 10 tone de piese- Texti- 
llstele de la Uzinele -30 De
cembrie* au produs în zilele 
de 3 și 4 ianuarie in plus față 
de sarcina planificată aproape 
1.200 kg fire de bumbac și a- 
proape 1.800 mp de țesături.

(Agerpres)

se 
la 
al 

celor 1800 de colectiviști frun
tași din țară. Se întorsese în
tre ai săi cu multe învățămin
te prețioase. Acolo, la Consfă
tuire, ascultase tot timpul, cu 
mult interes, cuvîntul frunta
șilor. Multe din cele auzite i se 
întipăriseră viu în 
minte. Altele și le 
notase cu grijă în- 
tr-un caiet.

— Cu ce să încep 
mai întîi ? — se a- 
dresă el colectiviști
lor care umplu- 
seră încăperea „Col
țului roșu- al gospodăriei co
lective. Sint atîtea lucruri de 
spus! Fiecare e important în 
felul lui.

Se opri numaidecit. Părea că 
vrea să-și schițeze in minte un 
plan după care să vorbească, 
întimplarea făcu că chiar in 
clipa aceea întilni privirile 
brigadierului zootehnic Puică 
Nicolae, care deși nu rostea ni
mic in cuvinte părea că-l inri- 
tă să le vorbească despre ceea 
ce învățase la Consfătuire de 
la crescătorii de animale frun
tași cu privire la dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

— Eu socotesc, și cred că nu 
greșesc, că problema numărul 
unu pentru gospodăria noas
tră este dezvoltarea șeptelului 
și cu deosebire a fermei de 
raci, și creșterea producției de 
lapte a acestora. Că, știți și 
voi foarte bine. !a producția 
de cereale, plante tehnice și 
legume nu stăm rău, ba chiar

putem să ne lăudăm, în timp 
ce cu creșterea animalelor...

Colectiviștii din Bărcănești 
au, pe drept cuvînt, cu 
ce se lăuda în privința pro
ducției vegetale. Anul trecut ei 
au obținut de pe suprafețe în
tinse, neirigate, 2065 kg grîu, 
3.905 kg porumb boabe, 48.500 
kg sfeclă de zahăr în medie la 
hectar. Cu sectorul zootehnic 
însă — avea dreptate președin
tele — nu stau bine. oame-

învățămintele Consfătuirii 
colectiviștilor dau roade

nii își dădeau seama de acest 
lucru. De aici și părerea lor că 
Grigore Ivanov, președintele, 
face foarte bine să le împăr
tășească in primul rind din 
învățămintele cu care a venit 
de la Consfătuire în acest do
meniu de activitate. De fapt, 
care e situația in momentul de 
față în sectorul zootehnic al 
gospodăriei colective din Băr- 
cănești ? Din cele 113 taurine 
numai 32 sînt vaci cu lapte și 
tot atîtea juninci montate. 
Ceea ce înseamnă aproximativ 
4 vaci și juninci la suta de 
hectare. Mult prea puțin față 
de posibilitățile existente. A- 
poi, față de rasa bună a vaci
lor, și producțiile de lapte sint 
mici în raport cu ale gospodă
riilor colective despre care s-a 
vorbit la Consfătuirea de la 
București.

Atît președintele cît și cei
lalți colectiviști prezenți, care 
interveneau în discuții, vor
beau deschis, sincer despre a-

ceastă stare de lucruri. Se 
simțea în cuvintele lor hotă- 
rîrea de a îmbunătăți cît mai 
repede situația existentă.

— Avem posibilități mari ca 
și sectorul zootehnic să-l ri
dicăm la nivelul celorlalte sec
toare ale gospodăriei — a spus 
comunistul Andrei Baicu, în- 
grijitor-mulgător la ferma 
de vaci. Eu am citit ce a spus 
la Consfătuire președintele de 
la G.A.C. Stoicănești, regiu

nea Argeș. Ei au 900 
de taurine, din care 
350 de vaci și ju
ninci. Și după cîte 
știu, nu-i o gospo
dărie mai mare ca a 
noastră. Oare noi nu 
putem munci în așa 
fel ca să-i ajungem ? 

toate condițiile 1 
interesante.

Avem
Discuțiile erau

Se vedea că oamenii urmări
seră cu atenție lucrările Con
sfătuirii și își însușiseră o sea
mă de învățăminte. Tinărul 
Ion Ghiță a vorbit despre ex»

N. BARBU

r D G I t> I
CE INSEAMNA

MODERN

(Continuare în pag. a 3-a)
---e---

spusese de la Comitetul raio
nal de partid.

Am pătruns pe niște străzi 
mai puțin dăruite cu lumină 
fluorescentă.

— Aci se construiește un 
nou cartier — ne-a lămurit 
călăuza. Se construiesc case cu 
creditele acordate de stat. Zu
rini mai are puțin de lucru și 
se mută în casă nouă. Trebuie 
să-l găsim. în fiecare seară lu
crează cîte ceva, ba la bucă
tărie, ba la ferestre, ba la in
stalațiile de apă. Se pricepe la 
toate.

Ajungem în sfîrșit în fața 
unei case cochete cu ferestre
le puternic luminate. Pătrun
dem și îl cunoaștem ne omul 
de care aveam nevoie.

Zurini e un bărbat înalt, 
slab, cu fața brăzdată de cute 
adinei și destul de bătrîn. Toc
mai vopsea baia în ulei. Ne-a 
primit cu multă căldură și 
fiindcă nu și-a mutat încă mo
bila din „locuința cea veche"

wații și peste Medgidia se a- 
prinde o constelație fluores
centă.

Avea drepetate tinărul cu a- 
lură de sportiv: „O plimbare 
de cîteva ore prin Medgidia 
poate să-ți demonstreze ce în
seamnă în zilele noastre mo
dern cu adevărat".

struiește (nu e impropriu cu- 
vintul) înverșunat. S-a ter
minat de pavat încă o stradă 
(una din puținele rămase ne
pavate în anul 1961); e cu
rată, bună pentru promenadă 
in timp ce cu tot gerul lui 
ianuarie — pe alta se fac 
lucrări de canalizare sau 
se trag conductele pentru 
apa potabilă. Se inaugu
rează un nou magazin in

preajma gării un autobuz ele
gant care te duce oină in cen
trul orașului.

Dar a vorbi despre un cen
tru al Medgidiei este dificil 
pentru că pe un versant uriaș, 
blocurile de curind construite, 
te dezorientează și te conving 
că nu acolo unde găsești aglo
merația instituțiilor urbei este 
întotdeauna ceea ce localnicii 
numesc centru.

n-a crescut nimic vrednic de 
luat in seamă și care 
oferă priveliștea unor gră
dini cioplite cu 
calcarul sarmatic, 
acum sub șuba albă a ză
pezii somnul fecund al recol
telor viitoare. Eroziunile au 
fost înlăturate, pămintul a fost 
îmbogățit și pe întinse terase 
cresc pomi fructiferi din soiu
rile cele mai felurite. Aceste 
terase cu pomi, prin ordi
nea în care sînt tăiate. iți 
mărturisesc că pentru realiza
rea lor a fost nevoie de o 
muncă serioasă, că oamenii 
Dobrogei au dat dovadă de pu
terea incomensurabilă a co
lectivității angajată in lupta cu 
capriciile naturii.

— Medgidia!
Am mai poposit aci înainte 

de cel de al doilea război mon
dial, cînd tirgușorul de atunci 
era înecat in praf cu miros de 
calcar, cînd în dteva dughene 
cîrciumarul jecmănea romi- 
nul sau tătarul de ultimul 
crăițar și cînd un cerșetor bă- 
trîn îți arăta cioturile picioa
relor ca să-ți fie milă de el.

Acum Medgidia iți oferă în

vara,

stoicism in 
trăiesc

Aspect de la grădinița de co
pii cu orar redus a Uzinelor 

„23 August" din Capitala 
Foto : AGERPRES

-----•-----
Noi produse 
industriale 

și alimentare
In anul 1962 magazinele pun 

în vînzare numeroase noi pro
duse industriale și alimentare.

Produsele electrotehnice se 
îmbogățesc cu peste 25 de noi 
tipuri și modele, îndeosebi de 
uz casnic.

Sînt prevăzute creșteri în
semnate și la celelalte produse 
industriale. Astfel, se pun la 
dispoziția populației cu apro
ximativ 12 la sută mai multe 
țesături, confecții, tricotaje și 
încălțăminte în comparație cu 
anul 1961.

Și magazinele alimentare vor 
desface numeroase noi sorti
mente, vînzările de astfel de 
bunuri sporind, de asemenea, 
față de anul trecut.

(Agerpres)

ple-renul care a
cat doar de cite
va minute din 
Constanța, stră
bate în goană ste
pa Dobrogei, care 

unduiește domoală deoparte și 
de alta.

Pe bancheta din față doi ti
neri continuă o discuție în
cepută probabil la Constanța.
- Despre modern se poate 

vorbi la infinit! hotărăște cel 
îmbrăcat foarte bine și plin de 
exuberanță.

Celălalt, cu alură de sportiv, 
conchide :

— O plimbare de cîteva ore 
prin Medgidia poate să-ți de
monstreze cel mai bine ce în
seamnă în zilele noastre mo
dern cu adevărat.

— Să vedem.
Defilează prin fața ferestrei 

vagonului stîlpii telegrafici îm
povărați de fire metalice. Dea
lurile pe care pînă nu de mult

Sa iieautfritfflnliătî'ia!
In ultimii ani în Medgidia 

s-a construit mult. Magazinele 
elegante, cu vitrine largi, casa 
de cultură care îți amintește 
că în acest raion uitat cindva 
in cruntă sărăcie activează 134 
de echipe artistice, cinema 
scopul, noua clădire a școlii 
medii, blocurile muncitorești, 
casele ridicate cu credite acor
date de stat au schimbat ra
dical aspectul vechii urbe.

în aceste prime zile ale nou
lui an în Medgidia se con-

vreme ce în altă parte a ora
șului se toarnă fundația unui 
bloc. Solidă și impunătoare, 
fabrica de ciment de la mar
ginea orașului dobrogean ru
menește klinkerul pentru ca 
șantierele socialismului să aibă 
belșug de materie primă.

Iar cînd se lasă înserarea. 
Termocentrala de la Ovidiu 11, 
minunată înfăptuire a regi
mului nostru de democrație 
populară, trimite prin fire de 
metal în toată Dobrogea kilo-

CARNETUL CU COPERȚI
ALBASTRE

ineam cu tot dina
dinsul să-l cu
noaștem pe omul 
care a luat parte 
la primele lucrări 
de înălțare a Fa

bricii de ciment din Medgidia. 
La Comitetul raional de partid 
s-a oferit un tovarăș foarte 
binevoitor, care face și pe 
crainicul stației de radioficare 
a orașului, să ne conducă 
Luigi Zurini.

— El a sosit la Medgidia 
cîteva săptămîni înainte să
bată în pămint primul țăruș 
pe șantierul fabricii — ni se

Ia

cu
se

LUCIAN ZATTI
(Continuare în pag. a 2-a)



c^Mcl de a pzioi 0 interesantă 
consfătuire

La Muzeul de Artă al R. P. 
Romine există un tablou in
titulat „Grevistul", semnat Oc
tav Băncilă, 1914, și care a- 
trage atenția prin energia 
combativă pe care o degajă, 
înfățișează un muncitor cu 
o figură dîrză, gravă, încrun
tată amenințător, cu brațe 
vînjoase încrucișate într-un 
gest demonstrativ prin care 
pare a înfrunta, superior, fu
ria isterică a vreunui patron 
obez aflat dincolo de ramă. 
Tabloul e evident un portret, 
dar nu al unui personaj a- 
nume, ci un portret simbolic 
personificînd în trăsături ti
pice forța proletară. Sensul 
simbolic e relevat și de fun
dalul cu fabrici profilate 
ușor, nu ca un peisaj indus
trial autentic, ci ca un ele
ment alegoric indicînd tîlcul 
imaginii. Deși statică prin ati
tudine, această imagine e în
cărcată de dinamism. Artistul 
conștient de sensul activ al 
brațelor încrucișate imprimă 
tensiune dinamică în însăși țe
sătura picturală a tabloului. 
Desenul contorsionat, aci ac
centuat, aci di8părînd într-o 
lumină puternică; relieful fră
mântat al mușchilor, modelați 
în pastă groasă și subliniați 
cu pete de lumină; stratul 
gros de ulei pus în atingeri 
violente cu pensula; însuși fe
lul puțin obișnuit, în pictura 
vremii, de a așeza în pagină 
personajul cu trunchiul rete
zat de marginea cartonului; 
în toate acestea se manifestă 
forța și independența gîndirii 
artistice, disprețul față de 
formulele convenționale nepu
tincioase.

Căutând să exprime în chip 
(At mai propriu, mai elocvent 
și mai direct mesajul ideolo
gic, Băncilă a lăsat o operă 
foarte diversă ca tehnică, de
oarece în fiecare imagine ur
mărea să adapteze limbajul 
artistic la conținutul de idei 
și sentimente. Dar în această

varietate se pot 
sături statornice
Băncilă poate fi recunoscut ca 
pictor cu un stil original, pe
cetluit de vigoarea realismu
lui viziunii și de impetuozi
tatea dramatică a limbajului. 
Ca și în „Grevistul" el dă 
în unele tablouri impresia u- 
nui artist „necultivat", într- 
atît sfidează artificiile și efec
tele estetizante, fără măcar 
a dovedi ambiția de a le în-

urmări tră- 
prin care

mici meseriași trudiți, chipuri 
chinuite din mahalalele mizere 
ale orașului. Simpatia sa pen
tru obidiți se cristalizează in
tr-o viziune înaintată asupra 
proletariatului activ. Atunci ti
pare în opera sa -figura munci
torului cu trăsături de luptă
tor, nu victimă, ci erou. Pen
tru prima dată in pictura ro
manească muncitorul este ast
fel înfățișat de pe poziții a- 
vansate.

Tabloul „Grevistul" de 0. Băncilă
(Cu prilejul aniversării a 90 de ani 

de la nașterea pictorului)

locui cu alte „formule" pro
prii, căci însăși ideea de „for
mulă", de procedeu închistat 
îi displace. Nu e vorba, bine
înțeles, de o lipsă de educa
ție artistică (Băncilă, avînd 
studii temeinice începute la 
Iași și încheiate la Munchen, 
a lăsat și lucrări de factură 
tradițională) ci este o atitu
dine polemică a creatorului 
care declara în 1916: „Artis
tul nu are rolul să lucreze 
pentru plăcerea și distracția 
burgheziei, ci trebuie să urmă
rească un scop mai înalt, să 
cultive, să emoționeze, să In
fluențeze într-o anumită di
recție".

Octav Băncilă, de la a cărui 
naștere se împlinesc acum 90 
de ani, a fost al patrulea fe
cior al unei familii sărace 
din Botoșani, orfan de timpu
riu, crescut de familie la Iași. 
Primul succes artistic al său 
este compoziția „Caritatea" 
care îi asigură bursa pentru 
studii la M&nchen și care vă
dește 0 timpurie înclinație Că
tre tematica socială, deocam
dată înțeleasă naiv. întors de 
la studii se așează la Bucium, 
lingă Iași, din ale cărei peri
ferii umile tei alege modelele:

Era firesc ca în această con
știință de artist militant, răs
coalele din 1907 să stîrnească 
un ecou viu. Băncilă creează 
în anii aceia o patetică cro
nică în imagini a răscoalelor, 
imagini in care vibrează 
sentimentul de răzvrătire 
față de martiriul țărăni
mii exploatate, sfișiată in
tre foame și gloanțe. Chipu
rile de țărani din ciclul de 
tablouri închinate răscoalei 
din 1907, Incepînd cu „înainte 
de 1907" și încheindu-se cu 
„Blestemul" sînt tragice prin

suferința și ura fără margini 
exprimate de artist într-un 
limbaj plastic violent și pate
tic care țintește să răscoleas
că conștiințele.

în ajunul primului război 
mondial Octav Băncilă pic
tează, cu sensul de manifest 
pentru pace, alegoria „Pax“ — 
un muncitor herculean frîn- 
gînd o sabie. Caracterul mili
tant al picturii sale a atras in
tervenția cenzurii polițienești 
în expozițiile sale. Oficialita
tea a făcut tot ce a putut ca 
să acopere glasul cetățenesc al 
artei lui.

Băncilă a pictat în lunga-i 
viață și o serie de tablouri ne
semnificative, de comandă, 
pentru a-și hrăni familia cu 
10 copii, iar această producție 
cu o oarecare circulație mon
denă în „lumea bună" a Ia
șilor a fost multă vreme îm
pinsă pe prim plan, ca să pună 
în umbră adevărata lui crea
ție, populară și combativă.

Ca atîți creatori progresiști 
ignorați cu dinadinsul de bur
gheziei Octav Băncilă a fost 
de-abia în anii noștri desco
perit în înfățișarea lui impu
nătoare și cele mai însemnate 
opere ale sale au fost redate 
poporului pentru care le crease 
artistul.

TA e curînd, comitetul raio- 
/ J nai U.T.M. și secțiunea 

de învățămînt și cultu
ră a sfatului popular al raio
nului Sibiu au organizat o 
consfătuire Ut care au fost in
vitați directorii de școli și ins
tructori superiori de pionieri. 
Consfătuirea a avut drept 
scop, generalizarea metodelor 
bune folosite în munca de e- 
ducare comunistă a pionieri
lor. în acest sens au fost sus
ținute cîteva referate pe dife
rite teme printre care : „Mun
ca politică educativă desfășu
rată în unitățile de pionieri și 
aportul cadrelor didactice la 
organizarea acțiunilor pionie
rești", prezentat de Angela 
Buhăescu directoarea Școlii de 
7 ani din Ocna Sibiului, ^Sti
lul de muncă al instructoru
lui superior de pionieri" pre
zentat de M. Șoattâ, instruc
toare superioară de pionieri la 
Școala de 7 ani din comuna 
Slimnic și altele. Această con
sfătuire s-a dovedit deosebit 
de utilă. Participanții la dis
cuții au arătat felul cum 
muncesc ei și ce rezultate au 
obținut în munca de educare 
comunistă a copiilor, 
un folositor schimb de 
riență.

făcînd 
expe-

Aspect din timpul unei repetiții la o nouă piosâ cu care artiștii amatori de la Casa de 
cultură din Tirgovișîe vor porni în turnou prin satele raionului

Foto : AGERPRES
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BUCURIILE VACANTEI

Puritatea otelului

Seară de lectuiă la unul din cercurile de citit de casă din satul Oat, comuna Dumbrava Roșie, raionul Piatra Neamț 
Foto : O. PLECAN

Oameni ai muncii 
la odihnă

Activitățile orga
nizate în timpul 
vacanței de iarnă 
sînt minunate pri
lejuri de bucurie 
pentru școlarii și 
'elevii din orașul și 
regiunea Galați. 
Pentru o mai bună 
organizare a va
canței Comitetul 
regional U. T. M. 
Galați a luat din 
timp toate măsuri
le. Aceste măsuri au 
și fost realizate. Ca 
urmare, în aceste 
zile copiii participă 
la întâlnirile orga
nizate cu activiști, 
oameni de știință, 
scriitori, ofițeri, 
fruntași în produc
ție, la diferitele

excursii organizate 
în localitate și îm
prejurimi pentru 
cunoașterea frumu
seților și a locurilor 
istorice, pentru re- 
creere, vizitează în
treprinderi indus
triale și agricole, 
instituții de arta și 
cultură și altele. 
De asemenea, șco
larii vizionează în 
colectiv spectacole
le Isprăvile lui Pă
cală, Școala iepura
șilor, iar elevii șco
lilor medii Vizio
nează operetele 
Vînt de libertate. 
Plutașul de pe Bis
trița. Dar bucuriile 
vacanței nu se re
duc numai la atât 
In această perioadă

școlarii și elevii din 
regiunea Galați par
ticipă și la seri de 
basm, la seri lite
rare. Vizitează oră
șelele copiilor des
chise la Galați și 
Brăila de CUrind și 
participă la serbă
rile Pomului de 
târnă în școli. Zi
lele trecute au avut 
loc camavale la 
care au participat 
elevi din școlile 
medii tehnice, pro
fesionale. 200 de 
pionieri din regiu
nea Galați se află 
în prezent în tabâ- | 
ra regională de la 
Soveja. i

T. OANC&A

în aceste zile a sosit 
stațiunile de pe Valea Praho
vei prima serie de oameni ai 
muncii veniți să-și petreacă 
concediul de odihnă pe anul 
1962. Peste 2.200 de muncitori 
petroliști din Moldova și Ot
ter, ia. mineri din Valea Jiu
lui, oțelari de la Hunedoara 
și muncitori agricoli din re
giunea Dobrogea au fost ca
zați la Sinaia, Bușteni, Poia
na Țapului în vile special a- 
menajate pentru sezonul de 
iarnă.

In stațiunile din regiune au 
fost luate măsuri complexe 
menite să îmbunătățească con
tinuu condițiile de cazare și 
odihnă. Amenajările și reor
ganizarea spațiilor existente 
în diferite vile au făcut să 
sporească capacitatea de ca
zare în aceste stațiuni cu a- 
proape 1.200 ce locuri pe se
rie. în vederea unei bogate 
Activități cultural-ar.istice. oa
menii muncii veniți aici au la 
dispoziție pe lîngâ casele de 
cultură și numeroase cluburi, 
săli de lectură. biblioteci bine 
amenajate. Zilnic sînt organi
zate audiții muzicale, confe
rințe și recenzii, spectacole și 
concursuri sportive.

(Agerpres)

ineri
scena 
cultură 
tului din
Nicolae Bălcescu,
s-au prezentat mi

cii și talentații artiști ai Ca
sei pionierilor din Sighișoara. 
Erau fericiți că se află din nou 
în București, că în cele cî- 
teva zile de vacanță pe care 
le vor petrece aici vor avea 
prilejul să cunoască noi fru
museți ale Capitalei noastre, 
să se întâlnească cu muncitori, 
cu pionieri, să lege noi prie
tenii.

încă mai de mult ei au tri
mis o scrisoare muncitorilor 
de la Uzinele de autobuze și 
troleibuze în care își exprimau 
dorința de a cunoaște uzina, 
oamenii și munca lor. Copiii 
voiau să vadă cu ochii lor cum 
se naște un autobuz, care 
tăzi poate fi întâlnit 
toate drumurile patriei.

Și iată că, vineri, micii
tiști au fost oaspeții muncito
rilor de la Uzinele de auto
buze și troleibuze. încă de la 
intrarea în uzină ei au fost în
conjurați cu căldură de ingi
nera Silvia Pascal din comite
tul U.T.M. pe uzină, de sudo
rul Marin Pîrvu, de lăcătușul 
Dumitru Bărăscu și de mai
strul Dumitru constantinescu 
care i-au condus și le-au ară
tat pe îndelete toate fazele

prin care trece un autobuz și 
un troleibuz. Copiii au fost 
foarte îneîntați. în fiecare sec
ție ei au făcut cunoștință cu 
fruntași în producție, i-au cu
noscut și pe inginerii care au 
proiectat elegantele noastre 
autobuze...

Spre amiază, la stația de ra- 
dioficare a uzinei, putea fi au
zit următorul anunț : „Astă 
seară la orele 19, ansamblul 
artistic al Casei pionierilor 
din Sighișoara va prezenta un 
spectacol în cinstea muncito
rilor din uzina noastră. Micii 
artiști vă invită să veniți Ia 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul nostru împreună 
cu copiii dumneavoastră"...

Seara, în sala de spectacole 
a Casei de cultură nu mai gă
seai 
venit împreună cu copiii lor 
peste 300 de ____
uzină. în rîndul al doilea l-am 
recunoscut pe maistrul Du
mitru Constantinescu împre
ună cu cei doi copii ai săi, pe 
Marin Pîrvu și pe Dumitru 
Bărăscu.

Micii artiști sînt emoționați, 
parcă ar fi la premieră, nu la 
al 34-lea spectacol... Așteptând 
în culise începerea spectacolu
lui, în mintea fiecăruia revin 
amintirile. Parcă se văd în 
mijlocul constructorilor de va
poare din Constanța, parcă se 
văd alături de siderurgiștii de 
la Hunedoara, sau de metalur- 
giștii de la Reșița... Nu există 
regiune din țară în care micii 
artiști să nu fi întreprins tur
nee. în 1960 au dat spectacole 
în toată Moldova, iar în anul 
trecut în majoritatea orașelor 
din Transilvania. In albumul 
ansamblului îi poți vedea fo- 
tografiați felicitând pe minerii 

--------* prezentând un 
Craiova, pentru 
la Electroputere, 
ceferiștilor din

un loc liber. Au

muncitori din

(Urinare din pag. 1-0)

conducta sau re’eaua de energie 
electrică. Ba( cînd Ion Brăteanu 
de la lotul nr. 1 a arătat că aici 
s-au Organizat întreceri pe schim
buri, că s-au obținut succese și 
comitetul U.T.M. „nu știe nimic", 
a fost iute întrebat:

“ Am auzit că aveji patru ti
neri 2idari care vor să dea bir 
cu fugifii ?

La noi?
“ Da, la voi I
— Nu cred I
Gheorghe Gavrilă s-a ridicat în 

picioare:
— La noi sînt cei patru, to

varăși...
Părea și rușinat, și furios-
— La voi ?
- Da..
— Eu tio e*0 Să-i lămurim...
— Trebuie.
•“...Că așa sînt unii, cum dau 

de. greutafi dau deoparte.

Propuneri s-au făcu» muHe în 
adunarea aceea a organizatei 
U.T.M. întîi și întîi s*a spus că 
n-ar fi rău de loc dacă s-ar or
ganiza excursii pe Dunăre. „Sini 
unii care nici nu cunosc Dunărea. 
Și muncesc aici, la Galați, la 
Combinat. O excursie, două, i-ar 
lega și mai mult de oraș. Că sînt 
veniți din toate coifurile tării» ba 
unii n-au văzut Dunărea în viafa 
lor“.

Apoi s-a propus să se facă și 
o echipă de teatru. „Ce, dacă 
avem brigadă artistică ■* gata, 
am terminat-o cu munca cultu
rală ?“

Dâr Cîte nu s-au propus I Și to
tul pentru ce ? Pentru puritatea 
morală a tinerilor constructori, 
care alături de vîrstnici grăbesc 
clipa primei șarje de ofe| la 
Calați.

Puritatea lor morală și purita
tea viitorului ofel galăfeân sînt 
două nofiuni care tiu se exclud.

din Lupenij 
spectacol la 
muncitorii de 
în mijlocul 
Iași...

Odată cu
lui 1962, ansamblul lor care 
numără nu mai puțin de 60

primele zile ale

de pionieri și școlari a pășit 
în al 7-lea an de activitate... 
In tot acest răstimp micii ar
tiști au pus în scenă nenumă
rate spectacole, în majoritate 
de balet... Cu „Cenușăreasa" 
au prezentat 30 de spectacole, 
cu „Visul**, balet inspirat din 
viața pionierească, 52 de spec
tacole, cu opereta „Vorbă
reața** 60 de spectacole... In cu
rînd la Sighișoara vor pre
zenta cel de-al 200-lea specta
col. Cu acest prilej la specta
colul festiv vor fi invitați 
toți foștii membri ai ansam
blului, astăzi muncitori, stu- 
denți, învățători...

Spectacolul prezentat în cin
stea muncitorilor de la Uzinele 
de autobuze șl troleibuze a 
plăcut tuturor Fiecăruia îi era 
greu să spună ce i-a plăcut 
mai mult. Prima parte, basmul 
muzical-coregrafic „Viorica și 
coana minciună mare** sau 
„Concert în luncă", tablou co
regrafic după cunoscuta poezie 
a lui Vasiîe 
într-unul și 
balerini au 
mișcările lor pline de grație, 
prin gingășia cu care și-a in
terpretat fiecare rolul.

In numele tuturor șl-a spus 
însă părerea tovarășul Cornel 
Dumitrașcu, secretarul comi
tetului U.T.M. pe uzină: 
„Dragi pionieri, ne-ați oferit o 
seară minunată. Spectacolul 
vostru a fost neasemuit da 
frumos. Ne-a impresionat to
tul. Pe tovarășa profesoară 
Claudia Avachian, conducă
toarea ansamblului vostru, o 
felicităm din toată inima, nu 
numai pentru acest spectacol 
ci pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășoară de la în
ființarea ansamblului vostru**...

Micii balerini vor prezen
ta spectacolul lor la Televi
ziune, iar la Palatul C.F.R., 
vor prezenta un nou spectacol 
pentru muncitorii ceferiști 
din București.

Alecsandri. Și 
într-altul micii 

impresionat prin

RADU POPzl

Crește durata medie de viață 
a populației

în momentul de 
față durata medie 
a vieții populației 
este de 63 de ani 
față de 42 de ani

Datorită creșterii 
Continue a nivelu
lui de trai al ma
selor și măsurilor 
complexe luate de 
partid și guvern în . cît era în anul 1930. 
domeniul asigură
rii ocrotirii sănătă
ții publice, în țara 
noastră s-au obți
nut rezultate 
marcabile în 
vința creșterii 
ratei medii de 
ță a populației.

Pe baza datelor 
anuarului demogra
fic al Organizației 
Națiunilor Unite,

re- țara noastră se a-
pri- propie rapid de ni-
du- velul maxim de

via- durată medie 
viață din lume.

de

De asemenea, în 
urma cercetărilor 
efectuate în țara 
noastră în legătură 
cu dezvoltarea fizi
că a tineretului, se 
constată o creștere 
a greutății medii 
de 1,5-3 kg și a 
înălțimii de 1—3 cm 
la tinerii între vîrs- 
tele de 10 și 17 ani.

(Agerpres)

(Urmate din pag. l-a)

din colonia fabricii ne invită 
să luăm loc pe niște lăzi în 
care au fost pînă nu de mult 
diferite materiala.

l-am spus că ne-ar interesa 
să știm cîteva lucruri legate 
de istoria fabricii. Bătrînul a 
zîmbit cu multă bucurie. 
Ne-a mărturisit că e un activ 
corespondent de presă, că-i 
place să informeze ziarele des
pre elementele noi în viața 
orașului $i a raionului. A scos 
apoi un carnet cu coperți al- 
bastte din servieta pe care o 
poartă întotdeauna cu el și a 
început să ne citească fel și 
fel de însemnări, în carnetul 
cu coperți albastre e concen
trată istoria unei fabrici. In 
carnetul acesta Zurim a păs
trat și păstrează biografia 
multor Oameni, fapte minu
nate din epopeea năreață cire 
transformă orașele si satele 
dobrogene. El ne citea, com
pleta însemnările cu aduceri 
aminte și noi ne închipuiam 
evenimentele așa cUm s-au 
petrecut...

La 17 martie 1950 vizitiul 
Petre Stoian a adus cu trăsura 
la marginea Medgidiei cîțiva 
oameni. înainte se făcuseră aci 
măsurători, sondări de teren. 
Dar la 17 martie 1950 S-a bă
tut primul țăruș șl s-a început 
construirea fabricii. Au venit 
pe șantier oameni din satele 
cele mai îndepărtate ale Do- 
brogei. Odată cu lucrările 
pentru înălțarea fabricii s-au 
făcut lucrări de deschidere a 
carierei de calcar de la Mîn- 
zu. a carierei de cretă de la 
Cainac.

Cu sprijinul Uniunii Sovie
tice, care ne-a trimis titilaje 
de înaltă tehnicitate, fabrica a 
intrat în funcțiune. în această 
unitate industrială lucrează a

cum peste 1200 de muncitori 
din care 60 la sută sînt tineri. 
Ei au trimis, în cursul anului 
care abia s-a încheiat, peste 
760.000 de tone de ciment, cu 
mult peste sarcinile de plan. 
Iar prin punerea în funcțiune 
a unui nou cuptor de 150 m 
lungime și cu o capacitate de 
800 tone de clincher, fabricat 
la Uzinele „23 August", pro
ducția de ciment se va mări 
la 1.160.000 tone.

Din carnetul cu coperți al
bastre aflăm că iureșul șan
tierului, trepidația fabricii in
trată în plină funcțiune, per
spectivele ce se deschid în fața 
tinerei Medgidîi au statornicit 
pe foștii „zilieri".

Petre Stoian, vizitiul de altă 
dată, care a adus în trăsură 
topometri înainte de izbucni
rea vieții pe șantierul din 
preajma Medgidiei, a ascul
tat emoționat îndemnurile 
comuniștilor, a pășit în fa
brică cu încredere, hotă- 
rît să învețe o meserie. 
Acum e unul dintre cei mai 
buni sudori electrici. Mudin 
Amet venit pe șantier că neca
lificat este acum șef de tută 
la secția mori brute. Nitat 
Chetmin, om altădată nebăgat 
în seamă de nimeni, păstrează 
azi cu strășnicie titlul de 
fruntaș în producție și la cali
tatea cimentului.

Corespondentul voluntar 
răsfoiește cu răbdare filele 
carnetului cu scoarțe albas
tre, citește nume de oameni și 
ne completează biografiile lor 
cu fapte, cu întîmplări, cu 
bucurii la care a luat parte 
alături de ei.

Ne invită apoi să-i vizităm 
casa: holul, dormitorul copi
ilor, sufrageria, bucătăria. 
Baia o văzusem în amănun
țime.

— Și-a făcut casă de curînd 

Și concasoristul Dinu Ion. Și 
frații Dumitru și Marin Cut- 
meanu. Sînt tineri amîndoi. 
S-au căsătorit de curînd...

Nu apelează la carnetul de 
însemnări cînd povestește des
pre viața tinerilor care s-au 
căsătorit de curînd și și-au fă
cut case noi, fiindcă îi sînt 
vecini, îi cunoaște bine, lu
crează alături de ei. Dar Zu- 
rini vrea să știm cît mai mul
te despre Medgidia. La sfirși- 
tul anului 1961 a trimis ziaru
lui local din Constanța un ar
ticol despre aniversarea unui 
deceniu de la înființarea 
I.M.U. Medgidia, care dă anu
al agriculturii socialiste a Do- 
brogei și a țării peste 2000 
tone ae piese de schimb pen
tru mașinile agricole și unelte 
agricole.

— Știți cu cît a crescut pro
ductivitatea muncii la I.M.U.M. 
din 1954 și pînă acum ?
- ! ?
Zîmbim șl aruncăm cu în

țeles privirea spre carnetul 
lui de însemnări.

Corespondentul voluntar îl 
răsfoiește.

— Cu 396 la sută.
închide carnetul și «e apro

pie de fereastră. 11 urmăm. 
Medgidia trăiește într-o puz
derie de lumini fluorescente. 
Ne gîndim, poate, cu toții cum 
arătau aceste meleaguri cu ani 
In urmă cînd vînturile toam
nei, vînturile primăverii, vin- 
turile tuturor anotimpurilor 
ridicau în trîmbe praful cu 
miros de calcar sarmatian.

MEDGIDIA
Luminile orașului în plină iz
bucnire de prosperitate, se re
flectau minunat în ochii bă- 
trînului corespondent.

UN OM ÎȘI POVESTEȘTE
VIAȚA

ergea cu o căruță 
spre Saligny. Ne-a 
luat din drum pe 
un itinerariu de 
fapt nestabilit. 
Mai întîi am cre

zut că o face din interes, să 
ținem aragazul să nu-l zdrun
cine pînă în satul lui. Dar 
ne-am convins că Salem Alin 
n-o face din acest interes ci 
pentru că așa e firea lui. Pen
tru că îi place să stea de vor
bă cu oamenii. Are ochii mici,
rotunzi și fața catifelată ca 
de adolescent cu toate că nu
mără mai bine de 40 de ani.

Ești colectivist ?
— Altfel, cum ?! ne întrea

bă el și ne arată aragazul.
Ținem bine de mașina pe 

care omul își va pregăti bu
catele cu plăcere și într-un 
mod cît se poate de civilizat.

Ca să ne mulțumească pen
tru osteneală, ne povestește 
crîmpeie din viața lui.

Cînd avea cinci ani l-au dus 
părinții slugă la un chiabur 
din Babadag. Cioban l-au an
gajat. Cioban la vîtsta de 
cinci ani. Dar chiaburul și-a 
făcut socotelile lui; o să 
crească Alin și-a zis el, și 

atunci o să fie bun la toate. 
A crescut dar între timp pla
nurile chiaburului s-au schim
bat și l-a păstrat numai pen
tru oi.

Intr-o toamnă a dat gălbea- 
za în turmă. Au murit cam 
50 de oi. Chiaburul l-a bătut 
cu o potcoavă ruginită în cap 
pînă n-a mai știut pe ce lume 
trăiește. Cînd s-a trezit, îl 
oblojeau niște babe. L-au uns 
cu mirodenii. Unsprezece găuri 
îi făcuse chiaburul în cap. 
Și-a purtat bietul Alin capul 
gol prin soarele verii și cred 
că soarele l-a vindecat. S-a 
întors la tîrlă. A vrut să-și 
ia zdreanță de haină care-i 
rămăsese acolo dar n-a mai 
găsit-o. A stat multă vreme 
pe la marginea satului fiindcă 
îi era rușine să intre în el 
fără să aibă cu ce-și acoperi 
goliciunea pe de-a-ntregul. In
tr-o noapte s-a furișat, totuși, 
pînă la un cumnat. I-a dat o 
pereche de pantaloni și un 
veston. Mai tîrziu s-a însurat 
cu o tătăroaică.

—‘ Și pe urmă ?
** Pe urmă — răspunde Alin 

zîmbind larg — pe urmă au 
venit vremurile noastre. își 
aranjează cu grijă aragazul în 
căruță și dă bici cailor.

Aveam în fața noastră un 
om ca mulți alții din satele 
Dobrogei. își cumpărase un 
aragaz de la Medgidia și lu
crul i se părea cît se poate de 
firesc. Tot atît de firesc ni se 
pare și nouă că cel care ne 
duce cu căruța e posesorul 
unui aparat de radio, că lo
cuiește într-unul din cele peste 

100 de sate electrificate cîte 
sînt în Dobrogea.

Alin privește șoseaua care 
se desfășoară în fața noastră. 
De o parte și de alta a drumu
lui pomi fructiferi pe crengile 
cărora iarna a așezat fulgi 
albi de nea. în locul eroziuni
lor de pe dealuri, nesfîrșite te
rase Cu pomi fructiferi. Am 
mai văzut asemenea terase. 
Am să văd în întregul raion. 
In întreaga regiune.

Alin își scoate căciula din 
cap. își netezește părul cu 
palma uriașă. Observ pe cdpul 
lui cîteva pete albe. Cicatri
ce. Le număr. Sînt unsprezece.

DAR CEA DE MÎINE?
m fost la Saligny, 
am fost la Basa- 
rabi. Am cunoscut 
Energocombinatul 
de la Năvodari, 
„Piscicola", Uzina 

de superfosfați și acid sulfu
ric. Am stat de vorbă cu co
lectiviștii de la Tîrgușor. Con
stantin Baciu, președintele 
G.A.C. din Dorobanțu, mi-a 
vorbit la vreme de seară des’ 
pre hotărîrea colectiviștilor de 
a obține în anul 1962 cel 
puțin 5.000 kg de porumb la 
ha fără irigații.

*- Cinci mii de kilograme de 
pe pămîntul sterp al Medgi
diei ?

Președintele a zîmbit cu 
îngăduință. Mi-a povestit ca 
cel mai desăvîrșit agronom, ce 
au de făcut, cum au proce

dat în anul trecut Vlad Gheor- 
ghe, Iacob Haciu, Casmenco 
Niculina, Baltă Ștefan și alți 
colectiviști ca să obțină de pe 
solele încredințate lor cîte 
5.400 și chiar 5.700 kg de po
rumb la hectar.

La G.A.C. din Saligny mi 
s-a povestit despre vrednicia 
lui Nicolae Popa, Ștefan Ol
teana, care alături de tracto
riștii Gheorghe George și 
Munteanu Aurel au făcut ade
vărate fapte de vitejie în cam
pania de însămînțări din 
toamna anului 1961. Luna ia
nuarie le-a găsit pe femeile 
din gospodăria colectivă din 
comuna Mircea Vodă, cu pes
te 20.000 de zile-muncă. Tine
rele au fost în frunte. De nu
mele Măriei Gheorghiță, lana 
Pantura, Bratu Tudora și ale 
altora sînt legate realizări de 
seamă. Tractoristul Vîlsan 
Marin de la Ș.M.T. Doro
banțu a însămînțăt toamna tre
cută cîte 16 ha pe zi. Stațiunea 
lor de mașini și tractoare a 
primit steagul de fruntașă pe 
regiune. Am cunoscut îngriji
torii de animale care în noul 
grajd cu stabulație liberă de 
la G.A.S. din comuna Nicolae 
Bălcescu urmăresc comporta
rea celor 200 de vaci ca să 
extindă metodele lor de mun
că în întregul raion. In anul 
1961 s-au construit în raion 
30 de noi grajduri, 16 mater
nități pentru scroafe, 22 în- 
grășătorii de porci. Multe din 
cele 7.152 vaci și juninci ges- 
tante, 14.678 vițele sau 13.000 
oi cîte au intra tot anul tre
cut pe porțile Dobrogei sînt a- 
dăpostite în aceste noi con
strucții.

Raionul Medgidia, acolo 
unde constați cît de armonios 
se îmbină industria cu agri
cultura pentru fericirea oame
nilor, face pași de gigant. îmi 
povestea un aviator care îm

prăștia îngrășăminte chimice 
pe terenurile unei gospodării 
de stat din raion că cel care 
vrea să constate, să surprin
dă în toată plinătatea lui com
plexul proces de înflorire a 
acestor meleaguri trebuie să 
treacă neapărat cu avionul pe 
deasupra satelor.

Mi-am amintit de această 
invitație — care de fapt te ri
dică cu picioarele de pe pă- 
mînt —în gara Basarabi, pri
vind dealurile altădată aride 
pe care stațiunea viticolă ex
perimentală le transformă în 
adevărate izvoare de vinuri 
nobile. Oamenii Dobrogei au 
dovedit fără să uimească pe 
cineva, pentru că așa trebuia 
să fie, așa dicta hotărîrea lor, 
că dealurile zgîrcite, calcarul, 
dau Murfatlarul, care turnat 
într-un pahar de cristal amin
tește de mierea tuturor flori
lor topită într-o apă de cleș
tar. în paranteză fie spus, 
cineva pretindea că Murfatla
rul se poate bea și cu o oală 
de pămînt, numai să fie bine 
arsă. Omul mai știa că în 
1967 se vor culege de aci stru
gurii unei podgorii de 30.000 
hectare și că în 1975 va ajun
ge la 50.000 hectare.

Mi-am amintit, așa cum 
spuneam, de invitația aviato
rului, aci în preajma gării 
Basarabi. Aveam în minte ci
fre, figuri de oameni, de ro
mâni, de tătari sau de turci 
uniți într-un efort comun. Mi-i 
închipuiam trebăluind la lu
crările de iarnă, care se des
fășoară din plin, pregătind re- , 
coltele viitoare. Și fără să 
plutesc deasupra meleagurilor, 
căutam să dau valoare pre
zenței Medgidiei actuale în e- 
conomia patriei, care constru
iește socialismul. Cît de bo
gată mi se părea Medgidia de 
astăzi.

Dar cea de mâine 7



Profesori și siudenfi
la sfat

junsurl din activitatea și 
comportarea unor studenți: 
cum se explică contradicția 
între ceea ce își însușește teo
retic un asemenea student, 
certat cu disciplina studen
țească, și faptele sale ? Au mal 
rămas doar cîțlva din aceș
tia. Dar ar putea să nu existe 
nici acești cîțiva. De ce, de 
pildă, să auzim că există ase
menea studenți ca Goia Feli
cia și Nicula Maria care 
într-o zi, în două sau fcnai 
multe zile „uită” să învețe 
pentru că au pierdut vremea 
pe stradă în timp ce colegii 
erau în bibliotecă ? Că există 
și cîțiva studenți ca Iordache 
Marla, Dasu Dumitru și alți 
cîțiva care au în afara facul-

tut sfida cîteva sute de colegi 
indignați că nu este măcar a- 
cum capabil să-și facă o auto
analiză severă a comportării 
sale. Adunarea l-a ajutat însă 
să-și facă această autoanaliză; 
și profesorul care i-a reamin
tit că a mai promis o dată, lia 
fel de solemn, să se îndrepte, 
și colegii care i-au arătat că 
schimbă prea des cursul cu 
mingea de fotbal, și cei care 
l-au îndemnat să se gîndească 
cît cheltuiește statul pentru 
pregătirea fiecărui student și 
cît Irosește el nepregătindu-se. 
Hrișcău are timp să se gîn
dească la aceste lucruri, căci 
grupa din care face parte îi 
va cere 
pentru

înainte de examene, la o adunare 
generală U.T.M. deschisă 

a studenților de la Facultatea 
de istorie din Cluj

Adunare generală U.T.M. 
deschisă, organizată la Facul
tatea de istorie din Cluj. Stu
denții și profesorii urcă la 
tribună, își spun cuvîntul, din 
sală se pun întrebări. Noi am 
spune că adunarea a fost un 
sfat, un sfat al profesorilor 
șl studenților- E un în
demn la analiză, la autoapre
ciere, din partea fiecăruia, a 
activității pe care a desfășu
rat-o din prima zi de curs. E 
un cadru în care este imposi
bil să fii pasiv, chiar dacă nu 
urci la tribună, căci n-ar fi 
posibil ca atîtea sute de parti- 
cipanți să-și spună cuvîntul. 
Cei care nu iau cuvîntul își 
spun totuși părerea aplaudînd 
un rezultat bun, indignîndu-se 
pentru orice fapt ne
gativ amintit.

Așa s-au și petre
cut de fapt lucrurile 
în acea adunare. Sîn- 
tem convinși că ni
meni nu a plecat de 
la acest sfat — cum 
l-am numit noi — in
diferent.

Puteai fi oare Indiferent 7 
Referatul, pe care decanul fa
cultății îl citea în fața audito
riului, înmănunchea fapte, da
te, exemple, întrebări, sfaturi 
și îndemnuri, se adresa con
științei, făcea apel la respon
sabilitatea tînărului aflat în 
pragul vieții, a studentului că
ruia i se cere să trăiască după 
normele eticii socialiste. Nu, 
nu poți fi indiferent! Și ni
meni n-a fost indiferent.

Asculți niște cifre, cifre pe 
care le știi materializate în 
viața ta însăți :

Universitatea avea în 1938,4 
facultăți,

astăzi are 7 facultăți; 
avea 10 secții, 
astăzi are 19 ;
avea 179 cadre didactice, 
astăzi are 810 ;
avea 2196 studenți, 
astăzi are 5409 ;
avea 2 cămine studențești 

•u 396 locuri,
astăzi are 14 cu 4769 locuri; 
avea 3 cantine, 
astăzi are 7;
avea 218 bursieri (9 la sută), 
astăzi are 3665 (66 la sută), 

dus 622 indemnizații de merit, 
plus 23 burse speciale;

avea 15 laboratoare, 
astăzi are 95.
Nu-i firesc să faci compa

rații ? Desigur, șl aceste com
parații se fac, și cifrele pre
zente se asociază la rezulta
tele fiecărui student. Alături 
de aceste cifre, care ilustrea
ză condițiile de viață create 
studenților noștri, de fiecare 
fapt care înfrumusețează și 
face mai demnă viața studen
ților, nu pot sta decît numele 
fruntașilor.

Așadar, numele fruntașilor 
Valeriu Somum, Corina Cior
nei, Cornel Hărgănuș, Pali 
Gyongyvar, consemnate în re
ferat, stau la locul ce li se 
cuvine. Cînd se vorbește des
pre acești studenți și despre 
mulți alții, discuția se depla
sează pe coordonatele pasiunii 
pentru profesiunea aleasă, a 
tenacității și perseverenței în 
învățătură.

„Dar mal avem ș! altfel de 
studenți". Cuvintele profeso
rului Dumitru Salade exprima 
o îngrijorare. Nu e nici de-cum 
alarmat. Cunoaște pulsul co
lectivului, l-a văzut nu o dată 
acționînd, îi știe puterea edu
cativă și transformatoare. Prin 
cuvîntul său nu vrea decît să 
ajute acest colectiv pentru a-și 
spori rolul său educativ.

— Discutăm aici despre pro
blemele noastre. Spun ale 
noastre pentru că chiar dacă 
nu munca noastră, a cadrelor 
didactice, este analizată aici, 
fiecare dintre noi își vede 
munca oglindită în ceea ce se 
spune despre studenții săi. Și 
profesorul Dumitru Salade 
continuă.

Se discută aici despre con
duita morală. Pedagogului nu-i 
este indiferent dacă printre a- 
cei mulți studenți a căror în
treagă Viață și activitate 
exemplară, trăiesc și 
manifestă cîțiva tineri 
tați cu normele eticii 
dențești. Față de această
tegorie de studenți care s-a 
dedicat profesiunii de peda
gog, pretențiile sînt mult mai 
mari, ele cresc continuu. Mă 
gîndeam, ascultînd cînd se 
discuta și despre unele nea-

este 
se 

cer- 
stu- 
ca-

tății, pe stradă sau tn săli de 
spectacole o atitudine necivi
lizată ’ Asemenea comportare 
face parte din fizionomia 
omului, din caracterul lui, 
și n-avem voie să facem 
concesii nimănui de la prin
cipiile după care toți ne 
conducem. Ciudat, unii dintre 
aceștia iau note bune la exa
menul de pedagogie, spre 
exemplu, știu pe de rost, teo
retic, cerințele conduitei socia
liste. Dar nota în viață? Co- 
lectivul trebuie să-și spună cu
vîntul, să imprime fiecărui 
student responsabilitatea rea
lizării în propria viață a prin
cipiilor morale pe care le cu
noaște.

Problema responsabilității 
colectivului a fost amplu dis
cutată în adunare.

— Discuția de astă seară 
este foarte importantă, spunea 
studentul C. Leandros din fi
nul II Istorie. Ne aflăm tn fața 
examenelor șl colectivele stu
dențești trebuie să-și pună se
rios problema eum se prezin
tă fiecare student la examene. 
Să nu discutăm însă prea 
mult despre responsabilitatea 
colectivului, ci să acțio
năm în numele acestei res
ponsabilități. In timp ce în 
referat erau citați cei cițiva 
„permanenți" pe lista, negati
vilor, îmi spuneam : Nu se 
poate ca colectivele grupelor 
în care sînt 15-20 de studenți 
buni să nu reușească să edu
ce și pe acei 2-3 colegi care 
vin nepregătiți la seminarii, 
chiulesc sau se comportă neci
vilizat, să-i facă să-și înțe
leagă datoria de a-și înde
plini sarcinile asemenea co
legilor lor. Socotesc neapărat 
necesar ca atunci cînd discu
tăm lin caz de abatere să dis
cutăm și despre poziția colec
tivului față de această abatere.

Referatul a amintit numele 
studenților Alic Nicolae și Fe- 
renezi Ferdinand din anul III 
istorie, care au uitat că au 
mai fost o dată repetenți și 
continuă să nu învețe. Mă 
întreb însă, de ce colectivul 
din care fac parte nu le a- 
mintește acest lucru, nu este 
mai exigent față de ei, 
le cere să învețe? 
studenți n-ar putea 
placă în jalnica 
lență dacă colegii, 
lectivului i-ar trage la 
pundere, le-ar arăta nu o ' 
dată, într-o ședință, gravele 
lor greșeli, ci zi de zi, aju- 
tîndu-i să se îndrepte.

Peste cîțiva ani vom fi 
puși în fața situației de a cere 
colectivelor de elevi, cărora 
le vom fi profesori, să acțio
neze combativ și eu respon
sabilitate în toate împrejură
rile. O să avem însă autorita
tea morală să le-o cerem dacă 
noi, în propria activitate, nu 
dovedim o astfel de atitudine?

Cînd fiecare amănunt din 
activitatea de învățătură, din 
viața de zi cu zi a studenților 
facultății e discutat cu o ase
menea exigență, atitudinea 
unui student ca Hrișcău Eu
gen, care, chemat în fața sălii 
să explice de ce lipsește, de 
ce nu învață, — apare blazat, 
încercînd să scape basma cu
rată pr!ntr-un angajament 
„promit să nu mai lipsesc și 
să învăț" — este o sfidare. Dar 
Hrișcău n-a scăpat cu promi
siunea făcută

nu 
Acești doi 
să se eoni
lor indo- 
opinia co- 

răs-

și nici nu a pu

în Edifura politică
a apărut caseta a ll-a cuprinzînd 9 broșuri 

din colecjia

„Probleme de bază ale teoriei 
marxist-leniniste"

E. HUTIRA-M. OPRIȘAN: Politica Partidului Muncitoresc 
Romîn de industrializare socialistă a țării.

E. MELINTE-I. CHIRCULESCU : Baza tehnică-materială a so- 
cialismului.

S. NICA-FL. BALAURE : Politica P.M.R. de întărire a alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare și de 
transformare socialistă a agriculturii.

I. BLAGA-F. BURTAN : Principiul leninist-al cointeresării ma
teriale.

I. ROȘ1ANU : Marxism-leninismul despre patriotismul socia
list și internaționalismul proletar.

X X X : Partidul Muncitoresc Romîn — conducătorul revoluției 
culturale în țara noastră.

x x x : Formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din 
R.P.R.

A. VALENTIN : Știință și religie.

I. ȘERBĂNESCU : Marxism-leninismul despre problema răz
boiului și păcii. Lupta pentru pace — sarcină primordiala 
a partidelor comuniste și muncitorești.

din nou să răspundă 
munca lui. La fel și 
Victor Răzbici căruia 
„i-a fost așa de ru
șine de colegi cind 
a lipsit la primul se
minar; îneît a lipsit 
și la al doilea și la 
al treilea”. Se va 
gîndi și Tămaș Iosif 
că poate n-a avut 
temperatură atunci 

lipsit de la cursuri, ci 
r simplu a chiulit Și 

vor gîndi și alții, al

cind a 
pur și 
se _
căror nume n-a fost rostit 
poate în adunare, că vor tre
bui, împreună cu colectivele 
din care fac parte, să găseas
că calpa de a ridica munca 
fiecăruia la nivelul cerințelor. 
Vor avea acest prilej în adu
nările de grupă, de an, organi
zate de către organizația 
U.T.M. și asociația studenților 
din facultate, sub îndrumarea 
organizației de partid, pentru 
a discuta munca și comporta
rea fiecărui student pentru 
a adinei succinta analiză rea
lizată in această adunare. Va 
fi un bun prilej ca studenții 
să învețe reciproc unii de la 
ceilalți cum să muncească mai 
bine, fruntașii — și sint atiția 
fruntași — să le arate celor
lalți care a fost drjmul lor 
spre rezultatele din ce tn ce 
mai bune, să se discute despre 
întrajutorare și despre toate 
celelalte probleme care se ri
dică în colectivele studențești.

Iar colectivul — așa cum a- 
răta în cuvîntul său tovarășul 
Gheorghe Tomuță, secretarul 
biroului organizației de partid 
din facultate, va avea prile
jul și va trebui să dovedească 
grijă tovărășească pentru fie
care student, analizmdu-i și a- 
preciindu-i Activitatea de pe 
pozițiile combativității Și cole
gialității principiale.

LUCREȚIA LUSTIG

La secția gravură a Fabricii de mătase „Hie Pintilie" din 
Capitală lucrează și tinerii Colirzan Constantin și Matei 
Silvia pe care-1 vedeți in fotografe: noastră. Ei se numără 

printre muncitorii fruntași al secției

Informații
O delegație guvernamentală 

economică condusă de tovară
șul Victor Ionescu, adjunct al 
ministrului Comerțului, a pă
răsit țara plecînd spre Cuba 
unde va purta tratative pen
tru încheierea protocolului de 
schimburi de mărfuri pentru 
anul 1962.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost condusă 
de reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Comerțului și de 
funcționari superiori din mi
nister.

A fost de față Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București.

ir
Sîmbătă după-amiază a ple

cat la Praga o delegație eco
nomică condusă de M. Petri, 
adjunct al ministrului Comer
țului, pentru a încheia proto
colul comercial pe anul 1962 
cu R. S. Cehoslovacă.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a 
prezentanți 
nlsterului 
funcționari 
nister.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R S. Cehoslovace 
la București.

fost condusă de re
al conducerii Mi- 

Comerțului, ți de 
superiori din mi

cu sectorul
începem
zootehnic!“

(Urmare din pag. l-a) 
periența mulgătorului Simion 
Usoat de la G.A.C. Cîlnic, re
giunea Hunedoara, care a ob
ținut 4200 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată. Vorbea ca 
despre o lecție care trebuie 
învățată cuvint cu cuvint. Nu 
era o lecție oarecare. Era vor
ba aici despre multă iscusin
ță, despre cunoștințe bogate, 
despre dragoste față de mese
rie, față de averea gospodă
riei. Au mai vorbit și alții. Co
lectiviștii s-au referit la per
spectivele de dezvoltare a sec
torului zootehnic al gospodă
riei lor. De fapt e prevăzut ca 
in acest an numărul taurine
lor să crească (din prăsită 
proprie și prin cumpărări) la 
400 de capete dintre care nu
mai vaci cu lapte și juninci 
montate, 118 capete, iar pro
ducția de lapte si crească de 
la 2000 litri pe cap de caca 
furajată, cit a fost in anul 
trecut, la 2500 litri în acest 
an. Cum ? Tocmai despre asta 
s-a discutat cel mai mult. Iată 
doar câteva din hotărârile lor : 
furajarea se va face in funcție 
de producția de lapte și greu
tatea fiecărei vad. Se vor asi
gura furaje consistente, felu
rite. Colectiviștii au înțeles 
insă că pentru a obține rezul
tate bune In acest sector e ne-(Agerpres)

Foto : N. STELORIAN

în primele zile ale anului nou
în lumea fotbalului

Ce-ar fi să facem o vizită. Ia 
fotbalului ? Ideea ni s-a părut 
gindul să aflăm din dorințele, 
scrise pe 1962. Vă împărtășim 
ia diferitele noastre popasuri.

/nfiinire cu M'mdru. porterul 
echșrei Progresul, ia par
cul din str. Dr. Sla'covici:

— Ce-mi doresc l Să cîștig im 
trecere» cu Volnescu și să devin 
asi.'el, titularul echipei naționale. 
Asta în ceea ce mă privește. E- 
chipei mele ii doresc să-și păs- 
:-eze actuala poziție in clasament 
fi să reclștlge „Cupa 8.P.R.", 
pentru ca evolulnd din nou in 
„Cupa cîșfigăfcrilor de cupe n»- 
/tonele* să șteargă impresia proas
tă din ultima partidă cu lexoes. 
Bineînțeles că pentru aceasta noi, 
jucătorii, trebuie să prestăm un 
ioc de calitate tot mai ridicată.

Q i pe~‘*v ci >Ot era— îs e-
0 proptore, em dat o togi și 
’ pini la sfatTorud Sepi

ei! să vedem cum arșii— hi re
fece-*. Prea aab* —a— viak 
peefra că tohW era acoperi ca 
tăpadă. Am aSat Inși da ie ce 
cere 0 admntfreazJ cî gezos-J 
« hsl relicut ji -oe*e adeiefrte 
revizuire, la plecare, am notat 
tohgl o dor'nțs cdectivS. A— re
flectoarelor :

— Si ne aprindem vara (fi elf 
mei des) ți ruj...iama, cam 1951 l.„

Un spor șilnir tn greutate, peste cel planificat, de la fiecare pal. tnsecsmâ mai multa came 
pentru aprovizionarea piețelor. îngrijind cu atenție păetfi» pe caz* le ar» tn primire, 
utemista Elena Spătaru d» la G.A.S. Mihai Viteaza, raionul Giurgiu reușește si-»i îndepli

nească sistematic angajamentul. Foto : AGERPRES

Teatre
De la 7 pînâ

SALA PALATULUI R- P. 
ROMÎNE (Teatrul Național „I. 
L. Caragiaie”) : APUS DE 
SOARE — duminică 14 (orele
19.30) .

TEATRUL DE OPERA SI 
BALET AL R. P. ROMINE: 
COPELLIA — duminică 7 
(orele 11), FALSTAFF - du
minică 7 (orele 19,30); LAKME
— marți 9 (orele 19,30); SPĂR
GĂTORUL DE NUCI - 
miercuri 10 (orele 19,30); CAR
MEN - joi 11 (orele 19,30); 
LUCIA DIN LAMMERMOOR
— vineri 12 (orele 19,30); 
OEDIP - sîmbătă 13 (orele
19.30) ; TRAVIATA — dumi
nică 14 (orele 11); TOSCA - 
duminică 14 (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE 
OPERETĂ: ELIXIRUL DRA
GOSTEI — duminică 7, dumi
nică 14 (orele 10,30); LYSIS- 
TRATA — duminică 7, joi 11, 
duminică 14 (orele 19,30); 
VÎNZĂTORUL DE PĂSĂRI
— marți 9 (orele 19,30); VĂ
DUVA VESELA - miercuri 10 
(orele 19,30); BOCCACCIO - 
vineri 12 (orele 19,30); PLU
TAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
sîmbătă 13 (orele 19,30).

TEATRUL „C. NOTTARA” 
(Sala Magheru): ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — duminică 7 
(orele 10). miercuri 10, vineri 
12 (orele 19,30), PYGMALION
— duminică 7 (orele 15,30); 
FIUL SECOLULUI - dumi
nică 7 (orele 19,30); CIOCÎR- 
LIA - marți 9, joi 11 (orele

la 14 ianuarie
19.30) , duminică 14 (orele 10); 
ÎN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI - simbătă
13 (orele 19,30); CYRANO DE 
BERGERAC - duminică 14 
(orele 15,30); ClND ÎNFLO
RESC MIGDALII - duminică
14 (orele 19,30) (Sala Studio): 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLES 
ȘI DOAMNA MOON - dumi
nică 7 (orele 10,30), miercuri 
10, vineri 12 (orele 20); BĂ
IEȚII VESELI — duminică 7 
(orele 16); marți 9, joi 11 
(orele 20), duminică 14 (orele
10.30) , duminică 14 (orele 16); 
GINTA PRIVIGHETORILE - 
duminică 7, duminică 14 (orele 
20); VIORI DE PRIMĂVARA
- sîmbătă 13 (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. 
L. CARAGIALE" (Sala Co
media) : ANA KARENINA
— duminică 7 (orele 10), 
miercuri 10 (orele 19,30); 
CIDUL - duminică 7, du
minică 14 (orele 15); OAME
NII ÎNVING - duminică 7, joi 
11 sîmbătă 13 (orele 19,30); 
POVESTE DIN IRKUTSK — 
marți 9 (orele 19,30); REGELE 
LEAR — vineri 12 (orele
19.30) ; DISCIPOLUL DIAVO
LULUI - duminică 14 (orele 
10); NĂPASTA — duminică 
14 (orele 19,30). (Sala Studio): 
BĂDĂRANII - duminică 7 
(orele 10); DEZERTORUL - 
duminică 7 (orele 15); MILIO
NARII — duminică 7 (orele
19.30) , duminică 14 (orele 10);

SURORILE BOGA - marți 9 
(orele 19.30); FIICELE - 
miercuri 10, duminică 14 
(orele 19,30); TARTUFFE —joi 
11, sîmbătă 13 (orele 19,30), du
minică 14 (orele 15,30); SICI
LIANA — vineri 12 (orele 
19.30), sîmbătă 13 (orele 15,30).

TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA* (Sala M. 
Milio) : SFÎNTA IOANA — 
duminică 7, duminică 14 (ore
le 10). joi 11 (orele 19,30); AL. 
PATRULEA — duminică 7 
(orele 15), vineri 12, duminică

PE SCURT

c ic'p *J. să raportez 
ioari bune și corecte, fără 
•ismeaîe ți eliminări.

De acordl

• în codrul sferturilor de 
finali ale competiției femini
ne de handbal in 7 „Cupa 
xmpionilor europeni" la Tg. 
Hurts va area loc joi 11 ia
nuarie intilnirea dintre echi
pele bucureștene Rapid si 
Știința. Returul acestui joc se 
na disputa duminici 14 ianua
rie tot la Tg. Mureș.

orașul tstersund 
a oral loc un

• fa 
Saedie 
eoacars iareraoțicnal de 
naj viteză. O excelentă formă 
a dc-nousdct campicana olim
pică Helga Hcare (R. D. Ger
mani) care a cistigct probe
le de >00 us (4X~) ș> 1500 m 
ffb’ 4 in. Iu proba masculi
ni de 509 *■ pe primul loc s-a 
tdeset suedezul 
cu trr.pnl ie 
Sixt (Stedâc; < 
ba de 5J09 m < 
rirr/19-

din 
mare 
paii-

! VRhebnsspB 
«ri.ue. i 
c 
r* ftrepsl

Ercu

I de

• Ieri dupâ-a.-r_azâ

PETRE GAȚU Cacoveanu, Corj^n-an, i =
POMPn.IL VTNTILA ru, Raksi și Craniceanu.

Turneul internațional de șah
(Austria) 
(Noua

Turneul interna
tional de șah de la 
Hastings a luat 
sflrșit cu victoria 
campionului mon
dial Mihail BotTin- 
nik (U.R.SS.) care 
a totalizat 8 puncte

dia 9 posibile în 
ultima rundă Bot
vinnik a remizat «1 
Flohr (U-R-SS.). Bis- 
guier (S. U. A) a 
ciștigat la 
(India).
(Anglia)

(orele 19,30), duminică 14 (o- 
reie 15); COPIII SOARELUI 
— duminică 14 (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINE
RET ȘI COPII (Sala pentru 
tineret); PIGULE1 r. PLUS 5 
FETE — duminică 7, dumini
că 14 (orele 11); SCRISORI 
DE DRAGOSTE — duminică 
7 (orele 20); DE PRETORE 
VICENZO — marți 9, joi ÎL 
simbătă 13, duminică 14 (ore
le 20); PRIMA ÎNTtLNIRE— 
miercuri 10 (orele 20); MA
RELE FLUVIU ÎȘI ADUNĂ

14 (orele 19,30); ÎNTOARCE
REA — duminică 7 (orele
19.30) , duminică 14 (orele 15); 
CUM VĂ PLACE — marți 9, 
miercuri 10 (orele 19,30); UN 
STRUGURE ÎN SOARE — 
sîmbătă 13 (orele 15);PASSA- 
CAGLIA — sîmbătă 13 (orele
19.30) . (Sala Filimon Sîrbu) ; 
CRED ÎN TINE — duminică 
7 (orele 10), joi 11 (orele 19,30), 
sîmbătă 13 (orele 15); TAKE, 
IANKE ȘI KADÎR — dumini
că 7 (orele 15), miercuri 10, 
vineri 12 (orele 19,30), dumi
nică 14 (orele 10); MENA
JERIA DE STICLĂ — dumi
nică 7, marți 9, sîmbătă 13

APELE — vineri 12 (orele 
20). (Sala pentru copii); EMIL 
SI DETECTIVII — duminică 
7 (orele 14), duminică 7, 
miercuri 10, vineri 12, dumi
nică 14 (orele 17); BĂIATUL 
DIN BANCA A DOUA — 
marți 9, joi 11 (orele 17); DOI 
LA ARITMETICĂ — sîmbătă 
13 (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC 
C.F.R.-GIULEȘTI: OAMENI 
ȘI UMBRE — duminică 7, 
ioi 11. sîmbătă 13 (orele 19,30); 
FATA CU PISTRUI — marți 
9 (orele 19,30): O LUNĂ DE 
CONFORT — miercuri 10 (o- 
rele 19,30); HOȚII ȘI VAR-

ți
Ze-

Aaron
Barden 

la Ro

batsch 
V.'aue
elandă) la Little
wood (Anglia). Pen
rose (Anglia) și Gli- 
gorid (Iugoslavia) 
au termina: remi
ză.

DIȘTII — vineri 12 (orele
19.30) , duminică 14 (orele 10); 
PUTEREA ÎNTUNERICULUI 
— duminică 14 (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE: 
CELEBRUL 702 — duminică 
7 (orele 11), miercuri 10, joi 
11. vineri 12 (orele 19,30); 
PRIETENA MEA PIX — du
minică 7. duminică 14 (orele
19.30) ; MI SE PARE ROMAN
TIC — sîmbătă 13, duminică 
14 (orele 19.30).

INSTITUTUL DE ARTĂ 
TEATRALĂ ȘI CINEMATO
GRAFICA „L L. CARAGIA
LE' : MINCIUNA ARE PI
CIOARE LUNGI — joi 11, 
duminică 14 (orele 20); D-ALE 
CARNAVALULUI — sîmbătă 
13 (orele 20).

TEATRUL EVREESC DE 
STAT : UN MILION PENTRU

voie în primul rînd de oameni 
calificați, cu tragere de inimă 
pentru meseria de crescător de 
animale. în privința asta sînt 
încă multe neajunsuri. Nu s-a 
acordat suficientă atenție pre
gătirii profesionale a îngriji
torilor, permanentizării lor, in
troducerii programului de 
grajd în îngrijirea animalelor. 
De aici și producțiile destul de 
mici față de caracteristicile 
rasei (Brună și metiși de Bru
nă) pe care o au colectiviștii 
din Bărcănești.

Despre oameni, deci, despre 
viitorii îngrijitori de animale 
s-a discutat mai mult.

★
— Vă căutam, tovarășe pre

ședinte, îi spuse Nelu Băjan, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe gospodărie, lui Grigore 
Ivanov, pe care-l găsi tocmai 
la ferma de vaci.

Președintele îl privi sur
prins.
- Păi, știți, ieri cînd ați vor

bit la „Colțul roșu*1 erați de 
aceeași părere cu mine.
- Cu ce? întrebă președin

tele, încercînd să-și amintească.
— Să ne vorbiți șl nouă, ti

nerilor. Uite, ne-am strîns. 
Noi, cei din comitetul U.T.M., 
ne-am gîndit și la ce discuta
serăm ieri la sfirșit: despre 
oamenii care vor trebui să ur
nească pe un drum bun secto
rul zootehnic ! Socotim că și 
noi, tinerii, putem să contri
buim cu ceva.

Președintele se bucură sin
cer de hotărîrea și interesul 
utemiștilor. De fapt nu odată 
i-au făcut surprize plăcute, 
cind era vorba de rezolvarea 
unor probleme urgente și im
portante în gospodărie. I-a fă
cut plăcere să le vorbească și 
lor. A întîrziat cu ei mai mult 
ca de obicei. Le-a prezentat 
ci' va tineri care au luat cu
vîntul la Consfătuire; a vor
bit cu entuziasm despre rezul
tatele acestora, despre meto
dele lor.

— In acest an, a spus spre 
sfirșit Grigore Ivanov, aștep
tăm mult sprijin de la voi. 
Am hotărit să trimitem să se 
califice la G.A.S. Puchenii 
Mari 15 colectiviști. Organiza
ția U.T.M. ne-ar putea reco- 
VMWda tfțfva tineri ca să lu
creze in sectorul zootehnic.

După ce au cerut sfatul și 
ajutorul organizației de partid, 
nemW: comitetului U.T.M. au 
'.-icepv să stea de vorbă cu ti
nerii, să le arate ce sarcini 
importante stau în fața lor. în 
urma acestor discuții de la 
om la om, unii tineri între . 
care-i putem aminti pe Ion 
Baicv. Mar^ Stenici. Gheor- 
ghe Ghitâ. au cerut să lucreze 
ea îngrijitori de animale. In 
aceste zile, cei peste 200 de 
vtemtțft si tineri colectiviști 
discută cu interes despre pro- 
blemrie legate de sarcina în
credințată de organizația de 
partid si conducerea gospodă
riei. Firesc, această frămîntare 
dă $i roade. Au fost recoman
da:; primii cinci tineri care 
vor merge chiar in cursul a- 
ccstei luni să se califice în 
G.A^S. La cercul zootehnic, or
ganizația U.T.M. mobilizează 
pe toți tinerii înscriși care ur
măresc cu multă atenție lec- 
tr.ie teoretice și demonstrațiile 
practice. Din dorința ca tine
rii colectiviști sâ aducă o con- 
trttație cit mai mare la dez- 
aottarea sectorului zootehnic, 
organizația U.T.M. a propus ca 
to hrniZe următoare să fie invi
tați ingrijitori-mulgători frun
tași din G.A.S., care sa le îm- 
părzăsească din experiența lor 
crescătorilor de animale din 
eoleriivă. Apoi tinerii care 
vor lucra in sectorul zooteh
nic vor merge la riadul lor, 
pr;n rotatie. in vizite la frun
tașii producțiilor mari de lap
te— la gospodăriile de stat ve
cine. Mulți tineri vor munci 
anul acesta în brigada de 
construcții a gospodăriei, iar 
alții se vor strădui să aducă 
un aport serios la pregătirea 
nutrețurilor pentru animale. 
Și cu asta am aflat în ce di
recții vor fi mobilizate mai 
mult forțele tinerilor colec
tiviști din Bărcănești*

UN SURÎS — duminică 7. vi
neri 12 (orele 20); LOZUL 
CEL MARE — marți 9, sîm
bătă 13 (orele 20); CIRI BIRI 
BOM — miercuri 10 (orele 
20): MERCADET — joi 11 
(orele 20); PROFESORUL 
MAMLOCK — duminică 14 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZI
CAL „C. TĂNASE” (sala Sa
voy) : REVISTA 62 — luni 8, 
joi 11, vineri 12, sîmbătă 13, 
duminică 14 (orele 20): ȘAP
TE NOTE POTCOVITE — 
marți 9, miercuri 10 (orele 20), 
duminică 14 (orele 16,30). 
(Sala Victoriei 174): CON
CERT IN RE... HAZLIU — 
marți 9, miercuri 10, joi 11, 
vineri 12, sîmbătă 13, dumi
nică 14 (orele 20).

Porto-Franco: Patria, Gh. 
Doja, 23 August ; Agentul X 
25: Republica, E. Pavel, 16 
Februarie, B. Delavrancea; 
Secerișul verde: Magheru; 
Intilnire pe cablu: I. C. Fri
mu, înfrățirea între popoare, 
Alex. Sahia; Poveste despre 
o fată: Lumina, Donca Simo; 
Caidul: V. Roaită, Miorița, 
Volga ; Sosește circul: 8 Mar
tie, Flacăra, N. Bălcescu; 
Flăcări în taiga: V. Alecsan- 
dri, Maxim Gorki, Popular ; 
Aleksandr Nevski: Central; 
Ultimul meu tango: Victoria; 
Rapsodia ucraineană : Tinere
tului ; Circul fără cupolă: 
Timpuri Noi; Program special 
pentru copii — dimineața;

Revista visurilor — după a- 
miază : 13 Septembrie ; Ca
zacii : C. David. Cultural, G. 
Coșbuc ; Ivan cel Groaznic 
(ambele serii) : Alex. Popov ; 
Vikingii: Grivița ; Sonate : 
Olga Bancic, G. Bacovia, 
Aurel Vlaicu; Zece pași spre 
răsărit: Unirea ; Raidul văr
gat : T. Vladimirescu; Caste
lul din basme : Munca, Spec
tatori în ofsaid: Moșilor; 
Carmen de Ia Ronda: M. 
Eminescu ; Vînt de libertate : 
I. Pintilie; Copilul trupei: 
Floreasca; Călătorie în balon: 
Drumul Serii; Cind primă
vara e fierbinte: 8 Mai, 30 
Decembrie.

POMPn.IL
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O Pornind de la un 
număr de telefon

9 Un odios criminal 
de război hitlerist 
devenit „om de 
afaceri"

Q Sub pulpana ocro
titoare a Bonnului

ASASINUL
A FOST GĂSIT

„H. W. Lammer- 
nu 
pe 
în- 
o-

„Pace în întreaga &

lume**
este dorința americanilor 

de rînd pentru anul 1962 
NEW YORK 6 (Agerpres).

— Sub titlul „Tendința spre 
o adevărată pace generală îm
pinge pe plan secundar toate 
celelalte doleanțe" ziarul „CA
PITAL TIMES" din orașul 
Madison statul Wisconsin, în 
numărul său din 1 ianuarie 
1962 a publicat 24 de foto
grafii ale americanilor de 
rînd, cetățeni ai acestui oraș: 
muncitori, gospodine casnice, 
studenți. Tuturor le-a fost 
pusă următoarea întrebare : 
„Ce ați dori mai mult ca 
orice în noul an pentru dv, 
familia dv, și întreaga socie
tate ?

Cu toții au răspuns la fel: 
PACEA.

Joe Pelliterry, zidar, a de
clarat : „Sper că Anul Nou 
va aduse o pace trainică. în 
ce mă privește nu pretind 
mult : pace în întreaga lume
— aceasta este tot ce se poate 
dori".

Eduard Durkin, pompier, a 
spus : „Cred că principalul lu
cru care s-ar putea dori este 
ca întreaga lume să se li
niștească și să se instaureze 
pacea**.

Gospodina N. Malony a spus 
următoarele: „După părerea 
mea oamenii nu au o dorință 
mai mare 
păcii".

Alții au 
rele : „Aș 
„Aș dori ca toate 
să-și dea seama că 
trebuie să lupte pentru pace".

în aceeași zi în piața cen
trală a orașului San Fran
cisco (statul California) s-au 
adunat aproape 1.000 de femei 
cu copii pentru a participa la 
un miting. Ziarul „Chronicle", 
care apare la San Francisco, 
scria în legătură cu aceasta: 
„în piață a răsărit o pădure 
de pancarte cu lozinci: „Pacea 
este singura noastră sal
vare".

Mitingul 
„Asociația 
pace", una 
organizații 
iau ființă 
Statelor Unite.

Participanții la miting au 
scandat lozinci și împreună 
cu un grup de tineri aucîntat

pentru 
„Nimic 

Toate

cîntece populare și antirăz
boinice.

Cunoscuta artistă de cine
matograf Ritta Moreno din 
Holywood a răspuns la între
bările mai multor corespon
denți în calitate de reprezen
tantă a participantelor la mi
ting. Ca răspuns la cererea 
de a explica ce urmărește 
„Asociația femeilor 
pace", ea a spus: 
altceva decît pace",
aceste femei, a adăugat ea, 
„doresc mai mult decît orice 
să facă ceva" pentru a asi
gura pacea. Ele cer cunoscu- 
ților și vecinilor lor „să în
treprindă ceva ce ar putea 
contribui la pace* — să scrie 
scrisori membrilor Congresu
lui, să semneze petiții etc. Ele 
caută chiar un „candidat al 
păcii" în Senatul S.UA din 
partea Californiei, pentru ca 
el să le reprezinte în capitala 
S.U.A.

decît menținerea

răspuns 
dori să

următoa- 
fie pace“, 
popoarele 

fiecare om

a fost organizat de 
femeilor pentru 
din numeroasele 

de acest fel care 
pe tot cuprinsul

Menținerea păcii — 
principala problemă

DELHl 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința 
de 5 ianuarie a congresului 
Partidului Congresul Național 
Indian au fost adoptate rezo
luții referitoare la situația 
internațională contemporană, 
la Goa și la manifestul elec
toral al partidului.

In rezoluția privind proble
mele situației internaționale 
contemporane se subliniază că 
politica externă a Indiei se 
bazează pe respectarea suvera
nității tuturor națiunilor, ne- 
aderarea la blocurile și pac
tele militare, lichidarea co
lonialismului și reglementarea 
problemelor internaționale li
tigioase pe calea tratativelor. 
Problema principală și urgen
tă, care stă în prezent în fața 
popoarelor și guvernelor, se 
spune în rezoluție, este pro
blema menținerii păcii și 
securității omenirii. In legă
tură cu aceasta în rezoluție se 
subliniază că dezarmarea ge
nerală sub un control și o in
specție eficace, care ar duce la 
excluderea războiului din via
ța societății, este adevărata 
cale spre reglementarea cri
zelor internaționale.

In rezoluția privind Goa se 
exprimă o satisfacție pro
fundă în legătură cu faptul că 
opinia publică mondială a sa
lutat eliberarea acestui stră
vechi teritoriu al Indiei de 
sub dominația străină.

MONTE CARLO. — La 6 
ianuarie s-a deschis la Monte 
Carlo cel de-al doilea Festival 
internațional al televiziunii. 
Printre alte filme care au 
fost prezentate în prima zi a 
festivalului se află și filmul 
romînesc documentar de tele
viziune „Pe litoral mi-a ră
mas inima", în regia lui Vale- 
riu Lazarov cu Marcel Anghe- 
lescu, artist emerit al R.P.R., 
în rolul principal. în cursul 
desfășurării festivalului se vor 
prezenta încă două filme ro- 
mînești de televiziune: „Va
rietăți muzicale" și „Elevi în 
vacanță".

CAIRO. — La 5 ianuarie a 
sosit Ia Cairo, la invitația gu
vernului R.A.U., delegația so
vietică guvernamentală, în 
frunte cu ministrul Construc
țiilor de centrale electrice al 
U.R.S.S., I. T. Novikov, pen
tru a participa la sărbătorirea 
celei de-a doua aniversări de 
la începerea 
rajului înalt

construcției ba
de la Assuan.
Potrivit datelor 
decembrie 1961

BONN. — 
statistice, în 
numărul șomerilor din Ger
mania occidentală s-a dublat

tSgS.,

pred- 
ordin, 
hitle-

Doi elevi ai școlii de navigație fluvială din Omsk, Iosif 
Duharin și Kopatilkin, care au salvat de la înec pe cetă
țeanul A. Torgașov au fost decorați cu medalia „Pentru 
salvarea de la înec". In fotografie: A. Torgașov strînge 

călduros mîna lui I. Duharin.

Să se pună ospăț acțiunilor

periculoase ale clicii de la Savannaket
GENEVA 6 (Agerpres). - 

TASS transmite : Luînd cu
vîntul la ședința plenară a 
Conferinței internaționale pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene G. M. Pușkin, șeful 
delegației sovietice, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a arătat că 
este pe deplin justificată ne
mulțumirea exprimată la șe
dință de reprezentanții unei 
serii de țări în legătură cu 
acțiunile grupului de la Sa
vannaket. care a zădărnicit 
tratativele între cei trei prinți 
în cele mai importante pro
bleme ale reglementării pașni
ce a problemei Laosului. Ni
meni și nimic nu poate justi
fica comportarea liderilor a- 
cestui grup. Avem de-a face 
cu oameni care dispun de 
mari forțe armate în Laos și 
care pot, dacă nu vor fi opriți 
la timp, să înece din nou în 
singe această țară, care a su
ferit atît de mult. Ar fi o cri
mă dacă Conferința de la Ge-

Declarația lui G. M. 
Pușkin la Conferința 
internațională pentru 

reglementarea 
problemei laoțiene 

neva ar trece cu vederea pe
riculosul joc cu focul, care se 
pune acum la cale.

Delegația sovietică, a spus 
Pușkin, a atras deja atenția 
participanților la Conferință 
asupra caracterului cu totul 
nejustificat al răspunsului 
prințului Boun Oum la che
marea din 2 decembrie 1961 a 
celor doi președinți.

Din păcate, a subliniat re
prezentantul sovietic, s-au jus
tificat cele mai grave temeri.

Esența poziției grupului de 
la Savannaket, a spus repre
zentantul sovietic, constă în a 
nu admite formarea unui gu
vern al Laosului în frunte cu 
prințul Suvanna Fumma, în a 
șterge cu buretele tot ce s-a

PERU:

PARIS In ciuda interzicerii 
de către autoritățile franceze

Puternica manifestație 
de protest împotriva 

toleranței fața de fasciști
PARIS 6 — Corespondentul Agerpres transmite :
In ciuda interzicerii de către autorități a manifestațiilor la 

care Partidul Comunist Francez, Confederația Generală a Mun
cii și alte organizații democratice au chemat populația, in pri
mele ore ale după-amiezii de 6 ianuarie, coloane de manifes- 
tanți au început să se adune îndrept indu-se spre sediul Comi
tetului Central al P.C.F. unde urma să aibă loc manifestația. 
Cu cîteva ceasuri înainte, in jurul cartierului parizian unde se 
află sediul C.C. au fost masate forțe importante de poliție — 
după aprecierile corespondentului agenției Reuter, 10.000 de 
polițiști și jandarmi din Paris și aduși special din provincie, 
care au blocat complet circulația.

După începerea manifesta
ției, sute de participanți au 
izbutit să treacă de cordoa
nele de poliție strîngîndu-se 
în fața sediului C.C. al P.C.F. 
unde au demonstrat scandînd 
lozinci ca „O.A.S. — asasini 
„Fascismul nu va trece I", 
„Pace în Algeria

Manifestații sub aceleași lo
zinci s-au desfășurat și în 
alte cartiere ale Parisului — 
la Belleville în cel de-al 20- 
lea arondisment al capitalei — 
unde au demonstrat aproxi
mativ 30.000 de persoane, în 
jurul gării de Nord, pe bule
vardul Magenta etc. La aceste 
întruniri au luat cuvîntul de-

realizat pentru încetarea fo
cului în Laos, în a zădărnici 
reglementarea pașnică a pro
blemei laoțiene. Atrage aten
ția faptul, că grupul de la 
Savannaket a început să acțio
neze în mod deosebit de pro
vocator și grosolan în momen
tul cînd Conferința de la Ge
neva și-a încheiat 
mari lucrările. Nu 
oare să tragem de 
cluzia că anumite 
Laos și protectorii 
străinătate vor să anuleze ho- 
tărîrile luate de comun acord 
la Conferința de la Geneva 
în problema Laosului ?

Reprezentantul Uniunii So
vietice a subliniat lupta cura
joasă dusă de prințul Suvanna 
Fuma și de prințul Sufanu- 
vong pentru reglementarea 
pașnică a problemei Laosului. 
Uniunea Sovietică, a spus el, 
va sprijini în mod hotărît, ca 
și înainte, eforturile lor no
bile.

La ședință au luat, de ase
menea, cuvîntul reprezentanții 
Indiei; Angliei, Cambodgiei și 
SALA. Reprezentantul S. U. A. 
s-a dedat la atacuri grosolane 
la adresa reprezentanților for
țelor patriotice ale Laosului, 
acuzîndu-i că ei înșiși nu pot 
cădea de acord asupra regle
mentării problemelor interne 
ale Laosului. Reprezentantul 
S.U.A. a afirmat că guvernul 
S.U.A. vrea să reglementeze 
în mod pașnic problema Lao
sului.

Țaranaî ocupă 
pămînlul

LIMA 6 (Agerpres). In Ame
rica Latină continuă lupta ță
ranilor pentru pămînt. Potri
vit unei știri din Lima (Peru), 
1.200 de țărani peruvieni din 
provincia Junin au ocupat cu 
forța 6.000 de hectare pămînt 
ce aparțineau societății nord- 
americane „Cerro de
Copper Corporation**. Ei 
declarat că au recurs la 
ceastă măsură extremă în 
ma refuzului autorităților
ruviene de a face dreptate în 
disputa dintre țărani și socie
tatea nord-americană care le 
răpise pămînturile cu ani in 
urmă.

Pasco 
au 
a- 

ur- 
pe-

Oradour sur Glâne, 10 iunie 
1944. Care patriot francez 
poate uita această zi ? La 

10 iunie 1944 a intrat în Oradour 
un detașament S.S. de pedepsire 
și în aceeași zi întregul Oradour 
a fost ars pînă în temelii. Toate 
casele au fost aruncate în aer și 
distruse. Populația orășelului fran
cez exterminată pînă la ultimul 
om. Nici copiii n-au scăpat de la 
acest asasinat în masă. în biseri
ca din Oradour, bestiile hitleriste 
au ars de vii 240 de copii.

Detașamentul fascist aparținea 
diviziei de ocupație S.S. „Das 
Reich", iar generalul diviziei era 
H. W. Lammerding. Ordinul de a 
șterge de pe fața pămîntului ora
șul francez Oradour purta sem
nătura generalului S.S. H. W. 
Lammerding.

După îndeplinirea cu o 
zie scrupuloasă a acestui 
detașamentul de pedepsire
rist s-a îndreptat spre orășelul ve
cin, Tulle. Aci el avea de înde
plinit un ordin. La 9 iulie
1944, 99 de locuitori, absolut ne- 
vinovafi din Tulle au fost spin- 
zurafi în piața principală a ora
șului pentru „intimidarea partiza
nilor". Ordinul de execuție a fost 
dat personal de către același ge
neral S.S., H. W. Lammerding.

După terminarea războiului 
francezii nu l-au uitat pe Lammer
ding. La Tulle, s-a creat un co
mitet special pentru găsirea și pre
darea în mîinile autorităților fran
ceze a criminalului fascist Lammer
ding. Prin sute de petiții și rezo
luții adoptate în zeci și zeci de 
adunări s-a cerut Ministerului Jus
tiției al Franței să întreprindă cer
cetări oficiale pentru căutarea lui 
Lammerding. La toate aceste pe
tiții și rezoluții, autoritățile fran
ceze au dat un singur răspuns: nu 
există nici o urmă a lui Lammer
ding. El trebuie socotit pentru 
totdeauna dispărut.

în consecință, tribunalul fran
cez din Bordeaux l-a condamnat 
în anul 1951, în contumacie, la 
moarte pe generalul hitlerist Lam
merding, pentru crimele săvîrșite 
de el pe pămîntul Franței.

în linii 
trebuie 

aici con- 
forțe în 
lor din

Legea McCarran 
să fie anulată!

usseldorf 1961. Locuitorii o- 
rașului vest-german s-au o- 
bișnuit să vadă circulînd 

pe străzi camioane încărcate cu 
diverse materiale de construcfii. 
S-au obișnuit și cu numele scris 
cu litere mari, albe, pe obloanele

camioanelor : 
ding“. Cine din Dusseldorf 
știe că acest nume stă scris și 
firma uneia din cele mai mari 
treprinderi de construcfii din 
raș ?

H. W. Lammerding. Să fie doar 
o coincidenjă de nume 7 Să fie 
oare una și aceeași persoană cu 
dispărutul general nazist Lammer
ding 7

Frămîntările redactorilor de la 
ziarul francez „ECHO DU CEN
TRE" care apare în orașul Limo
ges au început, cînd, întîmplător, 
deschizînd o carte de telefon în 
limba germană a abonafilor din 
orașul vest-german Dusseldorf, au 
găsit aci înscris : „H. W. Lammer
ding, inginer, Faîkenweg 1, tele
fon 42-43-07“.

Au fost zile de aprinse discuții 
în biroul redactorului șef. Unii au 
spus că nu poate li decît o sim
pla coincidență de nume. Doar 
autoritățile franceze au declara'., 
cu hotărîre, în mod oficial că ge- 
neralul-călău Lammerding a dis
părut pe vecie. După părerea lor 
a purta discuții în jurul fostului 
general nazist nu este decît o 
pierdere de timp. Alții însă erau 
încăpățînați. Nu cumva acest in
giner 
neral 
denfa 
neau 
ochi.
Roger Gouranges, a hotărît să ve
rifice personal, la fața locului, a- 
cest caz.

La începutul lunii noiembrie a 
anului trecut, Roger Gouranges, 
împreună cu un fotoreporter au 
sosit la Dusseldorf. înțelegem cit 
de nerăbdători erau de a afla a- 
devărul. De la primul telefon pu
blic, ziaristul francez a format 
numărul indicat în cartea de te
lefon.

— Lammerding la aparat, a răs
puns o voce joasă.

— Vorbesc cu generalul Lam
merding 7 — a întrebat fără nici 
un ocol ziaristul francez.

De la celălalt capăț al 
s-a auzit cum receptorul 
trîntit brutal în furcă. Atît. 
acest moment orice îndoială s-a 
spulberat.

Ziariștii francezi și-au continuat 
cercetările, discutînd cu numeroși 
cetățeni din Dusseldorf. După 
scurt timp au stabilif cu precizie 
că inginerul H. W. Lammerding, 
care 
este 
ralul 
vizie 
și Tulle, răspunzător pentru exe
cuții și asasinate săvîrșite în Uni
unea Sovietică, Polonia și Franța.

Lammerding este fostul ge- 
S.S., Lammerding ? Coinci- 
pînă și în inițiale — spu- 

aceștia — este bătătoare la 
Redactorul șei al ziarului,

De altfel, înseși autoritățile din 
Dusseldorf i-au ajutat pe ziariștii 
francezi să afle adevărul. Cum ? 
într-o zi Gouranges și fotorepor
terul s-au apropiat de vila lui 
Lammerding pentru a o fotogra
fia. Nici n-au apucat să apese 
pe declanșator și pe strada Fal- 
kenweg au apărut, venind în 
mare viteză, mașini încărcate cu 
polițiști. Cei doi ziariști francezi 
au fost imediat arestați și învi
nuiri de tentativă de... asasinat. 
Aparatul de fotografiat a fost luat 
drept... pistol I

„Am avut impresia — povestea 
mai tîrziu Gouranges — că aproa
pe întreaga poliție din Dusseldorf 
îl păzește pe Lammerding". In
tr-adevăr, pe Lammerding are 
cine să-l păzească. Șeful poliției 
din Dusseldorf, Werner, este un 
vechi camarad al lui Lammerding, 
fost conducător al lagărului mor- 
fii din Buchenwald.

In timpul anchetei, unul din 
ofițerii de poliție, recunoscînd că 
Lammerding este fostul general 
hitlerist, s-a adresat ziariștilor 
francezi cu cinism : „Ei și ? Ni
meni nu ne-a cerut vreodată ex
trădarea lui“.

Ca orice fost general hitlerist, 
Lammerding se bucură acum de 
protecția autorităților vest-germa- 
ne. Pentru „meritele** sale el se 
află pe lista consilierilor neofici
ali ai Ministerului de Război vest- 
german, funcție pe care de altfel 
a deținut-o în același minister și 
în timpul lui Hitler.

firului 
este 
Din

locuiește în Faîkenweg nr. 1 
unul șl același cu fost gene- 
hitlerist, comandantul de di- 
S.S., asasinul de |a Oradour

aproape față de luna noiem
brie. în timp ce în noiembrie 
erau înregistrați 112.000 șo
meri, la sfîrșitul lunii decem
brie numărul lor a ajuns la 
222.500.

NEW YORK 6 (Agerpres). - 
La sediul Națiunilor Unite s-a 
anunțat că U Thant, secretar 
general provizoriu al O.N.U., 
a convocat pentru marți Co
mitetul consultativ pentru 
Congo în legătură cu proble
ma trimiterii de observatori 
la frontiera dintre Rhodesia 
de nord și Katanga. Se știe 
că primul ministru al Fede
rației Rhodesiei și Nyassa- 
land-ului, Welensky, a res
pins o cerere în acest sens, 
în schimb Welensky a trimis 
lui U Thant, prin intermediul 
guvernului britanic, invitația 
de a veni la Salisbury pentru 
discuții.

VIENA. — După cum anun
ță agenția austriacă APA, nu
mărul șomerilor a crescut în 
Austria într-o singură lună, 
de la sfîrșitul lunii noiembrie 
pînă la sfîrșitul lunii decem
brie 1961, cu 65,3 la sută

putați din partea Partidului 
Comunist Francez în Adunarea 
Națională sau în consiliul mu
nicipal al Parisului, care au 
subliniat importanța unității 
de acțiune in lupta populară 
pentru apărarea libertăților 
democratice și împotriva tero
rismului fascist. Răspunzînd 
chemării C.C. al partidului, 
muncitorii de la o serie de în
treprinderi și uzine din Paris 
și împrejurimi au organizat 
la 6 ianuarie greve de scurtă 
durată și mitinguri în cadrul 
cărora au fost adoptate mesa
je de simpatie cu P.C.F. și 
proteste împotriva toleranței 
autorităților față de acțiunile 
fasciștilor. Asemenea greve au 
avut loc la Uzinele 
rouge", „Renault", „J 
tion"

De 
unde 
torul 
nit în cursul atacului fasciști
lor O.A.S. împotriva sediului 
C.C. al P.C.F., sosesc mereu 
numeroase mesaje de simpa
tie din partea colectivelor de 
muncitori din diferite uzine și 
a organizațiilor democratice.

Tot la 6 ianuarie un număr 
de 30 de organizații de stînga 
— printre care Liga dreptu
rilor omului, Uniunea tinere
tului comunist din Franța, U- 
niunea femeilor franceze, Aso
ciația republicană a foștilor 
combatanți — au dat publici
tății un apel comun în care 
subliniază că toți francezii 
trebuie să se considere mobi
lizați la lupta pentru apăra
rea dreptății, libertăților de
mocratice și drepturilor omu
lui.

Sîmbătă după-amiază, zia
rul „Le Monde" a publicat un 
articol în care atrage atenția 
asupra politicii de toleranță pe 
care o aplică autoritățile gu
vernamentale față de acțiunile 
O.A.S. și subliniază caracte
rul justificat al manifestațiilor 
de protest populare împotriva 
manevrelor elementelor ultra- 
colonialiste.

„Mont- 
", „Renault", „Sud-Avia- 
etc.

asemenea, la spitalul 
se află internat munci- 
Robert Chapdelaine, ră-

NEW YORK 6 (Agerpres). 
Partidul Comunist din Statele 
Unite a cerut instanțelor ju
diciare să anuleze acuzațiile 
care i-au fost aduse pe moti
vul că nu s-a înregistrat con
form faimoasei legi McCar
ran. în dimineața zilei de 5 
ianuarie doi avocați ai Parti
dului comunist au înaintat 
Tribunalului federal din Was
hington o serie de documente 
în care cer sistarea urmăririi 
judiciare împotriva partidului.

Totodată în S.U.A. se extin
de mișcarea pentru anularea 
legii fasciste McCarran, po
trivit căreia partidul trebuie 
să compară în fața instanțelor 
judiciare.

Un grup de fruntași aî vie
ții publice a adresat președin
telui Kennedy o scrisoare des
chisă cerîndu-i să propună 
Congresului ca această fai
moasă lege să fie înlăturată 
din legislația americană.

Pe una din străzile orașu
lui Denver (S.U.A.), un 
funcționar care se gră

bea la lucru a fost oprit de 
un necunoscut care, după ce 
și-a scos pălăria, i s-a adre
sat foarte politicos :

‘ vâ rog, să ci- 
dacă sînteți de 
scrie aici, să

— Fiți buni, 
tiți aceasta și, 
acord cu ce 
semnați...

Necunoscutul ținea în mînă 
o foaie de hîrtie, scrisă Ia 
mașină :

„Congresul nu va edita legi 
care să-i opreas
că pe oameni 
să-și apere inte
resele materiale, 
care să îngră
dească profesarea 
oricărei opinii politice 
să limiteze libertatea 
vîntului sau presei 
dreptul oamenilor de a se 
întruni pașnic și de a adresa 
guvernului petiții cerînd re
medierea abuzurilor".

Libertatea cuvîntului ? Pro
fesarea oricărei opinii poli
tice ? Dreptul de a te întruni? 
Dreptul de a face petiții ? — 
creierul funcționarului îngrijo
rat începu să funcționeze fe
bril. Vor să mă prindă în

J stăzi, la intrarea în orașul 
Z-l Oradour te întîmpină o 

uriașă pancardă, pe care 
sînt scrise trei cuvinte : „Ține 
minte Oradour-ul". Francezii nu 
l-au uitat. Ei vor ca tragedia Ora- 
dour-ului să nu se mai repete ni
ciodată.

Sînt unii, însă, care au uitat 
Oradour-ul. Așa cum au uitat și 
jalnicul sfîrșit al hitleriștilor în 
cel de-al doilea război mondial. 
Așa se și explică, printre altele, 
cum un Heusinger, Speidel, Glob- 
ke, Lammerding și alte sute de 
foști generali hitleriști, vinovați 
de crime împotriva păcii și uma
nității se bucură de onoruri și 
funcții înalte, trăiesc pe deplin li
niștiți în Occident.

LUCIAN ROLEA

Heusinger să fie

Scrisoarea adresată de V. A.
Zorin secretarului general 

provizoriu al O.N.U.

Imaginea alăturată este luată din Singa
pore — cunoscutul port din Asia de sud-est, 
transformat de către imperialiști într-o im
portantă bază militară agresivă.

Exploata^ fără milă, oamenii muncii tră
iesc aci într-o mizerie de nedescris. Peste 
40 la sută din muncitori primesc un salariu

care nu le este suficient nici măcar pentru 
asigurarea minimei existențe, iar 50 
din familiile de muncitori locuiesc 
diții cu totul inumane. Foametea 
cumplit în rîndul maselor populare.
al patrulea om arată așa cum puteți vedea 
în fotografie: numai piele și oase.

ia sută 
în con- 
bîntuie 

Fiecare

NEW YORK 6 (Agerpres). 
TASS transmite : La 5 ianua
rie, V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. și reprezentant 
permanent al U.R.S.S. pe lin
gă O.N.U., a adresat secreta
rului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant, o scrisoare 
împreună cu copia notei gu
vernului sovietic cu privire 
la extrădarea criminalului de 
război Heusinger, remisă gu
vernului Statelor Unite ale 
Americii la 12 decembrie 
1961.

Tot la 5 ianuarie a avut loc 
la O.N.U. o conferință de pre
să ținută de P. D. Morozov, 
locțiitor al reprezentantului 
permanent al U.R.S.S. la Or
ganizația Națiunilor Unite, 
care a citat date amănunțite 
bazate pe documente cu pri
vire la crimele săvîrșite 
Heusinger.

In scrisoarea remisă de 
prezentantul permanent 
U.R.S.S. la O.N.U. secretaru
lui general provizoriu al 
O.N.U., a spus P. D. Morozov, 
se atrage îndeosebi atenția 
asupra faptului că refuzînd 
să-1 extrădeze pe criminalul 
de război Heusinger, guvernul 
S.U.A. încalcă rezoluția Adu
nării Generale din 13 fe
bruarie 1946. Reprezentanța 
U.R.S.S. de pe lîngă O.N.U. 
își exprimă ferma convingere 
că stcffele membre ale O.N.U., 
credincioase principiilor Statu
tului care și-au găsit, dealtfel 
expresia în rezoluția Adunării 
Generale din 13 februarie 
1946, împreună cu opinia pu
blică mondială vor sprijini 
cererile legitime ale guvernu
lui sovietic cu privire la pre
darea lui Adolf Heusinger au
torităților sovietice, pentru a 
fi trimis în judecată.

de

re
al

cursă? Dar nu, nu le va 
reuși 1

— Acesta este un document 
subversiv, — a declarat el 
categoric. Nici nu mă gîn
desc să semnez o asemenea 
hîrtie provocatoare 1

La un alt colț de stradă, 
s-a petrecut o scenă asemă
nătoare. Numai că acolo, 
trecătorul oprit de cel care 
strîngea semnăturile n-a mai 
intrat în amănunt. Clipind și
ret, adică

lor Unite, adoptate de Con
gres și ratificate de state în
tre 1789-1791 1

Ziarul „Post" care apare la 
Denver a hotărît să verifice 
dacă cetățeanul american de 
rînd cunoaște drepturile pe 
care le proclamă Constituția. 
Dar, vai, a reieșit că acest 
cetățean e înclinat să ia con
stituția drept 
subversiv.

Și asta nu-i 
Am în față

un... document

de mirare 1 
un text din zia- 
York Teacher„știm noi glumele

el a declarat ca 
grăbit și și-a con-

de taie cetățenii din Denver 
atunci cînd reporterul ziarului 
„Post" i-a invitat să semneze 
textul cu pricina. N-au vrut să 
încapă pe mîinile comisiei 
pentru cercetarea activităților 
anti-americane.

Mă gîndesc la toate astea 
și-mi vin în minte cuvintele 
lui Mark Twain : „Noi ameri
canii avem, grație Domnului, 
trei drepturi foarte prețioase: 
libertatea cuvîntului, liberta
tea conștiinței și prudența de 
a nu le

Declarația 
Comitetului 

Executiv al E.D.A,
ATENA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : în legătură cu faptul 
că organizațiile neofasciste din 
Grecia, cu îngăduința autorități
lor își intensifică activitatea, Co
mitetul Executiv al Uniunii demo
crate de stînga (EDA) a dat pu
blicității declarația „Fascismul nu 
va trece în Grecia". Sprijinindu-se 
pe violență și samavolnicie 
străduindu-se să se mențină 
putere, guvernul ilegal al
Karamanlis recurge la ajutorul 
neofasciștilor care se bucură de 
sprijinul Bonn-ului, se arată în 
declarație. Fascismul bate la ușa 
Greciei.

Comitetul Executiv al EDA chea
mă poporul grec să apere cu ho- 
tărîre pacea 
dea o ripostă 
ciste.

Poporul grec, 
declarație, cere 
lui ilegal al lui 
marea unui
bucure de încrederea 
pentru ținerea 
parlamentare, dizolvarea 
zafiilor fasciste, promovarea 
politici de democrație și pace,

la 
lui

voastre I 
este foarte 
tinuat drumul.

Din 100 de oameni opriți la 
26 decembrie 1961 pe străzile 
orașului Denver, doar 11 au 
semnat documentul.

Ce fel de manifest suspect 
era acesta, care a pus în în
curcătură 89 americani din 
cei 100 solicitați să-1 sem
neze ? Era nici mai mult nici 
mai puțin, decît „Bill-ul drep
turilor" — primele zece amen
damente la Constituția State-

News". Este vorba de niște 
fragmente dintr-o broșură cu 
instrucțiuni întocmită de Biro
ul Federal de Investigații (fai
mosul F.B.I.) și intitulată „Cum 
poți recunoaște un anti-ameri- 
can". Citez un singur punct 
al acestui îndreptar : „Să reți
nem că în vocabularul anti- 
americaniștilor au mare răs- 
pîndire cuvinte ca „drepturi", 
„libertăți", „reacționar" „paș
nic", „violarea legalității" și 
altele asemănătoare".

Iată de ce s-au speriat atît

pune în practică nici 
pe una nici pe 
cealaltă".

Anunțînd rezul
tatele anchetei 
sale, „Post" se 
„consolează" cu 

că în 1951, la Mo
ntatul Wisconsin), în 
unei experiențe iden- 

ziarul „Ca-

gîndul 
dison 
cadrul 
tice făcută de 
pital Times", numai un singur 
om din 100 a îndrăznit să sem
neze textul constituției. Cei
lalți au declarat că se tem 
de persecuții.

„Acesta este fără îndoială 
un progres" — conchide 
„Post".

Curat progres — remarcăm 
și noi 1

și democrația, să 
provocărilor fâș

se subliniază în 
demisia guvernu- 
Karamanlis, for- 

guvern care să se 
generală

unor noi alegeri 
organi- 
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